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In het jaar i 9 1 i hadden mijn in den regel zoo sterke
zenuwen een zwaren schok te doorstaan. Zij waren geheel overspannen, en wel t e n d e e 1 e door den angst over het gestadig
achteruitgaan van mijn gehoor; bij mij van te meer beteekenis,
omdat goed verstaan voor mijn toenmalige maatschappelijke
positie een voorname factor was.
Nadat de crisis was doorstaan, bleek het restant van mijn
gehoor totaal verloren; wat ik zoo lang had gevreesd, was
werkelijkheid geworden: met mijn maatschappelijke positie was
het gedaan.
Daar kwam op een avond mijn vriend, mr. J. KALFF JR.,
hoofdredacteur van het „Algemeen Handelsblad ", mij uit
om het schrijven van mijn omstreeks 1900 zoozeer-nodige
in den smaak gevallen „Tooneelherinneringen" 1 ) weer op te
vatten: in het Handelsblad, als feuilleton, van tijd tot tijd. Van
overhaasting was geen sprake.
Een verleidelijker aanbod, althans in mijn positie, was
kwalijk denkbaar. Ik ben er dan ook voor bezweken. Den
27 Maart 1912 bevatte het Algemeen Handelsblad mijn eerste
feuilleton.
Met tusschenpoozen, éénmaal zelfs van drie jaar, heb ik dat
werkje ruim negen jaar voortgezet. Mijn laatste feuilleton, het
is 13 April 1921 verschenen.
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Voorloopig is thans in boekvorm bijeengebracht ongeveer
de eerste helft van deze feuilletons, die van 1917 incluis, verlucht met een vijftiental portretten. Wanneer niet alles tegenloopt zal de tweede helft binnen niet al te langen tijd volgen.
Weggelaten zijn evenwel, behalve een paar minder belangrijke
) ,

1) Verschenen als feuilleton in „Het Tooneel", 1898/19oo, en in boekvorm met
portretten, bij A. W. Sijthoff, Leiden, 59oo.
2) In het voorjaar van r 919, na het verschijnen van nr. 5 5, was ik van plan de
tot dusverre uitgekomen feuilletons te laten bundelen; destijds echter bleken mijn
krachten nog niet bestand tegen de met een uitgave noodwendig gepaard gaande vermoeienissen. Inmiddels evenwel had ik het schrijven van de feuilletons voortgezet, in
een nieuwe reeks, die ten slotte t5 nrs. heeft bevat.
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feuilletons 3 ) , nr. 15-19, handelend over Offenbach en gepubliceerd in „De Nieuwe Gids ", Januari-Maart 1 9 2 7Ofschoon er thans sedert het verschijnen van mijn eerste
feuilleton ruim 15 jaar zijn verloopen en er dus misschien iets
te zeggen ware geweest voor een geheele omwerking, heb ik na
rijp beraad besloten dat niet te doen. Het. is immers in zekeren
zin een soort „geschiedenis ". Men lette dus op de data aan den
voet der verschillende hoofdstukken 4 ) ; daaruit toch blijkt de
tijd, waarin die zijn geschreven.
Ten einde evenwel het geheel, voor zoover mij dit noodig
leek, up-to-date te maken, heb ik noten gebruikt met het woord
„Naschrift" ervoor.
Bovendien heb ik van ettelijke mij indertijd gemaakte opmerkingen dankbaar partij getrokken.
Op deze wijze vlei ik mij het wellicht uit bovenvermeld
tijdsverloop voortspruitend nadeel zooveel doenlijk te hebben
ondervangen.
Ten slotte zij men gewaarschuwd dat ik het in de 1e reeks
van mijn „Tooneel- herinneringen" gevolgde systeem, nl. van
grootendeels chronologisch te werk te gaan, heb prijsgegeven.
Ik heb telkens datgene behandeld, waartoe ik roeping gevoelde.
Het geheel zal daardoor wel niet slechter zijn uitgevallen.

M. B. MENDES DA COSTA.
Amsterdam, 18 Augustus 1927.

3) Enkele brokstukken eruit zijn niettemin hier en daar in dezen bundel ondergebracht.
4) Ik heb nl de voorkeur gegeven aan een verdeeling in „Hoofdstukken ". Deze
zijn in de plaats getreden van twee of meer der oorspronkelijke feuilletons, zelden
slechts van één enkel feuilleton.

HOOFDSTUK I.
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Hoeveel was het mij niet waard geweest als de omstandigheden mij hadden veroorloofd ERNST (VON) POSSART weer te
zien in Nathan der Weise, hetzij den 5en van deze maand bij
de „Fest-Vorstellung" in den Stads - schouwburg, hetzij den
daarop volgenden dag bij zijn „Abschiedsgastspiel" in het
Grand-Théátre! Natuurlijk bedoel ik niet dat het me zooveel
waard zou geweest zijn hem te kunnen h o o r e n, maar wel
h e m te kunnen hooren en bewonderen, juist hém, Possart,
die, sedert ik hem het laatst hoorde, maar niet bewonderde,
het hein door menigeen benijde recht had verworven vóór zijn
v a n von te plaatsen, en vóór zijn v o o r n a a m Professor.
Ruim drie -en- twintig jaar zijn sinds dien laatsten keer
verloopen. Tóén had ik den overigens zoo enorm grooten
kunstenaar met hoofd, met stem en met mimiek,
— zij het dan ook, helaas, niet met het h a r t, — als Hamlet
gezien, maar, zooals ik daareven zei, niet bewonderd; bovendien had hij zich op den langen duur — in 1882 is hij hier
voor het eerst opgetreden — dermate door mij in de kaart laten
zien, dat de aardigheid ervan af was. En dat hij ook ettelijke
seizoenen daarna nog hier is geweest, weet ik alleen van hooren
zeggen.
Ten einde nu niet met mijn hinkende paarden achteraan te
komen, wijl dat mijn loftuitingen over zijn Nathan zou kunnen
schaden, wil ik liefst terstond zeggen i° waarom zijn Hamlet
me zoozeer heeft teleurgesteld, 2° wat gaandeweg heeft gemaakt dat, althans mij, Possart als artiest niet meer je ware leek.
In het Ochtendblad van het Algemeen Handelsblad van
Woensdag 6 Maart heeft men gelezen of ten minste kunnen
lezen wat door den gewonen verslaggever V. B. 1 ) over de ver
gezegd; dus o.a. dat Possart in-tonigvadeNhs
Reinhardt het moderniseeren afkeurt, en dat voor hem het
hoogste is „sich in den Geist der Zeiten zu versetzen".
1

) C. J. A. van Bruggen; thans in Frankrijk wonend.
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Dat Possart in zijn Hamlet dit n i e t heeft gedaan, en wel
dit niet heeft gedaan ter wille van zijn persoon 1 ij k s u c c e s, dát is wat ik hem toenmaals heb kwalijk
genomen, d á t en niet de misgreep van, om welke reden dan
ook, te zijn opgetreden in een rol veel minder dan andere passend bij zijn physiek en bij zijn kunnen.
Ziehier een enkel voorbeeld van zijn, in dát stuk althars,
gebleken gebrek aan piëteit.
Het slot van het z o o g e n a a m d e 3e bedrijf vormt de
groote scène tusschen Hamlet en zijn moeder. Deze wordt in
den beginne, met goedvinden van laatstgenoemde, beluisterd
door Polonius. Op het oogenblik dat de Koningin in haar angst
voor Hamlet om hulp roept en Polonius dientengevolge zijn
bijzijn verraadt, steekt hem Hamlet, waarschijnlijk 2 ) niet
wetend wie hij is, overhoop en haalt, om zekerheid te hebben,
het lijk van achter het gordijn te voorschijn. Nadat in het
verdere verloop van de scène de Geest van Hamlet's vader is
verschenen en op diens aanmaning Hamlet zijn moeder met
verwijten heeft overladen, gaan beiden, moeder en zoon, uiteen,
maar moet tevens het lijk van Polonius worden verwijderd;
want, zooals ieder weet of weten kan, verlaten steeds bij
Shakespeare aan het eind van elk tafereel alle acteurs het tooneel,
opdat dit ledig zij voor het volgende tafereel; de tooneelaanwijzing op deze plaats luidt: „Exeunt" (nl. de Koningin
en Hamlet) „severally; Hamlet dragging in Polonius". Hetzij
nu om het wegsleepen van het lijk te motiveeren, hetzij om zijn
geveinsde krankzinnigheid of zijn werkelijke ontoerekenbaarheid den toeschouwers duidelijk te maken, laat Shakespeare
Hamlet ten slotte deze woorden zeggen:

,,This man s) shall set me packing.
I'll lug the guts into the neighbour room: —
Mother, good night. — Indeed, this counsellor
Is now most still, most secret, and most grave,
Who was in life a foolish prating knave.
Come, sir, to draw toward an end with you:
Good night, mother".
2) Ik schrijf met opzet: „waarschijnlijk "; immers: daar Hamlet telkens v e ins t
krankzinnig te zijn, kan niet met zekerheid worden uitgemaakt in hoeverre diens
vraag aan zijn moeder ..Is it the king?" werkelijk ge m eend is.
3) Hij bedoelt natuurlijk Polonius.

Iedereen, dunkt me, begrijpt dat de woorden „Mother, good
night" en „Good night, mother" door Hamlet worden gesproken, terwijl hij zich met het lijk bezig houdt, op eenigen
afstand van zijn moeder, en wel, mijns inziens althans, op
eenigszins ironischen toon, omdat hij, na haar dermate te
hebben afgestraft, niet verwacht dat zij juist 1 e k k e r zal
slapen.
Wat heeft nu indertijd Possart van dat tooneel gemaakt? Hij
sleept het lijk niet weg; dat neem ik hem niet kwalijk; het zou
voor ons gevoel hinderlijk zijn en is bij de tegenwoordige
inrichting van ons tooneel onnoodig. Maar hij doet meer: hij
coupeert in de boven door mij afgeschreven claus alle woorden
die op het lijk betrekking hebben. En zie: ik ga zelfs zóóver,
dat ik ook dát vergeven kan, ten eerste omdat het treurspel toch
al rijkelijk lang is, ten tweede omdat het zou kunnen zijn dat
Possart van het gevoelen is van STEEVENS, den Shakespeareontleder, die juist van deze passage zegt: ,,Shak(e)speare has

been unfortunate in his management of the story of this play,
the most striking circumstances of which arise so early in its
formation, as not to leave him room for a conclusion suitable
to the importance of its beginning. After this last interview
with the ghost, the character of Hamlet has lost all its
consequence".
Aan dat coupeeren echter heeft de naar goedkoop of duur
effect hakende Possart nog niet genoeg: h ij zegt op gevoelvollen
toon: „Gute Nacht, Mutter!", keert zich om, roept nu op
hartverscheurenden toon nog eens een uit zijn artistieken duim
gezogen „Mutter!", laat de Koningin naar zich toekomen en
sluit haar in zijn armen. Tableau. Het scherm valt. Razend
applaus!!!
Laat mij nu nog even aanhalen de aanteekening van niemand
minder dan van den Shakespeare- kenner JOHNSON bij het begin
van het q,e bedrijf; deze luidt: „This play is printed in the old

editions without any separation of the Acts. The division is
modern and arbitrary; and is here not very happy, for the
pause is made at a time when there is more continuity of action
than in almost any other of the scenes". — Dit ter voorkoming
der tegenwerping dat, wijl hier een b e d r ij f uit zou zijn, de
wegsleeping van het lijk niet strikt noodig ware geweest.
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Intusschen mag ik niet verzwijgen dat Possart wel is waar
niet pieus tegenover Shakespeare zich heeft betoond, maar toch
waarschijnlijk door de s 1 e u r ertoe is gebracht ontrouw te
worden aan zijn devies: „rich in den Geist der Zeiten zu ver
Immers: stellig is het een in Duitschland heerschande-setzn".
gewoonte de woorden „Gute Nacht, Mutter!" op een sentimenteelen toon uit te spreken. Ik maak dit op uit het volgende
feit: bij de begrafenis van de onvergetelijke mevr. M. J.
KLEINE -GARTMAN, die 5 October x88 plaats had, was
o.a. LUDWIG BARNAY tegenwoordig; hij had namelijk vier jaar
te voren, toen hij voor het eerst in Amsterdam was opgetreden,
deze merkwaardige vrouw hoogelijk leeren waardeeren; en
wijl hij juist in die dagen een nieuwe reeks voorstellingen in
Amsterdam gaf 4 ) , wilde hij niet verzuimen haar de laatste
eer te bewijzen; een prachtige palmtak, met linten waarop de
woorden „Dem Andenken der groszen Künstlerin", werd door
hem op de kist 'gelegd onder het uitspreken van een korte, maar
gevoelvolle rede, eindigend met „cute Nacht, Mutter!". Zelf
ben ik daar niet bij tegenwoordig geweest; ik was door
omstandigheden verhinderd; maar dat ze tóén n i e t „eenigszins ironisch" bedoeld waren is zeker.
Zoo ben ik dan nu genaderd tot de uiteenzetting van wat
het tweede hinkende paard zou kunnen zijn. Ik zal dat doen
zoo kort mogelijk, met de beschrijving van slechts één truc.
Alle tooneel-artisten, zelfs de grootste, houden er trucs op
na; dat kan niet anders; ze hebben slechts een beperkt aantal
gebaren tot hun beschikking voor een zelfde soort van sentiment, en daar datzelfde sentiment natuurlijk telkens en telkens
in de verschillende stukken van hun repertoire moet worden
weergegeven, keert noodwendig af en toe hetzelfde gebaar terug.
Een artiest bij de gratie Gods, dus bij voorbeeld een LouIs
BOUWMEESTER, een THEO MANN- BOUWMEESTER, zorgt er
dan voor dat dat gebaar wordt gemaakt onverwacht voor den
toeschouwer, met andere woorden: hij laat zich niet in de
kaart kijken.
Niet alzoo Possart. H ij is vóór alles w o o r d k u n s t en a a r en heeft als zoodanig zijns gelijke niet. Maar om zulk
een hoogte te bereiken is berekening, berekening en nog eens
4)

Zaterdag 3 October 1885 was het de eerste geweest.
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berekening een hoofdvereischte; alle impuls is dáárbij uit den
booze. Derhalve heeft hij, niet vermoedend dat er zulke scherp
toekijkende toeschouwers zouden zijn, naar het mij voorkomt,
zóó geredeneerd: „in sommige rollen moet ik een wandelstok
bij me hebben. Dien kan ik best, behalve om erop te leunen,
tot nog iets anders gebruiken; hij kan mij b.v. dienen om
o n t z e t t i n g uit te drukken. Maar daartoe deugen allerminst a 11 e soorten van wandelstokken, en bovendien moet
het er een zijn passend bij mijn kostuum en naar de mode van
den tijd, of nog liever: naar geen enkele mode. Alzoo laat ik
er een maken van donker hout met erbovenop een niet al te
kleinen ivoren bal. De rest lever ik hem dan wel ".
Met een dergelijken stok toegerust heb ik hem dan ook
menigmaal verschillende rollen zien spelen. Op een gegeven
moment, als de rol zoo aanstonds een gebaar van ontzetting
eischte, stond hij schijnbaar achteloos met de palm van de hand
te leunen op den ivoren knop, luisterend naar den spreker, en
als die dan gekomen was aan den climax van zijn verhaal, —
dus op het oogenblik dat Possart zijn ontzetting moest uitdrukken, — flap! daar spreidden zich, bij wijze van een waaier,
alle vijf vingers uit, volkomen recht en zoo ver mogelijk van
elkaar verwijderd, zonder dat de palm ophield den stok overeind te houden.
Mooier, sprekender wijze van ontzetting weer te geven, mits
gesteund door de gelaatsuitdrukking, is nauwlijks denkbaar,
en mits.... de toeschouwer onvoorbereid zij. Telkenmale evenwel, als ik hem met dien mij zoo welbekenden stok
ten tooneele zag komen, wist ik ook vast dat er een oogenblik
van ontzetting in aantocht m o e s t zijn en h o e Possart
hem dat zou leveren; ik kom daar open voor uit, — hoe groot
vereerder ik ook van hem ben, — ja, meer nog: ik begon
langzamerhand mij dáárop en op tal van andere trucjes te
spitsen. En zoo werd, doordat hij zich in de kaart liet zien,
mijn genot wel wat vergald.
Maar nu berg ik mijn hinkend paardenspan op stal, om vol
verrukking te jubelen over wat ik van hem heb mogen genieten
en — laat me het in alle nederigheid(?) zeggen —óók
van hem heb mogen 1 e e r e n. Ik verklaar het ronduit: hij
heeft vooral door zijn Nathan der Weise en door zijn Mephísto-

pheles mij dermate doen begrijpen hoeveel de kunst van
goed zeggen vermag, dat ik door deze in practijk te brengen
indertijd meermalen het voorrecht heb mogen smaken, als
regisseur van dilettanten, iets tot stand te brengen wat het
aanzien heusch verdiende.
Al miste nu Possart ook 30 jaren geleden de middelen om
hartstochtelijke tooneelen uit te beelden, en al konden noch
zijn Hamlet, noch zijn König Lear mij bevallen, welk een
m e n s c h wist hij ons niet voor te tooveren als Jago in
Othello! En dan bovenal als Richard III? De allergewaagdste
scène tusschen dezen en Anna, waarin die jonge weduwe het
lijk van haar schoonvader naar de laatste rustplaats begeleidt,
diens moordenaar (Richard) ontmoet en met verwijten en
vervloekingen overlaadt, maar toch, hoewel die moordenaar
ook uiterlijk een monster is, in een ommezien zich door hem
laat verteederen en op hem verliefd wordt, — die scène werd
onovertrefbaar door hem gespeeld, en Fräulein HONNEF, hoogst
geïnfluenceerd, was althans in het-warschijnlkdoem
laatste gedeelte zijn waardige partner. Ik heb t o e n begrepen
dat ook hier door Shakespeare menschen waren gegeven. Zelfs
Louis Bouwmeester, die na hem de rol heeft gespeeld en in de
hartstochtelijke gedeelten hem verreweg de baas was in kracht,
vermocht niet hem in de bedoelde scène te evenaren.
Minstens twee malen heb ik ook genoten van zijn Shylock,
voor zooverre althans van genieten sprake kan zijn bij een rol,
die én door hem, én door a 11 e andere artisten, gespeeld werd,
wordt en zal worden gansch anders dan Shakespeare bedoeld
heeft. Shylock is geen t r a g i s c h e persoon, maar een
k o m i s c h e; de groote dichter heeft niet willen geven een
lijder voor den g e l o o v e; Shakespeare was een kind
van zijn tijd en beschouwde eiken Jood als m i n d e rw a a r d i g. Het bewijs voor die stelling — trouwens, als ik
mij niet sterk vergis, werd hij in Shakespeare's dagen ook
komisch, misschien zelfs wel clownachtig gespeeld — is te
vinden in de laatste daad van Shylock; immers: een Jood kan,
of althans kon in die dagen niets verachtelijkers doen dan zijn
geloof verzaken, en deed hij dat niet om zijn leven, maar om
ten minste gedeeltelijk zijn vermogen te redden, dan is het
niet langer verachtelijk, maar wordt het of walglijk, of bespot-

lijk. En een tragische held, die, notabene aan het slot van zijn
rol, hetzij iets walglijks, hetzij iets bespotlijks doet, zou alle
sympathie verbeuren, ook al ging er vooraf de- hemel-weet -watvoor lijden of vertrapt worden.
Voor oppervlakkige tooneel- liefhebbers, die misschien meegesleept door het aangrijpend spel van den een of anderen
Shylock mij niet op mijn woord gelooven, schrijf ik hier even
het tooneel af van zijn geloofsverzaking in de gerechtsscène:
Antonio:

.Duke:
Portia:
Shylock:
Portia:
Shylock:
Duke:
Gratiano

6 ):

So please my lord the duke, and all the court,
To quit the fine for one half of his goods;
I am content, so he will let me have
The other half in use, — to render it
Upon his death, unto the gentleman
That lately stole his daughter;
Two things provided more, — That, for this
favour,
He presently become a Christian;
The other, that he do record a gift,
Here in the court of all he dies possess'd,
Unto his son Lorenzo and his daughter.
He shall do this; or else I do recant
The pardon, that I late pronounced here.
Art thou contented, Jew, what dost thou say?
I am content.
Clerk, draw a deed of gift.
I pray you, give me leave to go from hence;
I am not well; send the deed after me,
And I will sign it.
Get thee gone, but do it.
In christening thou shalt have two godfathers;
Had I been judge, thou should'st have had ten
more,
To bring thee to the gallows, not the font.

b) In het najaar van 1886 werd de rol van Gratiano vervuld door den sedert
eenige jaren als journalist, publicist, etc. etc. zoo bekend geworden MAX HARDEN.
In Januari van hetzelfde jaar heb ik hem in Faust den Valentin zien spelen. Indruk
heeft hij toen niet op- mij gemaakt. Beide keeren werd waarschijnlijk mijn aandacht
te veel door Possart in beslag genomen.
Dit vermeld ik hier met opzet, omdat zeker iemand, ik weet volstrekt niet wie,
mij ergens, ik weet volstrekt niet waar, heeft verweten dat ik in mijn te reeks
Tooneel-herinneringen niet van hem had gerept. Een niet verdiend verwijt; immers:

ERNST (VON) POSSART
als Nathan der Weise. Naar het portret geschilderd door T. Aron.

En na deze woorden van Gratíano verlaat Shylock het
tooneel voor goed.
Verbeeld je nu eens dat Louis BOUWMEESTER, — want die
heeft meer dan iemand er het talent voor, ik weet het zeker, —
het zou aandurven om naast zijn t r a g i s c h e n Shylock,
— en, zoo mogelijk, avond om avond — diezelfde rol ook als
k o m i e k te spelen! Het zou, dunkt me, storm loopeni
Aangenomen evenwel de niet-Shakesperiaansche opvatting,
heb ik, zooals ik zei, van Possart als Shylock zeer veel fraais
en artistieks gezien, en al waren er dan nu eenmaal van die
systematisch terugkeerende, vaste opeenvolgingen van gebaren,
al verving hier en daar ook bij hem, die toch anders zijn stem
zoo goed weet te beheerschen, een onaesthetisch schreeuwen het
bulderen van den storm der fel bewogen hartstochten, ik had
reden te over tot tevredenheid.
En hoeveel verrukter ben ik geweest van hem in die twee
glansrollen, Nathan en Mephistopheles, waarin van geen hartstocht sprake is, maar a 11 e s te bereiken is met een mooi stemgeluid, mooie grime, mooie gebaren, met de kunst, waarin hij
zoozeer uitmunt, van m o o i z e g g e n, kortom: waarin
zijn goddelijke gaven allerminst 1 ij d e n onder een spel dat
bestudeerd is tot in de allerfijnste puntjes!
Maart 1912.

behoudens eenige ter sprake komende uitloopers, die dienden ter vergelijking en om
de latere lotgevallen van de artisten te beschrijven, was de draad van mijn verhaal nog
niet verder gekomen dan 1876.
A propos: wat was, toen ik den tweeden keer den Shylock van Possart gezien
heb, A. SAALBORN een alleraardigste Prinz von Arragon! Een fatje, neen maar!
NASCHRIFT. Deze, voluit: Alexander Lvowitsj Saalborn, later getrouwd met de
actrice JEANNE DE GROOT, heeft zich hier te lande vooral verdienstelijk gemaakt als
r e g i s s e u r en is 28 Januari 1924 overleden. — Saalborn's weduwe, 30 Mei
5927 gestorven, minstens 63 jaar oud, is de laatste 25 jaar van haar leven niet
meer als tooneelspeelster opgetreden. — Beider zoon, LOUIS SAALBORN, is
de zeer verdienstelijke regisseur en acteur van de vereeniging het N i e u w e
Neder 1 a n d s c h T o o n e e 1, alhier spelend in den Hollandschen Schouwburg
en s° September a.s. verhuizend naar het Paleis voor Volksvlijt.

HOOFDSTUK II.

Gelukkig beginnen de Nederlanders den spotnaam „Chineezen van Europa" allengskens niet meer te verdienen. Ook niet
op t o o n e e 1- gebied. Hebben we thans 1 ) niet o n z e
tooneelschrijvers A., B., C., D. enz. enz., — de namen verzwijg
ik met opzet, opdat niet zij, die ik ongelukkigerwijs mocht
overslaan, met eenig recht zich verongelijkt achten, — even
goed op de hoogte van het métier als welke buitenlander ook?
Ja, wat meer zegt: worden van die A., B., C., D., — de
woorden ,, enz. enz." laat ik achterwege om even begrijpelijke
redenen, — niet ettelijke tooneelstukken in het buitenland,
vertaald, ten tooneele gebracht?
Tooneelspelers van werkelijk groote talenten hebben we nu
al 5o jaar lang gehad; denk maar om de verschillende jubilea!
En misschien, als mijn herinneringen niet alleen ver genoeg
terug gingen, maar tevens voldoende betrouwbaar waren, zou ik
kunnen beweren dat we a 1 t ij d wel een stuk of wat acteurs of
actrices gehad hebben het aanzien en aanhooren waard.
Jaren geleden
Wat zeg ik?
E e u w e n geleden zijn
Nederlandsche acteurs in Hamburg en in Denemarken opgetreden. Er ging dus toen al over de grenzen een roep van hen uit
bij lieden die de Nederlandsche taal slechts ternauwernood
begrepen. Versch in het geheugen daarentegen, al had ze in
i 88o plaats, ligt de reis naar Londen door de Rotterdammers,
en ettelijke jaren later die naar Berlijn door de Nederlandsche Tooneelvereeniging, en naar Parijs door het
Nederlandsch Tooneel. En om strijd werd daar hetzij het
keurig ensemble geprezen, hetzij het kranige spel van de voornaamste artisten.
Wat vroeger, een veertig jaar geleden, eigenlijk geen pas
...

...

1 ) De groote mannen uit het grijze verleden laat ik hier buiten bespreking. Zij,
of liever: hun werken zijn in den vreemde nooit v o 1 doen d e bekend geworden
om bovenbedoelden schimp te kunnen uitwisschen. Bovendien: à propos van het
métier zullen we VONDEL en HOOFT, hoe groote dichters en woordkunstenaars ook,
toch zeker niet te hoog mogen aanslaan, terwijl de blijspeldichters alleen hebben
uitgemunt waar ze de eigenaardigheden behandelden, hetzij prijzend, hetzij lakend, van
onzen volksaard, die juist den spotlust van de buitenlanders placht op te wekken.
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had, namelijk dat jongelui uit den netten stand met tooneelartisten omgingen, zou de huidige jonge generatie haast een
ongelooflijke pruderie van het voorgeslacht noemen. Onder de
tooneelisten behooren thans immers zoovelen tot beste families!
Ook daarin zijn wij dus al sinds lang vooruitgegaan; maar
ik herinner me toch best hoe, in 1876, vooral in Den Haag,
de menschen het een bijkans onverantwoordelijke daad vonden
van den bekenden letterkundige A. L. H. ISING dat hij zijn
oudsten zoon, mijn in 1904 overleden vriend 2 ARNOLD,
toestond het gymnasium te verlaten en aan het tooneel te gaan.
Op dat punt was de publieke opinie bij die in het buitenland
ten achteren. Niet alleen spruiten van gegoede, maar zelfs van
adellijke families vond men dáár al sinds lang onder de tooneelspelers. Namen noemen zou ik kunnen bij de vleet, maar waartoe? Ik laat het bij ééne artiste, omdat ik die in de eerste reeks
van mijn Tooneel- herinneringen heb besproken 3 ) zonder
haar adellijke afkomst erbij te vermelden; ik bedoel Fräulein
FELICITA VON VESTVALI, de (n) eerste (n) Hamlet, dien ik
gezien heb, twee-en- veertig jaar geleden. Natuurlijk was VON
VESTVALI, evenals de voornaam FELICITA, een pseudoniem.
Zij heette eigenlijk ANNA MARIA STEGEMANN, en was gesproten uit een adellijk Poolsch geslacht; haar moeder was een
barones VON HÜMFELD. Maar .... zij is niet met toestemming
van haar ouders aan het tooneel gegaan; integendeel; het
excentrieke meisje is op vijftienjarigen leeftijd in jongens
haar familie ontvlucht, om zich bij het tooneel--klern
gezelschap aan te sluiten van zekeren BRÖCKELMANN. Om nu
niet in herhalingen te vervallen zij hier alleen nog vermeld dat
haar levensloop zeer bizar was en rijk aan succes, maar dat
zij haar roem heeft overleefd. Zij is 3 April i 88o gestorven,
o m s t r e e k s 5o jaar oud; immers over haar geboortejaar
is men het niet eens: volgens sommigen zag zij te Stettin het
levenslicht in 1 828, volgens anderen te Warschau in r 831.
Nu, af en toe kon en kan zelfs het burgerlijke Nederland bogen op tooneelspelers van adel. Den ien Juli 1897
heeft de Amsterdamsche Studenten -Tooneel)

2 ) Eens voor al zij hier medegedeeld dat ik in deze Tooneel- herinneringen onbesproken laat wat deze intieme vriend op tooneelgebied heeft gepresteerd. Ik doe het
uit principe; ieder zal dat billijken.
s) Zie blz. 105-1e2.
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v e r e e n i g i n g ter gelegenheid van de Reunie-feesten opgevoerd Veel leven om niets van Shakespeare, waarbij o.a.
f r e u l e SOPHIE WICHERS haar medewerking verleende,
dezelfde die kort daarna door H e t N e d e r 1 a n d s c h
T o o n e e 1 geëngageerd werd; maar er niet lang gebleven is.
En de tweede vrouw van WILLEM ROYAARDS, die welbekende actrice, is van geboorte ook een f r e u 1 e; ze heet van
haar zelve JACQUELINE PHILIPPINE SANDBERG.
Het spreekt echter vanzelf dat niet enkel de s c h o o n e
sekse over het verschil in stand heeft durven heenstappen; den
2 7sten April 1910 overleed namelijk onverwachts ten gevolge
van een hartverlamming FERDINAND CORNELIS MARIE 4 ) VAN
DER DOES, die in den i 8en graad rechtstreeks afstamde van
den stamvader van het a d e 11 ij k geslacht VAN DER DOES
of DOUZA, n.l. van DE CROISILLES, omstreeks 1320 heer
geworden van het huis Ter Does onder Leiderdorp. De tak,
waartoe de acteur behoorde, was echter, evenals ettelijke andere
takken van dat geslacht, tijdens Koning Willem I, niet onder
den Nederlandschen adel opgenomen.
Bedoelde tooneelspeler was den vorigen avond nog in den
Hollandschen Schouwburg opgetreden als Japansch dokter in
Zonen van Japan; 's morgens vond men hem dood in zijn bed.
Hij is 44 jaar oud geworden. Bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging trad hij inzonderheid op als b o n-v i v a n t en in
fijn-komische en goede-vader - rollen, en, zooals
vanzelf spreekt, zijn spel had van nature een voornaam cachet.
Van „voornaam" gesproken: zelfs in Spanje, het land bij
uitnemendheid van de étiquette in den allerstrengsten vorm,
behoorde al in 1893 een grande, zekere Don FERNANDO
DIAZ DE MENDOZA, G r a a f van BAZECOTE, tot den tooneelspelersstand, en wat nog veel meer zegt: toen hij in 1896
wenschte in het huwelijk te treden met MARIA GUERRERA, de
eerste actrice aan het Teatro Espanol te Madrid, waaraan hij
ook zelf verbonden was, had hij als grande daartoe de toestemming noodig van de toenmalige Koningin - Regentes Maria
Christina, een Oostenrijksche prinses, en deze was verlicht
genoeg om hem dat niet te weigeren.
4)

Het „Jaarboek van den Nederlandschen adel" noemt hem MARIE CORNELIS

FERDINAND.
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Maar om nu weer op ons meer burgerlijk Nederland terug
te komen: zoo heel veel tooneelartisten zullen er bij ons wel
niet zijn geweest die wettige afstammelingen waren in de rechte
lijn van een b u r g e m e e s t e r van een onzer grootste
steden. Toch kan ik er een noemen, of liever: twee, want ook
de broeder van dien eenen was tooneelspeler. Ik bedoel namelijk
KEES SPOOR en zijn minder bekenden broeder SIEM 5). Beider
o v e r g r o o t v a d e r was mr. ARNOLD SPOOR, herhaaldelijk, tusschen 1688 en 1720, burgemeester van Utrecht.
Al zijn nu ook die twee broeders al ruim i 5 jaar dood en
hebben dus maar alleen de meer bedaagden van ons hen zien
tooneel- spelen, toch zijn er onder hun nakomelingen genoeg
artisten, zij het dan deels op een ander gebied, om het uitweiden
over beider afstamming te rechtvaardigen.
Nu dan: of hij meer zoons heeft gehad is mij onbekend, maar
wel weet ik dat die burgemeester Arnold Spoor één zoon heeft
gehad die niet wou deugen, zooals langen tijd de geijkte term
luidde, en ten slotte bij de oorlogsmarine terecht is gekomen
als zoogenaamd „schipper van oorlog ".
Deze had weer een zoon, die van zijn ambacht z e i 1m a k e r was, en in zijn vrijen tijd r e d e r ij k e r; Aballino,
de groote bandiet was zijn lievelingsrol.
Die rederijker nu was getrouwd met een zekere SOPHIA
OUBOTER en verwekte bij haar vijf zoons, van wie er twee,
KEES en SIEM aan het tooneel zijn gegaan; de anderen kunnen
gevoegelijk hier onbesproken blijven, behalve dan misschien
GERARD, die zich heel aardig heeft opgewerkt; want, terwijl hij
oorspronkelijk het vak van zijn vader had gekozen, de zeilmakerij, liet hij dat vrij gauw varen om eerst klerk te worden
op een notaris-kantoor, en daarna kassier-generaal van de
Rotterdamsche Bank; ook heeft hij eenigen naam gemaakt als
d i c h t e r; zijn broeder Kees placht hem vaak te plagen, als
hun afstamming ter sprake kwam; het familiewapen was namelijk een w a 1 d h o o r n, maar Kees, gedachtig aan het vak
van vader en broeder, beweerde dan stokstijf dat er een zeil makers-v e t h o o r n mee werd bedoeld.
5 ) Wie over hem en zijn vrouw SOPHIE VAN GYTENBEEK (eig. GEYTENBEEK)
nog iets meer wil weten dan wat ik in dit hoofdstuk vermeld, dien verwijs ik naar
naar blz. zo r vlg. en naar de t e reeks van mijn Tooneel- herinneringen, blz.
136 vlgg.
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Evenmin trouwens als Siem, die, voor hij acteur werd,
militair is geweest, heeft Kees dadelijk de tooneel- loopbaan gekozen. Integendeel. Geboren te Rotterdam den i gen November
1829 en bij den burgerlijken stand ingeschreven als CORNELIS
ROELOF HENDRIK SPOOR, is hij na zijn school- en dienst-tijd

ruim vijf jaren werkzaam geweest op het kantoor van P. G.
van Dalen en Nic. Lambert, toentertijd notarissen te Rotterdam. Maar de drang naar het tooneel werd hem te machtig, te
meer daar hij al menigmaal in navolging van zijn vader in een
rederijkerskamer was opgetreden. Toen dus in Juli 1850
de directeuren van den Amsterdamschen Stads s c h o u w b u r g een oproeping hadden gedaan voor nieuwe
jonge krachten, bood hij zich aan. Het vereischte certificaat van
goed gedrag werd d.d. 7 Aug. í85o in de meest eervolle
bewoordingen door zijn patroons gegeven, en het resultaat was
dat M. WESTERMAN en J. ED. DE VRIES hem engageerden
voor één seizoen à raison van f 400, en wel te gelijk met
den negen dagen jongeren JOHANNES HERMANUS ALBREGT,
met wien hij later zeer bevriend is geworden.

Het is Kees Spoor daar niet meegevallen: na zijn debuut op
2 September als Albinus in De klokkeluider van de St.-Pauluskerk en een tweede debuut, dezelfde week, in Armoede en
grootheid, trad hij de volgende week op in een voor hem veel
te zware rol in Hofkabaal en burgertrouw. Dit stuk is gevallen,
en hoofdzakelijk door hem.
Dat hij toen weinig meer te doen kreeg en weinig anders
uitvoerde dan pretmaken met Albregt, hoe hij in den zomer
van t 85 i geëngageerd werd bij D o m h o f f, die met zijn
gezelschap de provincies bereisde, zijn gesukkel om het seizoen
1851/2 door te komen, zijn engagement bij S c h o em an £^3
V a n L i e r, toen het gezelschap van het Grand-Théátre
werd opgericht, tot 1857, onderbroken door één seizoen bij
B o a s e n J u d e 1 s, en hoe hij eindelijk belandde aan den
Koninklijken Hollandschen Schouwburg in Den Haag onder
directie van B. Br e e d é en J. C. V a 1 o i s, waar hij
aanvankelijk zelfs f 1750 verdiende, benevens zoogenaamd gewoon „logementsgeld", d.w.z. f 2 per etmaal, dat alles staat te
lezen in een vermakelijk •stukje van zijn eigen hand: Een
schetsje uit den heidenschen tad, voorkomend in het _Gedenk-
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boek uitgegeven bij het veertigjarig bestaan van de Maatschappij
Apollo", waarvan hij toen (d.w.z. in 1889) eerste voorzitter
was, een post gedurende vele jaren door hem bekleed.
Kees Spoor was namelijk niet alleen een gezien man onder
de tooneelisten, maar ook werkelijk ontwikkeld; het aantal der
door hem vertaalde tooneelstukken, die vertoond zijn, bedraagt
minstens anderhalf dozijn; zijn beide drama's Mathias Sandorf
(naar den roman van JULES VERNE) en De familie De Clairefont (naar La grande marnière van G. OHNET) zijn gespeeld
door Het Nederlandsch Tooneel, waaraan hij
sedert de oprichting verbonden was, en sinds 1884 waren door
hem gedicht bijkans alle Nieuwjaarswenschen van Thomasvaer
in De bruiloft van Kloris en Roosje tot en met 18 95.
Die ontwikkeling ging bovendien gepaard met een nauwkeurigheid zooals men maar hoogst zelden bij een artiest aantreft. Dat hij er lijsten op nahield van alle stukken, waarin hij
was opgetreden, met vermelding van de rol, spreekt haast vanzelf; maar dat hij ook heel precies alle costuums beschreef, die
hij in de verschillende rollen aanhad, tot in de kleinste bizonderheden, en dit zoogenaamde costuumboek tot zijn dood toe
bijgehouden heeft, en al zijn contracten trouw heeft bewaard,
is wel een bewijs van zijn keurigheid en nauwgezetheid.
Zou die nauwgezetheid ook overgeërfd zijn geweest, en wel
van zijn overgrootvader? M ij dunkt dat meer dan waarschijnlijk; vooral wanneer men bedenkt dat mr. Arnold Spoor niet
maar één jaar burgemeester van Utrecht is geweest, maar vaak
en met tusschenpoozen tot die waardigheid is benoemd 0).
Zonder twijfel was ook deze een nauwgezet man, op wien
men kon rekenen. „Hérédité en retour, sautant deux générations" zou dus EMILE ZOLA van Kees Spoor hebben kunnen
zeggen, evenals hij het in de Arbre généalogique des RougonMacquart 7 ) zegt van Jeanne Grandjean, die moreel gelijkt op
haar overgrootmoeder Adelaïde Fouque.
Wat een stof trouwens voor naturalistische, de erfelijkheidstheorie behandelende romans biedt die SPOOR- familie, vol van
heele, halve, kwart en in de wieg gesmoorde talenten!
6) Hij heeft die bekleed in de jaren aanvangende i Oct. 1688, r Oct. 1689. 6
Oct. 1692, 1 Oct. 1693, t Oct. 1694. x Oct. 1697, r Oct. í6g8 en 12 Oct. 1720.
7) Vooraan in Une Page d'amoar en in Le Dosteur Pascal.
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Kees Spoor huwde in 1853 met HENRIëTTE CATHARINA
VAN VELZEN, en, een half jaar na den dood van deze, met
MARIA VAN DER GROEN.
Zijn eerste vrouw, geboren 6 November i 83 te Amsterdam,
overleden 28 Maart i 864 te Den Haag, dochter van VAN
VELZEN, tooneelmeester aan den A m s t e r d a m s c h e n
S t a d s-s c h o u w b u r g, is zelf ook tooneelspeelster geweest
bij dezelfde gezelschappen als haar man. De tweede vrouw,
dochter van den kunstschilder LAMBERTUS CORNELIS VAN DER
GROEN, heeft niet zelf de planken betreden, maar was de volle
nicht van de actrice mevr. BEEMS-VAN DER GROEN.
Uit het eerste huwelijk zijn gesproten HENRIëTTE MATHILDE
(gezegd: JET) en LENA, die beide bij V a 1 o i s en ook een
korten tijd bij Het Nederlandsch Tooneel kleine
rollen vervuld hebben.
JET is weduwe van wijlen den tooneelspeler G. G. C. RuYs
en moeder van den tegenwoordigen knappen acteur COR RUPS.
LENA is een poosje gehuwd geweest met den tooneelkapper
HENRI VAN DER BEUGEL.
Uit het tweede huwelijk o.a, de volgende zeven:
SOPHIA CATHARINA, geboren i866, thans mevrouw CROESSPOOR, sopraan - zangeres:
CORNELIS RUDOLF HENDRIK, geboren 1867, kunstschilder;
JOSEPHINA LOUISA, geboren 1868, de eerste vrouw van
WILLEM ROYAARDS, thans van hem gescheiden, gedurende
eenige jaren actrice bij Kreukniet en Poolman;
HENDRIK GERARD ADRIAAN SIMON (gezegd: HENRI) , geboren i869, tooneelspeler, gehuwd met de actrice CéCILE
CARELSEN (eigenlijk: COHEN) ;
MARIA CORNELIA, geboren 1 872, die indertijd bij H e t
N e derlandsch Tooneel kinderrollen vervulde, later
gehuwd met CHR. J. SCHUVER;.
JOHANNES HERMANUS (gezegd: JOHAN) , geboren i 876,
Administrateur van het Conservatorium en de Muziek
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst-scholder
te Amsterdam;
MAURITS FREDERIK, geboren 1 877, musicus (fluitist) .
Volledigheidshalve vermeld ik nu nog dat uit het huwelijk
van Siem Spoor, den broeder van Kees, en Sophie van Gyten-
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beek gesproten zijn de twee violisten ANDRÉ en SIMON, van wie
André concertmeester van het Residentie - orkest in Den Haag is
en Simon in New-York woont met zijn moeder.
Als Zola nog leefde en die familie kende, zou hij water-

tanden!
Maar om nu op Kees Spoor zelf terug te komen: ik heb
verteld dat hij in 1 857 bij B r e e d é en V a l o i s geengageerd is. Hij bleef in Den Haag ook nadat Breedé in 1858
overleden was, tot 1876, en heeft daar onder het beheer van
J. C. Valois volgens zijn eigen zeggen zijn besten tijd gehad,
ondanks dat het er een ware familie- regeering was en dus op
kunstgebied een janboel. Hij, die, let wel, heelemaal niet van
de „familie" was, speelde er zoowat alle mooie eerste rollen,
in stukken die nu vrijwel vergeten zijn, ook de raisonneurs, en
in 1871 is hij bovendien hoofdregisseur geworden. Men zag
hem daar zeer gaarne en 19 Januari 1875 vierde hij er zijn
2 5 -jarig jubileum als Baron van Wallenfeld in De speler of
Revanche Praag van IFFLAND. Ook zijn inkomsten waren in
den loop der jaren zeer toegenomen: gedurende het laatste
seizoen (I September 1875-31 Mei 1876) had hij wekelijks
f 6o, als acteur -premier-role, en nog f 10, als hoofd -régisseur,
benevens 2 benefietavonden, en hij kreeg als „logementsgeld"
f 3. Dit nu kwam hem, die een zoo talrijke familie had en
werkelijk een model- huisvader was, zeer goed te pas.
In dien zoogenaamden „Haagschen" tijd $) heb ik hem
zelden of nooit zien spelen; maar des te vaker toen hij sedert
i September 1876bij Het Nederlandsch Tooneel
als eerste rol was geëngageerd en later als père noble en voor de
zoogenaamde „goedige of komieke vaders ".
Hoe ik hem gevonden heb? Wel, hij was voor mij het type
van een ronden Hollander. Als hij maar geen opzichtig costuum
hoefde aan te trekken, was hij bijna altijd best te genieten; wee
evenwel, als dat maskerade-pakje er aan te pas kwam; dan werd
hij voor mij dadelijk lachwekkend als k 1 a v e r e n b o e r, en
kon hij noch door waardig spel, noch door gevoelvol zeggen
goedmaken wat hij, althans in mijn oogen, door zijn uiterlijk
bedierf; zijn Gozewjjn van Aemstel in Gijsbrecht bij voorbeeld
8 ) Hij heeft toen veel van VICTOR DRIESSENS geleerd, aan wien hij in zijn spel
herhaaldelijk deed denken.
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heeft daaronder zeer geleden; niet evenwel de titelrol in Abt
Constantijn, noch Osip in De Danicheff's. omdat de costuums
daarin heelemaal niet opzichtig waren. En ook stond het echt
Thomasvaer in het echt Hollandsche-Holandschetumv
zangspelletje De Bruiloft van Kloris en Roosje hem, den echten
Hollander, opperbest, en het was dan een lust hem den meestal
eigengemaakten nieuwjaarswensch te hooren uitspreken jaar aan
jaar (van 188o tot 1895) met CHRISTINA STOETZ als Pieternel. In 1896 moest hij wegens ziekte worden vervangen
door JACQUES DE BOER, een ziekte die lang heeft geduurd en
hem eindelijk 7 Mei van dat jaar ten grave sleepte.
Recht gezond is hij in Amsterdam nooit geweest. Hij leed
veel aan koorts. Aan zijn spel was dat echter niet te merken;
en ik heb mij altijd kostelijk geamuseerd zoodra hij maar in
moderne blijspelen een leuke rol had met een komiek tintje,
waar het wel wat overdadig door hem aangewende a a n z ij n
v e s t r u k k e n een soort van t i c voorstellen kon: Macdonald in De Bibliothecaris, Hendorp in Inkwartiering,
Klingelman in Fijne beschuiten en Mijnheer van Til in De
Student thuis waren bepaald meesterstukjes; maar bovenal was
dat Leopold Griesinger in Dokter Klaus; zooals hij daar, in het

laatste bedrijf meen ik, onder de plak van zijn huishoudster
(een uitnemend door mevr. STOETZ gespeelde rol) op het
hobbelpaard ging zitten, zal niet licht iemand hem dat verbeteren.
7 April i912.

NASCHRIFT. Henri, de tweede hierboven door mij genoemde zoon van Kees Spoor,
heeft 6 Juli s 912 in een vlaag van krankzinnigheid zich van kant gemaakt.
André, de zoon van Siem Spoor, heeft eenige jaren geleden ontslag genomen als
concertmeester van het Residentie-orkest; thans (Mei 1927) is hij alleen leeraar
aan het Kon. Conservatorium.
Sophie van G(e)ytenbeek, thans 79 jaar oud, geniet nog steeds een uitmuntende
gezondheid. Haar moeder, ROSINE VOITUS VAN HAMME, eerst concert- zangeres,
later tooneelspeelster, was de derde dochter van ANDREAS PETRUS VOITUS VAN
HAMME, balletmeester aan en 1841-1845 een der zeven dire c leuren
van den Stads - schouwburg te Amsterdam. Deze, een model- huisvader, heeft bij zijn
eerste vrouw 3 dochters en i zoon gehad, en bij zijn tweede vrouw 4 zoons. Van
die 8 kinderen zijn er minstens 4 artiest geworden.

......................................................................................................................................................

HOOFDSTUK III.
..................................................................... ........ ......... . ........... ...............................:

Ter versiering van en te gelijker tijd ter hanteering van een
kurk, die als flesschestop dienst moet doen, uit hout een
figuurtje of kop te snijden, hetzij van een mensch, hetzij van
een dier, zóó dat het resultaat niet alleen artistiek is, maar tevens
practisch, d.w.z. tegen een stootje kan, is heusch niet het werk
van den eerste den beste.
Zoo herinner ik me uit mijn prille jeugd, als er bij ons
flesschen wijn op tafel kwamen of, wat veel vaker gebeurde,
kruiken mineraalwater, twee kurken, dermate bizonder, dat de
weerga ervan sedert nooit en nergens door mij is aangetroffen.
Op de kurk was nl. een uit donkerbruin hout gesneden manskop, met een pet op, vadermoorders om, en een gezicht, hoewel
schetsmatig behandeld en dus volstrekt niet wat je noemt
a f g e w e r k t, toch, vooral door den sterk gebogen neus, zoo
vol uitdrukking, dat men het aanziende, onwillekeurig in den
lach schoot; en aan den anderen kant waren de trekken zoo
intens geestig, dat men zijn, of laat mij zeggen: i k m ij n
oogen er niet van kon afhouden. Het was Engelsch werk,
door mijn ouders bij hun huwelijk aangeschaft, 17 jaar vóór
mijn geboorte. Zij hebben wel 25 jaar dienst gedaan, en
toen .... ?
Maar zie: ook weer rijf -en -twintig jaar ongeveer na hun —
neen, kurk is vrouwelijk, dus: na h a a r spoorloos verdwijnen,
den ren Maart 1883, heb ik ze onverwachts weer vóór me
gezien. Hoe ik dien datum zoo precies weet? Wel, omdat ik
tóén, bij gelegenheid van een voor H e t N e d e r 1 a n d s c h
T o o n e e 1 door mij vertaald stuk 1 ) , tijdens de generale
repetitie te Rotterdam werd voorgesteld aan. . . den grooten
komiek ROSIER FAASSEN.
Of ik dan Rosier Faassen nooit te voren op de planken had
gezien? — Wel wis en drie! Den tweeden keer in mijn leven
dat ik naar de komedie ben gegaan, in September van het jaar
r 86o. Het was namelijk Amsterdamsche n a j a a r s- kermis.
1)

Dáárover aanstonds.

20
die toen ter tijd den 2en Maandag in September begon en twee
weken duurde; en in het G r a n d-T h é á t r e in de Amstelstraat werd door het gezelschap van A. v a n L i e r als
kermisstuk gegeven De Nalatenschap van Doctor Faust of de
zes talismans, dat natuurlijk werd aangekondigd als „Groot

ROSIER FAASSEN
(omstreeks í88o).

„tooverkluchtspel in zooveel tafereelen met zang en dans,
„quodlibets, koren en optochten, nieuwe coupletten en expresse ,, lijk daartoe vervaardigde muziek, decoratiën, costumes enz.
„enz., benevens een schitterende apotheose ".
Bij die gelegenheid evenwel heeft de gelijkenis met de kurken
mij niet getroffen. Geen wonder. Hij was toen gegrimeerd.
Ook daarná heb ik Faassen verscheiden keeren zien spelen,
ofschoon h ij na het seizoen i 86o/6 i niet vaak meer in Amster-
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vaak in Den Haag ben geweest of in Rotterdam.
Maar in den winter van 1882 83 had ik een stuk vertaald
van F. VON SCHÖNTHAN, den toenmaals zeer in de mode zijnden
schrijver van Inkwartiering en dergelijke. Van dat blijspel Der
Schwabenstreich, door mij De Domme streek genoemd, had ik
de rolverdeeling mogen maken, en wel voor de toenmalige
Rotterdamsche afdeeling 2 ). Er kwamen twee
komieken in voor, de zoogenaamde droge komiek en de meer
clownachtige. De keus daarvoor tusschen den mij uit Amsterdam welbekenden HENRI POOLMAN en Rosier Faassen was
allerminst moeilijk; Poolman wees ik aan voor Palmiro Tamburíni, ex- balletmeester; Faassen, wiens leukheid ik in den loop
der jaren had leeren waardeeren, werd door mij belast met de
rol van Friedrich Lörsch, een rijk grondeigenaar met letterkundige adspiraties, die, om beroemd te worden, de door hem
geschreven prul - gedichten voor eigen rekening liet drukken
en. . . . bij alle mogelijke boekhandelaren exemplaren van dien
bundel voor eigen rekening óók o p k o c h t. Die rol was zeer
beslist een droog-komieke.
Bovenal is mij bijgebleven zijn onbetaalbaar leuke spel bij de
2 ) Deze afdeeling in de Maasstad werd door de toen nog niet ,,Koninklijke"
Vereeniging Het Nederlandsch To one el in 1881 opgericht, met H. L.
B e r c k e n h o f f als administrateur, wijlen J. A. B u r 1 a g e als secretaris, en als
artisten, behalve eenige goede Amsterdamsche krachten, de meeste leden van het
vroegere Rotterdamsche gezelschap L e G r a s, V a n Z u y 1 e n FS Ha s p e l s, met
uitzondering van o.a. W i 1 1 e m v a n Z u y 1 e n zelf, die voor eigen rekening den
zoogenaamden „Kleinen Schouwburg" te Rotterdam ging bespelen en voor „Het
Nederlandsch Tooneel" een duchtige concurrent werd.
De Rotterdamsche afdeeling heeft kort bestaan: oorspronkelijk was de verbintenis
aangegaan voor den tijd van 7 jaren (r September 1881-31 Augustus 1888),
einde Mei r 885 ging op voorstel van Het Nederlandsch Tooneel, dat tot 3 r Aug.
1888 een belangrijke subsidie toezegde en uitkeerde, de tooneelexploitatie over op een
vennootschap, bestaande uit A. J. LE GRAS, J. en D. HASPELS, R. FAASSEN en
mevr. CATHARINA BEERSMANS; en van toen af heette de troep D e V e r e e
n i gde Toon
eel is ten, staande onder directie van L e Gras en Hasp e 1 s. Sedert, ook al weer geruimen tijd geleden, is de naam gewijzigd, te weten in
Naamlooze Vennootschap „Het Rotterdamsch Tooneelgez e 1 s c h a p", en thans voert P. D. VAN EYSDEN de directie.
NASCHRIFT. Ook die vennootschap heeft haar tijd gehad. Door samensmelting
van het Rotterdamsche gezelschap met het Haagsche is ontstaan de N. V. V e reeni gd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel, onder directie van COR
VAN DER LUGT MELSERT, dat én de Maasstad bespeelt én de residentie: en dáárvan
hebben bij het begin van 1926/27 weer enkelen zich afgescheiden onder den naam
van het Nieuw Rotterdamsch Tooneel.
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ontknooping, als hem, in het bijzijn van vrouw, kinderen enz.,
van heinde en verre exemplaren worden thuis gestuurd van zijn
rijmelarij en hij bekennen moet die zelf te hebben besteld.
Ook na de première van dat stuk hebben we natuurlijk nog
wat nagepraat; maar al kon ik, om zoo te zeggen, mijn oogen
niet afhouden van zijn luimige trekken, toch heb ik toen niet
van die gelijkenis met onze kurken durven reppen, evenmin als
den derden en laatsten keer dat ik het voorrecht had hem te
ontmoeten, nl. in Delft, na de voorstelling van Vorstenschool
op den 25sten Mei 1 894 3 ) . Had hij evenwel toen zijn autobiografie al geschreven en had ik deze al gelezen, dan had ik
geweten dat hij er niet de man naar was om mijn opmerking
kwalijk te nemen; hij zou er hartelijk om hebben gelachen.

lil jjn Leven, auto- biografie van ROSIER FAASSEN 4 ) , is een
alleraardigst boekje. Of het indertijd veel verkocht is, weet ik
niet, maar stellig verdient het door alle vrienden van het tooneel
te worden gelezen. Het is, zooals trouwens ook alle t o o n e e 1s t u k k e n van dien acteur - auteur, vlot geschreven, met veel
gevoel voor humor. Men leert er den man volkomen uit
kennen, van zijn vroegste jeugd af, en tevens begrijpt men al
lezende best hoe én zijn rechtschapen moeder 6 ) én de gezonde
kern van zijn karakter hem ervoor behoed hebben te worden
wat men verstaat onder een cabotin. Er waren anders gegevens
genoeg om hem te maken tot een pendant van Delobelle, zoo
3) Hij vervulde toen, ouder gewoonte, echt voortreffelijk de rol van Puf, en
trouwens zijn vrouw. CATHARINA LOUISE VAN VELZEN, even uitnemend die van de

Boerevrouw.
4) Het boekje is verschenen bij Nijgh £3 Van Ditmar te Rotterdam in 1897,
en bevat, behalve een buste in civiel, talrijke afbeeldingen van den schrijver, in
verschillende rollen, alle reproducties naar foto's.
6 ) Opmerkelijk is het dat Faassen ons nergens haar voornaam heeft meegedeeld,
terwijl hij toch zoo innig veel van haar gehouden heeft, en daarom ook telkens van
haar spreekt als „mijn beste moeder ", „moedertje ", „mijn oudje" en wat dies meer
zij, en terwijl hij wilde dat wij, lezers, ook eerbied voor die flinke vrouw zouden
hebben: immers: hij schrijft op pag. 52 vlg, „en zoo ik dan ook gedurende de 7 jaren
dat ik bij Van Lier ben geweest, niet diep in de schuld ben geraakt, had ik het mijn
lieve moeder te danken, die een gulden in tweeën wist te breken en die, hoe weet ik
niet, er kans toe zag mij wekelijks een gulden zakgeld te laten houden ". — Zij is
in 1883, ruim 77 jaren oud, overleden. — Wel echter noemt Faassen zijn grootvader
van moederskant, nl. FERDINAND LUDWIG, majoor bij de lijfgarde van Prins Wil-

lem V.
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meesterlijk geteekend door ALPHONSE DAUDET in Fromont
jeune et Risler a?né. — Ga maar eens na!
Zijn vader, PIETER COENRAAD FAASSEN, was reeds op
twaalfjarigen leeftijd trompetter bij de huzaren; schreef, toen
hij nog geen drie -en- twintig jaren telde, een Fransch tooneelstuk en trad, ofschoon sergeant- majoor, in het openbaar als
acteur daarin op. Toen hij genoeg had van den militairen dienst,
werd hij koffiehuishouder en tevens regisseur van de Fransche
Opera in Den Haag, daarop administrateur van den Koninklijken Schouwburg, en onder de hand eigenaar van het locaal
Tivoli, waar publieke bals werden gegeven en tooneelvoorstellingen door dilettanten. Het baantje aan den schouwburg
raakte hij kwijt in r 849, na den dood van koning Willem II,
en toen probeerde hij in Tivoli een tooneel- exploitatie, waaraan
op zestienjarigen leeftijd ook zijn zoon 6) verbonden werd. De
zaken gingen slecht, en daar dit toegeschreven werd aan de
ongunstige ligging van Tivoli, verhuisde papa met zijn gezelschap naar het hartje van Den Haag; en toen het ook dáár niet
beter ging, en tevens een bespelen van Rotterdam en nabijgelegen steden mislukte, zat de heele familie op zwart zaad,
tot er eindelijk uitkomst kwam in het laatst van 185o en de
vader als régisseur-administrateur werd geplaatst aan het
Théátre du Vaudeville Francais 7) te Amsterdam en de zoon als ae komiek. Daar ging alles uitstekend,
en toen de post van directeur openkwam, werd die door de
commissarissen van het theater aan vader Faassen aangeboden;
maar spoedig daarna werd deze ziek, bleef een jaar of twee
sukkelen en overleed in April 1853, den ruim 19 jaren tellenden zoon achterlatende, belast met de zorg voor zijn moeder
en twee jongere broers. Van die twee was toen ALEXANDER,
die nu nog tooneelspeelt, ruim t 3 jaar.
Vermoedelijk omdat de jonge Faassen zoo vaak tijdens de
ziekte van zijn vader diens taak had waargenomen, besloten de
nu niet juist hypersoliede commissarissen, hem, gerugsteund
door zijn regisseur, aan het hoofd der zaak te laten, en opdat
onder de contracten der met t° Mei geëngageerde artisten, onder
de advertenties en onder de aanplakbiljetten geen andere naam
d) Dus: onze Rosier Faassen.
7)

Dit schouwburglokaal lag aan het eind van den Singel, thans perceel 5 12.
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zou behoeven geplaatst te worden, nam de zoon den naam
over, waaronder zijn vader in de tooneelwereld bekend stond,
te weten: ROSIER FAASSEN. De oude heer was nl. een zoon
van een Française JUDITH ROSIER en had nu in plaats van zijn
doopnamen Pieter Coenraad te gebruiken den naam van zijn
moeder vóór dien van zijn vader geplaatst. Zoo is het dus gekomen, dat de jonge PIETER JACOBUS zich sedert ROSIER is
blijven noemen, onder welken naam hij algemeen bekend is.
Deze, of laat ik liever zeggen: o n z e Rosier Faassen is den
gen September 1833 te . 's-Gravenhage geboren, en was zóó bij
de hand, dat hij op zijn 7e jaar net zoo goed Fransch sprak als
Hollandsch, maar die vreemde taal evenmin lezen kon, als
schrijven. Hij hoorde het namelijk voortdurend spreken en deed
dan zelf mee, vooral omdat bij zijn oude-lui heel veel Fransche
artisten over huis plachten te komen, wier telgen de speel
jonge baasje werden. Zelfs richtten de-kamerdjsvnht
dreumesjes, toen ze wat ouder werden onder elkaar een
k u n s t-vereeniging op, waar ook tooneel werd gespeeld, i n
h e t F r a n s c h wel te verstaan, en ons Faassentje deed daaraan mee en had het vaste plan acteur van beroep te worden,
maar zijn vader verbood het hem en duldde geen tegenpruttelen:
hij was sedert zijn i 2e jaar bij den decoratie-schilder Bart J.
van Hove in de leer, en nam vioollessen, en dáár moest hij zich
mee tevreden stellen.
Hoe hij intusschen als jongen van 17 jaar toch door de
omstandigheden zijn zin heeft gekregen, heb ik hierboven al
verteld. Hij heeft toen nota bene in het Fransch gedebuteerd in
Misanthropie et repentir van VON KOTZEBUE, als Pierre, eigen
een travesti-rol, dus bestemd voor een actrice in mans--lijk
kleeren. De toenmalige directeur van het Théátre du Vaudeville,
zekere MATIFAS, was er zeer mee ingenomen en heeft hem ook
in het vervolg menigen nuttigen wenk gegeven; toen evenwel
de jonge Faassen in 1853 zijn vader als directeur opvolgde,
was die als acteur heel talentvolle Matifas al sinds lang niet
meer aan het gezelschap verbonden.
De commissarissen van het schouwburgje, die in April den
jongen Faassen zonder eenigen voorzorgsmaatregel voor het
seizoen 1853154 aangesteld hadden als opvolger van zijn vader,
begrepen eindelijk in Maart dat zij wel wat onverantwoordelijk
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hadden gehandeld, en eischten, in het geval dat hij ook voor het
volgend seizoen als directeur wenschte op te treden, borgen
voor de huur van het gebouw, daar die er bij ingeschoten was.
Rosier Faassen weigerde en vatte het plan op naar Brussel te
gaan, waar hem als aen komiek een engagement was aangebodenaanhet Theatre des Galeries St. Hubert.
Had hij dat aanbod aangenomen, dan was hij ongetwijfeld voor
zijn verdere leven in het buitenland gebleven, en had ons landje
een uitstekenden komiek minder gehad.
Gelukkig voor Nederland had hij dit op een bal in F r a sc a t i (in de Nes) verteld aan BEN VAN LIER, den broeder van
ABRAHAM, en den volgenden dag kwam deze laatste, lid van de
firma S c h o e m a n t V a n L i e r, eigenaren en exploitanten van het G r a n d-T h é á t r e in de Amstelstraat, in
hoogst eigen persoon hem vragen of hij geen zin had om weer
H o 11 a n d s c h acteur te worden, en meteen bood hij hem
het emplooi aan van ten komiek tegen een salaris van f 25
per week 's winters en f 5 per spelenden dag 8 ) 's zomers.

Na eenig wikken en wegen, en nadat JAN EDUARD DE VRIES
vergeefs gepoogd had hem aan den S t a d s-s c h o u w b u r g
te verbinden, werd dit aanbod aangenomen, en het contract
van zijn kant onderteekend door hem en, wijl hij nog minderjarig was, ook door zijn moeder, en van den anderen kant door
de beide firmanten.
Naeenjaarwerddefirma Schoeman £4 Van Lier
ontbonden, en de roep, die er toen van den komiek Faassen
uitging, was al zoo groot, dat de Haagsche firma B r e e d é f^3
V a l o i s hem aan hun gezelschap trachtten te verbinden,
onder het voorwendsel, dat hij door het ontbinden der firma
nu volkomen vrij man was. Maar hoe verlokkend hun voorwaarden ook waren, Rosier Faassen weigerde. Zeven jaren is
hij bij A. van Lier gebleven, van r Mei 1854 tot

3o April 1861 9).

8) Van die f 5 moest dan tevens het zoogenaamde logementsgeld betaald worden:
maar het onervaren baasje, dat nota bene al directeurtje had gespeeld, wist dat niet
toen hij zijn contract teekende, en heeft het pas later ondervonden, toen hij tijdens de
Haagsche kermis in een veel te duur logement was gaan logeeren.
e) In Faassens boekje staat wel is waar op blz. 67 dat het Hollandsche gezelschap
van Van Lier in í86o ontbonden werd, maar dit is ongetwijfeld een drukfout:
immers: Co. staat in hetzelfde boekje blz. 52 en 55 „gedurende (in) de 7 (zeven)
jaren dat ik bij Van Lier ben geweest "; zo. staat in Onze Tooneelspelers, Portretten
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Hij heeft er gedebuteerd in een door hem zelf vertaald stuk,
en dat debuut liep goed af, alleen merkte de critiek op, dat hij
zich in het Hollandsch nog wat moest oefenen; te recht;
immers: daar hij vier jaar lang uitsluitend met Franschen had
omgegaan en in het Fransch had gespeeld, nam hij, als af en
toe het juiste Hollandsche woord hem niet te binnen schoot,
zijn toevlucht tot het Fransche equivalent. Het euvel was evenwel binnen een half jaar overwonnen en Faassen was toen de
gevierde man.
Hier volge een bewijs van den roep, waarin hij stond. In
Januari i 861: deelde A. van Lier hem en en alle collega's mee,
dat ten gevolge van de ontbinding van zijn gezelschap, zij niet
opnieuw zouden worden geëngageerd. Er bestond uitzicht, dat
J. C. V a 1 o i s Y0 ) hem het emplooi van I en komiek nu zou
aanbieden, en hoogstwaarschijnlijk ook de meeste van zijn
collega's zou uitnoodigen om tot zijn gezelschap toe te treden.
Hij, Faassen, sloot zich toen gaarne aan bij het geopperde plan,
dat allen, zonder uitzondering, stilletjes, zonder van hun kant
eenige stappen te doen, Valois' voorstellen zouden afwachten.
Faassen was echter bijna de dupe geworden van zijn goede
trouw en heeft bij die gelegenheid bemerkt hoe gevaarlijk het
is zich in te laten met dergelijke complotjes van collega's komedianten. Immers: Maart liep ten einde en VICTOR
DRIESSENS was namens J. C. Valois 11 ) overgekomen en had
en Biografieën, uitgegeven bij Nijgh £3 Van Ditmar, pag. 8e, in het leven van Rosier
Faassen: „Zeven jaren lang bleef hij er, tot hij in í86r overging naar den Koninkl.
Schouwburg van J. C. Valois"; 3o. weet ik stellig en zeker dat ik hem in September
186o bij Van Lier heb zien spelen; en dat weet ik niet zoozeer omdat mijn memorie,
waar het mijn prille jeugd betreft, onfeilbaar zou wezen, maar wel omdat in die dagen
Garibaldi tot leus had dat de eenheid van Italië niet volkomen was zoolang het Rome
niet tot hoofdstad had, en in het toen door mij geziene stuk (zie blz. zo) coupletten
voorkwamen, waarin de echo op verschillende vragen antwoord gaf, en o.a. op „Waar
zal eindigen deze krijg waarvoor zooveel vorsten schrome(n)?", antwoordde

,,Rome(n)",

10) Diens compagnon Breed é was in 1858 overleden.
11) JEAN CHRéTIEN VALOIS had veel meer verstand van miniaturen - schilderen dan
van schouwburg - exploitatie. Het eerste deed hij keurig: bij het laatste zat hij onder
de plak van zijn vrouw, WILHELMINA SABLAIROLLES, en van allerlei andere familieleden, zoodat men beweerde dat de Haagsche Schouwburg bestuurd werd door h e t
huis V a 1 o i s. In VICTOR DRIESSENS (zie de :e reeks van mijn Tooneel-herinneringen. vooral Hoofdstuk XV en XXI) had hij niet alleen een puike re rol gevonden, maar ook een ren minister, alias een regisseur-duivelstoejager, die zonder aanzien
des persoons elke(n) artist, familielid of niet-familielid, afjakkerde dat het een lust
was. In r863 nam Driessens, waarschijnlijk ten gevolge van een hof - kabaal, zijn ontslag, en vervulde hij in Den Haag alleen nog af en toe g a s t r o 11 e n.
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alle artisten geëngageerd, behalve Faassen en zekeren NUGGELMANS. En waarom? Omdat die beiden a 1 1 e e n zich hadden
gehouden aan de afspraak van af te wachten, de anderen niet;
die hadden elkaar op slinksche wijze onderkropen. Gelukkig
kwam alles nog terecht en werden zoowel Faassen als Nuggelmans bij Valois geëngageerd.
In Den Haag heeft Faassen de verwachting, die men van hem
koesterde, niet teleurgesteld. Door Driessens leerde hij, evenals
zooveel anderen, hoe men n a t u u r t ij k komedie moest
spelen, en met dien talentvollen acteur, ruw van taal, maar met
een hart van goud, heeft hij het altijd best kunnen vinden.
Zelfs toen Valois hem, Faassen, in 1863 voorstelde Driessens
met 10 Mei als regisseur te vervangen, ging hij daar pas toe
over toen hij tot de overtuiging was gekomen, dat Driessens tot
aanblijven niet was over te halen.
Robert en Bertram of de lustige vagebonden was het eerste
stuk dat hij monteerde. Daarin trad de c o r p u l e n t e
Driessens, die zich tot het geven van gastrollen bij Valois bereid
had verklaard, als Robert op; de broodmagere Faassen was,
evenals eenige jaren te voren bij Van Lier, Bertram. De tegen
uiterlijk van de twee gauwdieven bezorgde het-stelingh
oude stuk een ongekend succes en aan de kas een allerflinkste
recette.
Den 8en Juli van het jaar 1863 trad Faassen in het huwelijk
met CATHARINA LOUISE VAN VELZEN, die óók aan het gezelschap van V a 1 o i s verbonden was, en werd zoodoende de
zwager van C. R. H. SPOOR, die met Catharina's oudere zuster
was getrouwd. Beide dames Van Velzen waren dochters van
den tooneelmeester van den Amsterdamschen Stads -schouwburg
en hadden een poosje in de balletten meegedanst, maar tevens
zich op tooneelspelen toegelegd. Bij zijn huwelijk moest Faassen
Driessens beloven zijn eersten jongen naar hem VICTOR te
noemen, en n a t u u r t ij k heeft hij woord gehouden; maar
zoowel over dien zoon, als over zijn vrouw, zal ik liever later
een en ander meedeelen. Eerst nog wat over hem zelf.
Door het succes van Emma Berthold van J. J. CREMER werd
Faassen, die al van zoo menig tooneelstuk Y2 ) de v e r t a ii n g
had geleverd, op het denkbeeld gebracht zijn krachten aan het
1 2)

In het geheel heeft hij meer dan honderd tooneelstukken vertaald.

Tooneel-herinneringen II 3
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schrijven van een o o r s p r o n k e 1 ij k stuk te beproeven.
Zijn eersteling, De Werkstaking, geïnspireerd door La Robe, het
indertijd zoo bekende, op de traanklieren werkende gedicht van
MANUEL, werd in het begin van i 866 in Den Haag voor 'teerst
vertoond en wel met veel succes. Het droeg evenwel den stempel
van den tijd waarin het ontstond, en toen WILLEM VAN
ZUYLEN het een vijf -en- twintig jaar later voor zijn benefietvoorstelling, — thans zou men zeggen: e e r e- avond, — had
gekozen, was de critiek lang niet malsch.
Een opsomming te geven van al de volgende stukken van
zijn hand ligt geenszins in mijn bedoeling. Wat heeft men aan
een paar dozijn namen en data, zonder meer? Immers: de
eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat ik wel enkele van die
stukken gezien heb, maar er zoo goed als niets van heb onthouden. De verdienste van Faassen als auteur bestaat namelijk
veel minder in het op touw zetten en ontwarren van intriges
of in het uitdenken van scènes d faire, dan wel in het teekenen
van volkstypen. Daarmee heeft hij ontegenzeggelijk duizenden
vermaakt, al was de critiek betreffende zijn werk dikwijls
onverbiddelijk streng. Niet zonder eenige bitterheid zegt dan
ook de overigens zoo heelemaal niet kwalijknemerige man op
blz. 139 van zijn auto-biographie, na het noemen der namen
van twee van zijn kermisstukken voor 1895 en 1896:
„'t Publiek had evenveel pret bij de vertooning van die twee
„toover- kluchtspelen als ik bij het schrijven, en de pers, zoo
„streng voor mijn ernstig werk, prees mijne kermisstukken.
„Eindelijk had ik mijn weg gevonden. Kermisstukken schrij„ven! .... Maar ik ben er, helaas, een beetje te laat achter
„gekomen ". — Niettemin heeft hij het ongetwijfeld aan zijn
meer ernstig werk te danken dat zoowel De Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, als Het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen zijn
verdiensten als schrijver erkenden door hem onder de leden op
te nemen.
Ondanks alle h o f k a b a 1 e n heeft Faassen het onder het
bewind van den zwakken Valois in Den Haag als ie komiek Y3)
13) Zijn regisseurschap heeft er maar eenige jaren geduurd. Trouwens voor
regisseur was hij niet in de wieg gelegd; immers: ook toen omstreeks i895 te Rotterdam A. J. LE GRAS door ziekte het voeren van de regie moest opgeven, is Faas sen wel zijn opvolger geweest, maar werd hij reeds na een jaar vervangen.
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weten uit te houden tot aan de ontbinding van diens gezelschap
in i 876. Toen verhuisde hij naar Rotterdam, waar L e G r a s,
Van Zuylen Haspels hemenzijnvrouweenmooi
engagement hadden aangeboden.
Hij ging er eigenlijk een beetje à contre coeur heen; immers
1 ° was Den Haag hem lief geworden, en 20 had hij gehoopt
op een engagement bij Het Nederlandsch Too nee1,
waardoor hij meteen geregeld ook in den Haagschen schouwburg had kunnen blijven spelen. Ik voor mij echter geloof vast
dat hij in zijn Rotterdamschen tijd, d.w.z. in de laatste dertig
jaar van zijn leven, ondanks den naderenden ouderdom en het
smartelijk verlies van zijn vrouw, zich nog wel zoo gelukkig
gevoeld heeft als in Den Haag. Hij heeft het er immers best
met zijn confraters en met het publiek kunnen vinden, ondanks
de wisselingen van directie en naam van het gezelschap, waarbij
dit zelfs gedurende ruim 3% jaar, van i September i 881 tot
31 Mei 1885, als de Rotterdamsche afdeeling
door den grooten slokop Het Ned e r l a n d s c h T o on e e 1 werd geannexeerd; hij heeft er zijn allerbeste stukken
Annemie, Zonder naam, Zwarte Griet en hoe zij verder heeten
mogen, ten tooneele zien en helpen brengen; hij heeft er ook
misschien wel het allermeest bijgedragen tot het reusachtig succes
van LODEWIJK MULDER'S De Kiesvereen ging van Stellendjjk,
waarbij men gerust van een model-vertooning kon spreken, en
dat wel door op zijn rol, nl. die van Haspelstok, een zoo persoonlijk stempel te drukken, dat niemand zijn uitbeelding
vermocht te evenaren, zelfs niet JACQUES DE BOER, de eertijds
zoo geliefde bas-comique van H e t N e d e r 1 a n d s c h
Toon eel; hij heeft de reis naar Londen in í88o meegemaakt, en al was die uit een financieel oogpunt nu niet juist
voorspoedig, Faassen zelf heeft er toch de aangenaamste
herinneringen aan bewaard, ook al omdat daar zooveel stukken
van hem zelf zijn gespeeld; hij heeft er, — natuurlijk te Rotterdam, niet te Londen, — den i 8en Maart 1890 samen met zijn
vrouw hun 40 -jarig jubileum gevierd, een voorrecht, dat, naar
ik geloof, nooit aan eenig artisten -paar is te beurt gevallen; en
— last not least — hij heeft er 31 Augustus 1896 de Oranje
-orde gekregen; dit feit en de vreugdevolle en hartelijke-Nasu
deelneming van allen, bij gelegenheid daarvan hem bewezen,
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vergelijkt hij in zijn auto-biographie bij een soort apotheose;
dus wel een bewijs dat ook daar het publiek hem en hij het
publiek heeft lief gekregen.

*
Op blz. 136 van zijn auto-biographie zegt Rosier Faassen
van zijn eigen s t ij 1 sprekend: „men kan er het mannetje uit
proeven, dat in het eene uur met Victor Hugo zit te dwepen,
en in het andere planken staat te zagen, doozen staat te plakken,
en weer een uur later in Shakespeare of Zola zit te suffen, of
kermiscoupletten zit te rijmen. Als ik het geluk had gehad
fortuin te maken, zou ik een groot atelier hebben laten bouwen,
met een prachtige bibliotheek er in. . en een schaafbank!!
Lang achter elkaar hetzelfde doen is bij mij onmogelijk. Daarom
is zeker nooit iets volmaakt afgewerkt uit mijne handen gekomen. . . . en uit mijn hoofd ook niet ".
Tegen dat nooit iets volmaakt afgewerkt moet ik opkomen:
ten minste wat zijn r o 11 e n betreft. Die waren altijd wat je
noemt af.
Bijkans zou ik me nu vroolijk kunnen maken over mijzelf:
ik bedoel om die uitdrukking af. Ik placht namelijk indertijd
steeds mij te ergeren of vroolijk te maken, — immers dat komt
in deze vrijwel op hetzelfde neer, — als ik de geijkte uitdrukking tegenkwam: „hij (zij) maakte van de rol al wat
ervan te maken was", — of die uitdrukking tegenwoordig nog
wel gebezigd wordt, zal ik voor het oogenblik maar in het
midden laten. Hoe artistiek-ontwikkeld toch zou wel een
criticus moeten wezen, in staat om, zelfs al heeft hij het tooneelstuk vooraf gelezen, van alle rollen, die erin voorkomen, bij de
eerste voorstelling precies te weten hoe ze dienen te worden
gespeeld! Iets anders wordt het echter wanneer, hoe zelden
het dan ook voorkomt, een acteur of actrice in een door hem
(haar) zelf geschreven rol optreedt, en óók wanneer het stuk,
te voren of daarna, door een anderen troep, of een rol door
een andere (n) artiest wordt gespeeld. En die beide gevallen had
ik op het oog, toen ik het woordje af ter neer schreef; want
behoudens enkele uitzonderingen, o.a. in het door mij vertaalde
blijspel De Domme streek, heb ik Faassen niet anders zien spelen
dan in een door hem zelf geschreven stuk of in een stuk, waarbij
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ik in staat was, hetzij direct, hetzij korten tijd daarna, vergelijkingen te maken.
Dat Faassen in de voor hem zelf geschreven rollen zóó was
als hij zich den persoon had voorgesteld, spreekt vanzelf. En
ook spreekt het vanzelf, dat hij in een voor zijn vrouw geschreven rol rekening hield met haar eigenaardig talent, een
talent, dat veel overeenkomst had met dat van wijlen mevr.
CHRISTINE STOETZ, die velen zich nog wel herinneren zullen,
en dus eigenlijk ook met dat van CHRISTINE POOLMAN, die
even n a t u u r t ij k vermag te zijn, als mevr. Stoetz dat
placht. Derhalve was Faassen er steeds op uit om voor zijn
vrouw rollen uit te denken, meestal van een eenvoudige, gemoedelijke ziel, vaak ook van een babbelkous of bemoeial, dus
rollen zonder hartstocht, maar waarin men door natuurlijk
spel om zoo te zeggen a 1 1 e s kon verkrijgen, wat vereischt
werd, en, zooals ik zei, het spel van mevr. Faassen-Van Velzen
was bovenal ongekunsteld.
Zoo herinner ik me haar en haar man samen te hebben zien
spelen in Zonder naam; daarin was de auteur zelf Hartkamp,
de aanspreker, en zijn vrouw speelde voor Jans je, de vrouw van
Hartkamp. Over het stuk, dat een soort van blij-eindigend
pleidooi was v ó ó r de erkenning van, of t e g e n de minachting voor natuurlijke telgen, zal ik maar niet uitweiden;
het is immers meer dan 30 jaren oud en al lang vergeten; alle
tooneeltjes evenwel tusschen Hartkamp en zijn vrouw waren
evenzooveel juweeltjes.
Ook wil ik nog even memoreeren het eveneens door Faassen
geschreven Zwarte Griet, de schitterende creatie van CATHARINA
BEERSMANS, een creatie, die mij telkens huiveren deed als die
door het ongeluk wraakzuchtig geworden moeder haar gal
uitspuwde tegen zekeren Noorman, den verdrukker van haar
smokkelenden zoon. In dat stuk had Faassen een pastoor voor
te stellen, die, naar ik meen, alles ten slotte in orde brengt; hij
was, zooals dat vanzelf spreekt m e e s t e r t ij k; en mevr.
Faassen-Van Velzen was de zuster van Noorman; dat die rol
niet boven haar krachten ging en haar het noodige succes deed
behalen, daarvoor had de schrijver — dat kon niet anders —
wel gezorgd.
En nu een paar rollen van Faassen in stukken, die ik ook
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door anderen heb zien spelen en waarbij ik dus vergelijkingen
kon maken.
Over zijn onovertroffen Haspelstok in De Kiesvereeniging
van Stellendjjk van LODEWIJK MULDER, heb ik straks al de
loftrompet gestoken.
Zijn Poirier in De Schoonzoon van mijnheer Poirier, het
overbekende tooneelspel van AUGIER en SANDEAU was zóó dat
hij voor geen van de andere acteurs, die ik vroeger of later in
die rol heb gezien, de vlag behoefde te strijken.
Ten slotte: zijn Fourchambault in Les Fourchambault, dat
in mijn oogen stellig het meesterwerk is van AUGIER,althansvan
de stukken, die Augier a 11 e e n heeft geschreven. Wijl deze
comédie, voor zoover ik weet, niet tot de schoollectuur behoort
en, naar ik zeker meen, sinds 1897, dus in zoowat vijftien jaar,
hier niet is gegeven 14 ) , mag ik, vooral met het oog op de
jongere generatie, vóór ik over Faassen's rol zelf spreek, wel
even den inhoud uiteenzetten.
De naam van de comédie zelf is heel moeilijk weer te geven
in het Hollandsch; immers de schrijver bedoelde met de uitdrukking Les Fourchambault niet enkel d e f a m ill e
Fourchambault, zooals PIERRE L. COCHERET het stuk noemde,
die het voor Le Gras, Van Zuylen Haspels
vertaald heeft, maar ook d e f1 r m a Fourchambault. Aan
J. H. ROSSING was de vertaling door H e t N e d e r 1 a n d s c h
T o o n e e 1 opgedragen; hij maakte er De Fourchambault's
van. Ik zou geen kans zien het te verbeteren; maar ik wil toch
niet verzwijgen, dat het mij nog niet het ware lijkt, omdat in
het Hollandsch voor den naam van een firma alleen dán de
familienaam in het meervoud pleegt te worden gebezigd,
wanneer t e g e l ij k e r t ij d minstens twee firmanten tot
die familie behooren. En dat is bij de firma Fourchambault
niet het geval.
Nu, na den naam, de inhoud.
De chef van die bankiersfirma zit onder de plak van zijn
mooie, schatrijke vrouw en wordt door haar ongeveer ge14 ) NASCHRIFT. Ten gevolge van mijn zz Mei t 912 in het Algemeen Handelsblad
verschenen feuilleton, heeft in Maart t g 13 een reprise ervan plaats gehad bij „Het
Nederlandsch Tooneel" o.a. met Betty Holtrop-Van Gelder als Mevrouw Bernard,
zooals ik had aangeraden. (Zie blz. 36.)
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ruïneerd, want zij geeft jaarlijks 120.000 francs uit en is dus
aan heel wat luxe gewend, evenals hun zoon Leopold van 27
en hun dochter Blanche van i8 jaar; maar... haar kapitaal
moet intact blijven. Gevolg: als een ander huis over den kop
gaat, waardoor hij 240.000 francs verliest, is hij op het punt
zelf zijn betalingen te moeten staken.
Fourchambault is niet alleen zwak, maar ook lichtgeloovig.
Tien jaar vóór zijn huwelijk had hij de piano- onderwijzeres
van zijn zuster het hoofd op hol gebracht. Zij vergat zich met
hem; de gevolgen bleven niet uit, en toen hij vóór de geboorte
van het kind haar door een huwelijk wilde rehabiliteeren, liet
hij zich door zijn vader op den mouw spelden, dat de pianojuffrouw het niet alleen met hem gehouden had. Dus: hij brak
met haar.
Zijn slachtoffer was te trotsch om zich te rechtvaardigen en
zweeg; maar, eenmaal moeder geworden, deed zij de gelofte
alles te doen om haar zoon gelukkig te maken en begon dus
met een anderen naam, te weten: Mevrouw Bernard, aan te
nemen, ten einde zijn onwettige geboorte te verbergen. Zij zegt
dan ook in een gesprek met haar zoon: „Tout ce que les autres
femmes dépensent de finesse et de volonté dans les luttes
intérieures, je l'ai appliqué, moi, aux luttes du dehors. J'ai
réussi au delà de mes esperances". Mevrouw Bernard is namelijk
nog steeds de rechterhand van haar zoon, die opgegroeid is tot
een zeer gefortuneerd reeder; geheimen heeft zij niet voor hem,
alleen den naam van zijn vader mag hij vooral niet weten.
Wanneer zij evenwel van hem verneemt dat Fourchambault
op springen staat, eischt ze van hem dezen te helpen op voorwaarde van diens commanditaire vennoot te worden; dán pas
heeft hij het recht een woordje mee te praten om de uitgaven
van „mevrouw" te besnoeien. De zoon weigert; en eerst dán
openbaart zij hem wat zij tot dusverre geheim hield, door het
uiten van de merkwaardige woorden: „II le faut, — je le
veux, — to le dois", woorden door Rossing zoo uitnemend,
als ik me wel herinner, aldus vertaald: „Het moet, — ik wil
het, — het is je plicht ". Ik hoor het mevr. Kleine—Gartman
met de haar eigene aristocratische soberheid nog zeggen! Nu
geeft de zoon toe: hij zal alles doen wat zijn moeder wenscht,
en de oude Fourchambault zal n o o i t te weten komen dat
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hij geholpen is door zijn eigen zoon; immers: de oude Fourchambault weet niet wie Mevrouw Bernard eigenlijk is.
Natuurlijk is deze scène een der hoofdmomenten van de
comédie; het tweede hoofdmoment, zonder twijfel nog veel
spannender dan het eerste, is de scène in het laatste bedrijf
tusschen de twee halfbroeders, Léopold Fourchambault en
Bernard. Ga maar eens na.
Bij de Fourchambault's is sinds twee maanden gelogeerd een
zoogenaamde Creoolsche, Marie Letellier. Dat tweeen- twintigjarige meisje was op een schip en onder de hoede van den i 6
jaren ouderen Bernard naar Frankrijk gekomen om daar een
erfenisje te aanvaarden. Met de althans in 1878 nog geducht
stijve vormen van de Europeesche étiquette kan Marie Letellier
het heelemaal niet vinden, en ze heeft er dan ook niets tegen
dat Léopold haar een beetje het hof maakt; de jongen heeft
allerminst ernstige bedoelingen en zij neemt voortdurend een
loopje met hem; dat zij daardoor gecompromitteerd wordt,
komt zelfs niet bij haar op.
Toch g e b e u r t dit; immers: zekere Baron Rastiboulois,
die voor zijn zoon een vrouw zoekt, heeft het oog geslagen op
Blanche Fourchambault. Mama Fourchambault is zeer voor het
huwelijk geporteerd; Blanche houdt eigenlijk in haar binnenste
wel van een ander, maar b a r o n e s te worden vindt zij wel
aardig; Papa is natuurlijk een nul vóór aan het cijfer. Zoodra
evenwel de precaire positie ruchtbaar geworden was van de
firma Fourchambault, had Baron Rastiboulois zich gehaast om
met de Fourchambault's te breken, onder voorwendsel dat hij
zich niet wil parenteeren met ouders, die, om hun zoon zoet te
houden, diens maitresse bij zich aan huis dulden en zulk een
liaison zelfs in de hand werken.
Dit alles komt Bernard ter oore, en daar hij veel meer dan
hij zelf weet voor Marie Letellier voelt, — het omgekeerde is
ook het geval, — dringt hij er bij Léopold op aan haar te
trouwen; doet deze dat, dan is hij, Bernard, bereid haar aan
een bruidschat te helpen van 300.000 francs. En dan vraagt
Léopold, die wel een losbol is, maar toch zeer openhartig, en
die allerminst vermoedt dat Bernard zijn halfbroeder is:

„D'ou lui viennent ils, sans indiscrétion?
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BERNARD.
,,Je vous ai dit que je me regarde comme son père.
LéOPOLD, ironique.
„Un père un peu jeune! ..:. Mes compliments, monsieur.
C'est royal! C'est tout-à-fait dans les traditions de 1'ancienne
monarchie. . . Mais it n'est pas dans nos traditions bourgeoises
d'accepter de pareilles dots.
BERNARD, indigné.
„Vous croyez? ....Non! vous n'en croyez pas un mot.
LéOPOLD.
„A quel autre titre doteriez-vous mademoiselle Letellier?
BERNARD.
,,Ah! Ah? Vous calommiez pour vous soustraire à un devoir
d'honneur? Je reconnais votre sang! Vous êtes bien le petit-fils
de votre grand -père?
LéOPOLD.
,,Je m'en flatte.
BERNARD.
„Il n'y pas de quoi.
LéOPOLD.
„Ce qui veut dire?
BERNARD.
,,Que votre grand -père était un vil calomniateur.
LéOPOLD.
,,Répétez donc ca?
BERNARD.
„Le dernier des misérables!"
En dan, klets!, geeft Léopold hem met zijn handschoen een
slag op de wang. Bernard slaakt een kreet, wil Léopold te lijf,
maar bedenkt bijtijds wien hij vóór zich heeft, en — wat mij
ten minste zeer menschkundig lijkt — op dát oogenblik de
belofte, aan zijn moeder gedaan, vergetend van nooit te zullen
openbaren wie zijn vader is, houdt hij zich in en zegt:
„Vous êtes bien heureux d'être mon frère.
LéOPOLD.
„Votre frère ? .... Seriez vous? .... Vous êtes le fill de la
maîtresse de piano! Oh! bien alors, qu'à cela ne tiennel Ne
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vous gênez pas! Je connais l'anecdote, et je vous certifie que
nous n'avons pas une goutte de même sang dans les veines.
BERNARD.
„Le voilà, le crime de votre grand -père? Vous le recommencez! — Mais je viens en trois jours d'infliger à ses calomnies
une série de démentis sans réplique: par commandement de
ma mère, j'ai sauvé de la faillite votre père, qui est mon père!"
Léopold staat getroffen; Bernard zegt, op zijn wang wijzend: „Efface", en dan valt Léopold zijn broeder om den hals.
Natuurlijk komt daarna alles te recht. Léopold, die op aandringen van Bernard begrepen heeft dat alles voor den ouden
Fourchambault geheim moet blijven, is ten slotte degene die
Marie en Bernard de oogen opent en, natuurlijk in figuurlíjken
zin, in elkaars armen werpt.
Waarom wordt dit boeiende, aangrijpende stuk niet weer
op het repertoire geplaatst? Toch niet omdat het verouderd
zou zijn en men bij voorbeeld zou gichelen als Fourchambault,
in plaats van te spreken van een automobile, zegt: „Mais une
voiture pour un banquier, c'est une économie de temps"? —
Om zelfs den schijn van zulke anachronismen te vermijden zou
ik aanraden de artisten, heeren zoowel als dames, te steken in
costumes naar de mode van 1878; vier-en- dertig jaar geleden
waren de menschenkinderen heel anders toegetakeld dan nu.
Zou Het Nederlandsch Tooneel het niet eens
aandurven? En mag ik misschien even een rolverdeeling aan
de hand doen? Ik zal maar denken van ja; dus: de oude
Fourchambault: JAN C. DE Vos; Léopold: L. H. CHRISPIJN,
die ook in 1878 bij D e Rotterdammers die rol heeft
gespeeld, maar het nu zeker minder onverschillig zal doen;
de eeuwige jeugd heeft hij toch in pacht; alleen zal hij
de rol nu in een andere vertaling moeten leeren, maar ik wed
dat hij van de vertaling van Cocheret geen zes woorden meer
onthouden heeft; Bernàrd: LOUIS DE VRIES; Baron Rastíboulois: VAN SCHOONHOVEN; Mevrouw Fourchambault: GUSTA
DE VOS - POOLMAN; Blanche Fourchambault; EMMA MOREL
of GRETA LOBO-BRAAKENSIEK; Marie Letellier: RIKA HOPPER; en, last not least, de oude rol van Catharina Beersmans
en van mevr. Kleine-Gartman, namelijk Mevrouw Bernard:
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BETTY HOLTROP-VAN GELDER; voor onze prima-donna
THEO MANN- BOUWMEESTER dunkt me deze figuur niet

hartstochtelijk genoeg.
Maar om nu eindelijk weer op Rosier Faassen terug te
komen: hem was bij D e Rotterdammers de rol van
den ouden Fourchambault toebedeeld; welnu, ik aarzel geen
oogenblik te verklaren dat hij niet alleen verre achter zich liet
D. H. N. VAN OLLEFEN, die bij Het N e d e r l a n d s c h
T o o n e e l in 1878 van de rol niets terecht bracht, maar
ook zijn zwager C. R. H. SPOOR, die bij de reprise door hetzelfde gezelschap in 1881 zijn vroegere rol, Bernard, aan
Louis BOUWMEESTER had moeten afstaan, en, misschien uit
spijt daarover, de verwachting wel wat teleurstelde.
Als ik, die vóór de vertooning het stuk nog niet had gelezen, niet juist Faassen het eerst in die rol had gezien, zou ik
stellig niet hebben begrepen dat die rol van zooveel beteekenis
is, en evenmin dat dit nu de man is, die aangaande zichzelf en
zijn vrouw zegt: ,,Ma femme n'est pas méchante au fond. Un
autre en aurait eu raison. Elle n'est devenue intraitable que par
ma faiblesse. Que voulez-vous? Je ne sais pas faire de la peine
aux gens .... et puis j'ai horreur de la lutte .... Tenez, j'ai

la main moite rien qu'à l'idée d'aborder ma femme". —
Faassen evenwel beeldde den persoon uit, zóó mooi dat Augier
erover opgetogen zou zijn geweest! Hij was juist het type
waarvan zijn vrouw zegt: „Après avoir manqué d'audace
toute sa vie, it vient de manquer de prudence. . . Timide et
téméraíre à la fois, c'est complet ". — Kortom; in dit geval zou
ik heusch durven zeggen: hjj maakte van de rol al wat ervan te
maken is.

Er rest mij nog, ten minste wat ROSIER FAASSEN betreft,
een en ander mee te deelen omtrent zijn laatste levensjaren.
Uitermate gelukkig zijn die niet geweest.
In het begin van i 900 was hij sukkelende en ter verpleging
opgenomen in een villa te Scheveningen. Daarheen begaf zich
ook zijn vrouw, niet zoozeer om hem op te passen, als wel om
hem gezelschap te houden; maar zie: dat „gezelschap houden"
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was, helaas, van korten duur: in den nacht van 2 op 3 Februari
is zij plotseling en voor goed van hem heengegaan.
Zij, CATHARINA LOUISE VAN VELZEN, was 9 December 18 33
geboren en op ongeveer 3o- jarigen leeftijd met Rosier Faassen
getrouwd. Allergelukkigst was hun huwelijk.
Van hun zoons is alleen de naar DRIESSENS genoemde, in
1864 geboren, eersteling, VICTOR, tooneelspeler geworden.
Deze is voortdurend, sinds 188o, verbonden geweest aan het
gezelschap, dat wij D e Rotterdammers plegen te
noemen. Hij treedt niet bepaald op den voorgrond, maar bewees
en bewijst als utilité, Ze komiek en niais menigmaal goede
diensten.

Rosier Faassen begeleidde het lijk van zijn trouwe gade, toen
het grafwaarts werd vervoerd, maar hij deed dat leunend op
zijn zoons, en de taak om de aanwezigen te bedanken moest hij,
door droefheid overmand, overlaten aan zijn broeder ALEXANDER. Sedert was hij eigenlijk geknakt.
Toen hij den gen September 1903 zeventig jaar werd,
trachtte om zoo te zeggen heel Rotterdam den dag voor hem tot
een feestdag te maken en hem een poosje zijn leed te doen vergeten. Zoo werd hem onder meer door een Rotterdamsch zangkoor een serenade gebracht. Maar dat alles vermocht niet veel
meer dan nog weer eens een guitigen glans te tooveren in de
geestige oogen. Niet dat Faassen, wat men zoo vaak bij oudere
menschen ziet, versufte; allerminst; maar de lust was er uit;
zoo goed als alle corypheeën van het gezelschap van L e G r a s
£3 H a s p e 1 s, de zoogenaamde oude garde, die aan dat gezelschap den roem had bezorgd van een bijkans onovertrefbaar
ensemble te bezitten, CATHARINA BEERSMANS, ANNA BURLAGE-VERWOERT, de beide heeren HASPELS, WILLEM VAN
ZUYLEN, LE GRAS, die allen waren kort vóór, of kort ná de
vrouw van Rosier Faassen overleden.
Geen wonder waarlijk dat hij van die sombere stemming af
en toe in het openbaar iets liet blijken. Zoo had bij voorbeeld
zijn trouwe vriend H. L. BERCKENHOFF 15 ) , toentertijd redacteur van Het Tooneel, hem gevraagd in het nummer van
io November 1906 van dat tijdschrift een paar regeltjes te
wijden aan de nagedachtenis van zijn vroegere confrateres
15) NASCHRIFT. Overleden
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weduwe van (JAN) GUSTAAF ROCHUSSEN,
advocaat bij den Hoogen Raad, niet te verwarren met den
schilder CHARLES ROCHUSSEN. Zij was overleden in de laatste
dagen van October, en van allen, die jaren geleden met haar
hadden gespeeld, was alleen Faassen nog in leven. Met zijn
gewone bereidwilligheid voldeed Faassen aan dat verzoek, en
al was het meer dan 3 i jaar geleden dat de bedoelde actrice
voor het laatst was opgetreden, het In memoriam mag gerust
gelezen worden en getuigt van de nog onverzwakte geestesgaven
van den ruim 73- jarigen schrijver. Melancholisch is evenwel het
einde ervan: „Met weemoed staar ik op het graf en vraag mij
zelf: Wanneer ik? ......, gevolgd door een variatie van het
bekende, maar niet historische gezegde van Cambronne bij Waterloo: „La garde meurt ... et se rend. Place aux jeunes ".
Het antwoord op de vraag: „Wanneer ik ?" heeft niet lang
op zich laten wachten: den aen Februari 1907 is Rosier
Faassen overleden; dus: zoo goed als op den datum af, zeven
jaar na den dood van zijn echtgenoote?
De mortuis nil nisi bene, d.w.z. (Men spreke) van de afgestorvenen enkel goed 16 ); ten minste: indien ze nog niet lang
dood zijn; anders zou ik althans mij in mijn Tooneel-herinneringen al heel vaak in mijn vingers hebben gesneden. Faassen
evenwel vielen na zijn overlijden zooveel en zoodanige lof spraken ten deel, en niet alleen aan zijn graf, maar ook in de
pers, dat ik de verleiding niet kan weerstaan om ter staving
van mijn oordeel over hem een paar aanhalingen te doen uit
wat anderen in de bladen over hem hebben geschreven; het is
wel is waar nog niet lang geleden, maar wij leven snel en een
opfrissching van het geheugen kan geen kwaad.
Nu dan: de bovengenoemde H. L. Berckenhoff schreef in
Het Tooneel van r 6 Februari r 907: „Moeilijk grooter eer, kan
voor een mensch zijn weggelegd, dan die Rosier Faassen is
wedervaren, nadat hij 2 Februari j.l. het tijdelijke met het
eeuwige heeft verwisseld. Zelden vernam men eenstemmiger
lofspraak op goedheid van harte en adel van geest. Ik, die hem
drie jaar heb bijgewoond — nu reeds bijna 25 jaar geleden —
toen hij deel uitmaakte van het gezelschap der Kon. Vereeniging
ANGéLIQUE PICéNI,

is) Zie over deze uitdrukking noot
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Het Nederlandsch Tooneel, afd. Rotterdam, zal mijn leven
lang aan deze trouwe, eerlijke ziel de mooiste herinneringen
bewaren. . . Hij kon wel eens scherp uitvallen — maar
rancune hield hij nooit en van intrigeeren was hij een vijand.
Het lag niet in zijn natuur — al kon hij het fijntjes doen op
het tooneel, als hij als acteur een intriganten-rol te spelen had.
Hij was een man van groote orde, uiterlijk en innerlijk. Men
kon hem altoos door een ringetje halen, zoodat het scheen alsof
hij alle dag een nieuw pak aantrok. Ook in zijn maatschappelijk zijn, in zijn gezin was hij een man van voorbeeldige orde. En
zwak toonde hij zich alleen uit overmaat van goedheid ".
En JAN C. DE Vos, die gedurende drie seizoenen (18821885) samen met hem verbonden is geweest aan de toenmalige
Rotterdamsche afdeeling van Het Nederlandsch
T o o n e e 1, en althans in tooneelzaken herhaaldelijk heeft
bewezen een drommels goeden kijk te hebben, heeft zich in het
weekblad De Amsterdammer o.a. aldus over hem uitgelaten:
„Hij was een Hollandsche Franschman, als tooneelspeler. Zijn
vak kende hij als weinigen. Geroutineerd was hij als geen. Een
geboren tooneelspeler. Met scherp en klaar verstand doorproefde
hij onmiddellijk een stuk en een rol. Met een bewonderenswaardig gemak koos hij zich een type, en beeldde dat uit ijverig,
wat schril soms, niet altoos mooi van kleur en van toon, maar
vast omlijnd, raak, puntig, dikwijls geestig. Leuk was hij overal. Bedachtzaam meestal. Vooral berekenend en onderstrepend
dat, waar het op aan kwam. Niet zoo gul, zoo gaaf, zoo vol,
zoo rond als Van Zuylen's, niet zoo fijn, geëtst, gevoelig,
humorvol als Derk Haspels' kunst, was die van Rosier Faassen
in zijne beste rollen er toch eene van zeer respectabele, van
stellig superieure kwaliteit. Geen jagen naar succes. Nooit 't er
te dik opleggen. Maat hield hij, zelfs in een klucht. Misschien
deels door 't ietwat droge, 't minder sappige van zijn talent".
En hiermee stap ik nu af van Rosier Faassen, om over te
gaan tot zijn broeder ALEXANDER, in de wandeling SANDER
genoemd, terwijl de voornaam van wijlen diens zoon, die bij
zijn leven óók ALEXANDER heette, tot LEX placht te worden
afgekort.

Over dezen Sander, den talentvollen karakterspeler, schreef
A. v. V., de Rotterdamsche correspondent voor de Kunst-
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rubriek, in het Algemeen Handelsblad van I o April 1912, bij
de bespreking van De Aanval, tooneelspel van H. BERNSTEIN:
„De Frépeau van den ouden heer Alexander Faassen was een
merkwaardig mooie creatie. De ruim zeventigjarige 17 toonde
weer eens, dat hij een rol als deze, die hem goed ligt, nog volkomen kan beheerschen: een zeldzaam voorrecht!"
In gelijken geest laat zich over hem uit A. v. W., de correspondent van Het Tooneel in het nummer van i Mei: „Al was
het officieel de eereavond van den heer Tartaud, het is eveneens
een eereavond geworden voor Sander Faassen, den nog zoo
kranigen acteur die al een paar jaar geleden zijn Toen jaardag
vierde. Als Frépeau had hij zich een goedgeslaagde grime gemaakt en de rol heeft hij in één woord subliem gespeeld. Zijn
wringen en draaien om los te komen uit den hem steeds nauwer
omsluitenden geestelijken vuist van Mérital was een bewonderenswaardig brokje tooneelspeelkunst".
Ondanks zijn hoogen ouderdom staat hij daar rotsvast; en,
al heb ik hem alles behalve vaak op de planken gezien, hoogstens
een keer of zes, en dat nog wel lang geleden, ik kan me levendig
voorstellen dat hij nu, evenals toen, volkomen de kunst verstaat
zich niet, waar dat ten minste geen pas geeft, op den voorgrond
te plaatsen, en fijn spel weet te geven, zooals niet velen dat
vermogen.
In September 1882 werd door den toenmaligen troep van
W. v a n Z u y 1 e n gegeven Taming of the shrew van
SHAKESPEARE in de vertaling van BURGERSDIJK, onder den titel
van De Vrouwentemmer, dus evenmin als in 1896, toen hetzelfde stuk door Het Nederlandsch Tooneel
werd vertoond en De Getemde feeks heette, onder den kernachtigen door den vertaler gebruikten titel: Een Snibbe getemd.
Die vertooning had in mijn oogen, — maar gelukkig voor
H.H. theaterdirecteuren, ben ik het vaak met het publiek oneens,
— het groote gebrek dat de vertooning van alle blijspelen van
Shakespeare in het Nederlandsch aankleeft, nl. het veel te langzame tempo. Dien avond werd dat tempo echter nog veel
gerekter door twee oorzaken: i °. VAN ZUYLEN, overigens geknipt voor den quasi- bulderbast Petruccio, kende zijn rol niet
en stapte af en toe, op de manier van VICTOR DRIESSENS, op
)

17)

Ik cursiveer.
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de meest ongelegen momenten naar het souffleurshokje;
en 2 ° . LOES VAN DAM, vroeger getrouwd met den Rotter
orkest- directeur EGENER, maar sinds 1883 met den-damschen
heer W. VAN KORLAAR, directeur-gérant van H e t N e d e r1 a n d s c h T o o n e e 1, had oorspronkelijk de snibbige
Katharina moeten voorstellen, en heeft in Rotterdam ook
werkelijk die rol gespeeld; maar zij was ongesteld geworden, en
vervangen door mevr. ESTHER DE BOER-VAN RIJK, de thans
zoo talentvolle sociétaire van de N e d e r l a n d s c h e
Tooneelvereeniging. Het is iritusschen meer dan
waarschijnlijk dat wij toen bij dien ruil gewonnen hebben;
immers: het talent van mevr. VAN KORLAAR, leende zich, ook
dertig jaar geleden, niet juist voor het type van een snibbe,
terwijl mevr. DE BOER, al was zij toen nog heelemaal niet
beroemd, ten minste haar snibbig uiterlijk voor had, en al had
zij de rol maar opgenomen, zij bracht het er, tot aan de
groote claus op het eind, vrij goed af, ondanks dat, naar w ij,
i n g e w ij den, wisten, dat zij, althans dien avond, niet de
vrije beschikking had over haar rechterarm. Maar, zooals ik zei,
door de verandering leed het tempo.
Battista, de vader van de feeksachtige Katharina en van de
lieve Bianca, een van de ondankbaarste rollen in dat blijspel,
was den regisseur van V a n Z u y 1 e n's gezelschap ten deel
gevallen, nl. SANDER FAASSEN. Hij heeft het hem zoo geleverd,
dat hij, het slachtoffer van de allerzotste quiproquo's, nooit
belachelijk werd en steeds een e d e 1 m a n bleef. Noch bij de
Duitschers, waar ik het stuk meermalen heb gezien, noch bij
Het Nederlandsch Tooneel ishijindierolovertroffen of ook maar geëvenaard.
Nog hooger echter stel ik zijn Joosten in Het Goudvischje
van W. G. VAN NOUHUYS. De schrijver 18 ) van dat stuk moet
het, dunkt me, met mij eens wezen dat hij niet alleen met
de vertolking van die wel wat tweeslachtige rol hoogst tevreden
is geweest, maar ook dat Faassen zijn tooneelaanwijzíngen,
waar hij over het geheel uiterst gul mee is, trouw heeft gevolgd
en .... het tweeslachtige in de rol, nl. het summum van verlegenheid in het eerste bedrijf tegenover het cordate optreden in
het derde, op meesterlijke wijze heeft weggedoezeld. Verlegen
Hij is 3 r Aug. i g r 4 overleden.
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met zijn pet draaien en met een rooden zakdoek zijn hoofd
afwisschen en grinniken en verder zoo goed als niets te zeggen
hebben dan „Ja-ja-wel" en „Ja -ja-sjuustement" en „Niks niks
niemendal ", dat is puur het werk van den eersten den besten
niais, maar het zóó te doen dat de verlegenheid een gevolg leek
van het onder de plak zitten van zijn taterende wederhelft,
daarvoor is t a l e n t noodig.
Of nu vóór het jaar 1870 dat onmiskenbare talent te weinig
gebleken is, ook bij Jan Ed. de Vries in Rotter
bij J. C. V a 1 o is in Den Haag, dat weet ik niet; ik-damen
zou het haast denken, omdat hij na zijn huwelijk met zekere
juffrouw POST tien jaren lang acteur-af is geweest. V a n
Z u y 1 e n heeft hem weer op de planken gebracht; na diens
débdcle werd hij z e 1f directeur; later kwam hij bij D e V o s
£3 Van Kor 1 a a r, waar ik hem in 1892 in Het Goud
heb gezien, en ten slotte bij de eigenlijke R o t t e r--vischje
d a m m e r s. Alleen dient nog vermeld dat hij intusschen in
1895 met C h r i s p ij n's gezelschap naar Berlijn is geweest
en daar, als gast, twee rollen heeft gespeeld van zijn broeder
ROSIER, namelijk Rebbe Sichel, in Vriend Fritz, en Vader
Derksen, in Annemie.
Drie kinderen gesproten uit het huwelijk van Sander Faassen
met juffrouw Post zijn tooneelartisten geworden.
1 ° . MARIE, geboren in 1 872, nog steeds sociétaire van de
Nederlandsche Tooneelvereeniging, en de
eerste vrouw van HARI J. TERNOOY APèL, die hertrouwd is
met RIKA, de dochter van DERK HASPELS.
2 ° . wijlen ALEXANDER JUNIOR, gezegd LEX, over wien
ik in het volgend hoofdstuk denk te schrijven.
3 ° . TRUUS, die getrouwd is geweest met den knappen
acteur M. VAN WARMELO, heeft terecht begrepen dat zij als
actrice niet buitengewoon schitteren zou, en heeft zich nu op
de voordrachtskunst toegelegd.
Sander is betrekkelijk kort geleden hertrouwd met de exactrice ALBERTINE HEYBLOM, die sedert bij het Rotterdamsche
gezelschap weer kleine rollen vervult.
De drie kinderen van Sander hebben zich toen, — laten we
Tooneel- herinneringen II 4
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maar zeggen: uit veneratie voor hun moeder,

— gedurende een jaar of wat niet meer FAASSEN genoemd,
maar POST, dus MARIE POST enz. Edoch sinds betrekkelijk
heel onlangs waait de wind weer uit een anderen hoek, en
noemen ze zich opnieuw FAASSEN. Bovendien echter hebben

de dames er iets anders bij bedacht. MARIE noemt zich,
althans op het tableau de la troupe voor het seizoen 1912113
van de Nederlandsche Tooneelvereeniging,
nu ,,Mevr. MARIE FAASSEN-POST ", waarmee zij natuurlijk
niet bedoelt dat zij van zichzelf Post heet en getrouwd is met
een meneer Faassen. Maar wat dan? Drijft zij nu de veneratie
voor haar moeder zoo ver dat zij van deze zelfs de nomenclatuur overneemt? En de andere schrijft haar naam aldus:
M e j u f f r o u w TRUUS POST-FAASSEN, ook met het
c o n j u g a l e verbindingsstreepje!

z8 April-27 Mei 1912.

NASCHRIFT.
1

Sander Faassen, eigenlijk Alexander Ferdinand Faassen, die 8 Aug.

8 39 geboren is, heeft z6 Februari 1915 zijn 50-jarigen tooneeldienst herdacht. —

Hij is ettelijke jaren geleden op ruim tachtig - jarigen leeftijd gestorven.
De „Nederlandsche Tooneelvereeniging" bestaat niet meer.
Mari J. Ternooy Apèl is 53 Oct. r 912 overleden.
Truus Faassen is sedert weer bij verschillende gezelschappen geëngageerd geweest.

......................................................................................................................................................

HOOFDSTUK IV.
` .....................................................................................................................................................

Het verschil tusschen een tableau de la troupe van een
o p e r a- en van een gewoon t o o n e e 1- gezelschap is, het
spreekt vanzelf, dáárin gelegen, dat bij de opera, waar het in
de eerste plaats aankomt op den z a n g, de emplooien worden
bepaald door de stem ende keelvaardigheid, b.v.
forte chanteuse en chanteuse légère, basse noble en basse chantante, bij het gewone tooneel daarentegen, waar s p e 1 en
juiste d i c t i e nummer één zijn, enkel gelet wordt op het
voor de verschillende rollen vereischte t e m p e r a m e n t en
k a r a k t e r. Daarom is het al heel mooi, als men in een
opera dragelijk ziet s p e 1 e n, terwijl omgekeerd tooneelartisten allerminst een voix d'or behoeven om tot de eersten
van hun emplooi te behooren, natuurlijk mits zij hun stem
weten te gebruiken door het aanbrengen van de noodige
nuance.
Toch is er bij de opera één emplooi, namelijk dat van den
e e r s t e n tenor, — hij moge dan fort ténor heeten, in de (n)
Grand Opéra, of ténor léger, in de (n) Opéra Comique, —
absoluut bestemd om voor te stellen wat men bij de tooneelemplooien noemt den premier amoureux, dus: hetzij eerste
jonge rol of jonge eerste rol, een voor een gewoon sterveling
onbegrijpelijk haarfijn onderscheid, dat indertijd DERK HASPELS, vooral toen hij bij D e Rotterdammers was,
scherp in het oog placht te houden; deze „was op dit punt
zeer kitteloorig", schrijft H. L. BERCKENHOFF in Het Tooneel
van 16 Februari 1907, zoodat hij bij voorbeeld Derblay in Le
Maître de forges nooit heeft willen spelen.
Nu is het wel waar, dat enkele componisten, óf omdat zij
een beroemden niet - tenorzanger op het oog hadden, of omdat
goede tenoren steeds schaarscher worden, de voornaamste jonge
(minnaars -) rol voor een baryton-stem geschreven hebben, —
denk maar om Hamlet, door THOMAS voor FAURE gecomponeerd, — maar IS er in -een opera een eerste tenor, dan komt
dien ook v a n z e 1 f de partij toe van den premier amoureux.
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Ik weet ten minste maar één uitzondering: La Juive van J. F.
HALéVY, waarvan de tekst is geschreven door EUGèNE SCRIBE.
Voor d i e uitzondering bestond evenwel de volgende plausibele reden.
Voor bijna alle opera's, althans voor de Italiaansche en
Fransche, uit de negentiende eeuw, en vooral die uit de eerste
helft daarvan, was het recept dat ze, als het even kon, vijf
hoofdpersonen moesten hebben, namelijk drie zangers en twee
zangeressen: den tenor, den baryton, den bas, de sopraan en,
hetzij de alt, hetzij de coloratuurzangeres. Naar dat recept had
dan ook oorspronkelijk Halévy La Juive gecomponeerd: de
Kardinaal De Brogni, pas na den dood van zijn vrouw en het
spoorloos verdwijnen van zijn dochtertje, geestelijke geworden,
was de b a s- partij; de Jood Eléazar, die het dochtertje uit
wraak geroofd en als zijn eigen „fille chérie" opgevoed had,
was voor een b a r y t o n geschreven; Rachel, het dochtertje,
voor s o p r a a n; prins Léopold. Rachel's minnaar, maar
tevens de verloofde van prinses Eudoxie, was de t e n o r -rol;
Eudoxie een typische c o l o r a t u u r- partij.
Nu wilde evenwel het geval dat tachtig jaar geleden, — de
eerste vertooning van La Juive had 23 Februari 1835 plaats,
— in Parijs vier opera-artisten waren van buitengewoon talent:

de tenor ADOLPHE NOURRIT, de bas LEVASSEUR, de coloratuurzangeres Mme DORUS-GRAS en de forte-chanteuse CORNéLIE
FALCON 1 ) , wier naam later aan het emplooi is gegeven, nl.
forte chanteuse f a 1 c o n.
Aan dat stel zangers had indertijd, ruim drie jaren te voren,
Robert le Diable van MEYERBEER zijn kolossaal succes te
danken gehad, en zij waren dus vanzelf aangewezen respectieve
voor de rollen van Léopold, den Kardinaal, Eudoxie en-lijk
Rachel. Wien Halévy voor Eléazar op het oog had, meldt de
geschiedenis niet; maar hij, de componist, had er niet op gerekend dat Adolphe Nourrit in de opera wat men noemt de
lakens uitdeelde. Over hem laat HENRI DE CURZON zich, in zijn
levensschets van Meyerbeer, aldus uit: „Quand Meyerbeer
aborda la scène frangaise, Adolphe Nourrit y régnait: Nourrit,

la plus pure de nos gloires lyriques, élève de Garcia, et aussi
(par son père) de Garat, dont l'école, fidèle à l'enseignement
Zij was leerlinge van Nourrit.
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de Gluck, avait remplacé le cri par le chant. Une voix exceptionnelle, sinon en puissance, du moins en souplesse et en
portée, admirablement placée, conduite avec la dernière perfection, s'unissait chez lui à un jeu passionné, vibrant, constamment en action, d'une sincérité absolue, d'une intelligence
de premier ordre, à une prestance aussi pleine de fierté et
d'enthousiasme". Het geval wilde namelijk dat — aanvankelijk
tot groote teleurstelling van den componist — deze voor
zanger botweg weigerde de voor hem bestemde rol te-treflijk
vervullen van Léopold. Werkelijk is deze rol het type van wat
in tooneeltaal een panne heet, d.w.z. een o n d a n k b a r e
rol, die niettemin een groot talent vereischt. In het ie bedrijf
nl. heeft Léopold een serenade te zingen, die door Halévy met
het oog op Nourrit geschreven, tal van moeilijke passages bevat,
wat men noemt h a l s b r e k e n d voor zangers van minder
talent; verder doet hij mee in het groote ensemble aan het slot
van I; in II heeft hij een stuk of wat duetten en terzetten; in III
heeft hij letterl ij k niets te zingen, maar moet in een kleurig,
met wapens bestikt, vorstelijk bruiloftsgewaad uit het begin
van de r 5e eeuw — de opera speelt namelijk tijdens het concilie
van Constanz — een half uur lang staan met een armenzondaars- gezicht, i ° onder het aanhooren van Rachel's aanklacht, die in den bruigom van Eudoxie haar minnaar herkent,
2 0 terwijl de Kardinaal hem den banvloek naar het hoofd
slingert tot straf voor zijn omgang met een Jodin; en in IV
en V blijft hij heelemaal achter de schermen. — Halévy was
radeloos; een opera zonder den lieveling van het publiek, was
per se ten doode opgeschreven. Maar Nourrit, die later ook
in het groote duo in IV van Les Huguenots, het meest geniale
gedeelte van die opera, gewichtige veranderingen heeft voorgesteld, waaraan SCRIBE, de eigenlijke dichter van den tekst,
weigerde te voldoen, zoodat diens taak door E. DESCHAMPS
werd overgenomen, — Nourrit, omtrent wien Meyerbeer
dientengevolge een paar jaar daarna het volgende heeft gezegd:
„Ce sublime interprète par la manière dont it a créé le role de
Raoul, est devenu le second père de cet ouvrage, qui lui doit
son succès plus qu'à l'auteur", — Nourrit wist raad: de rol
van Eléazar, geschreven voor een baryton, moest getransponeerd worden voor den fort-ténor, en bovendien, want de rol
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was hem nog niet brillant genoeg, eischte hij i °. de inlassching,
in de finale van I, van het al hooger en hooger gaande „Oh,
ma fille chérie, oh, ma chère Rachel", a°. een groot air aan het
slot van IV, in twee deelen, op woorden van hem zelf, beginnende respectievelijk met: „Rachel, quand du seigneur la
grace tutélaire" en met „Dieu m'éclaire, fille chère". Zóó gewijzigd heeft, nu al bijna 8o jaren lang, op tal van theaters
La Juive gezegevierd, en te recht zegt bovengenoemde Curzon
van hem: „Ce grand artiste avait une sureté de gout inappréciable, et déjà sa collaboration à 1'une des pages capitales de
La Juive s'était montrée décisive pour 1'oeuvre de Halévy".
De rol van Léopold intusschen bleef wat zij geweest was,
en is aan de groote opera te Parijs — in de Opéra Comique
wordt La Juive natuurlijk nooit gegeven — steeds gezongen
door iemand, die het emplooi van ténor léger vervult.
In tégenstelling evenwel met Robert le Diable, waarin ook
twee tenoren voorkomen, Robert, fort ténor, en Raimbaut,
ténor léger, die beiden, zoo al niet p r e m i e r amoureux, dan
toch amoureux zijn, is in La Juive wel Léopold de jonge
minnaar, maar Eléazar, dus: DE f o r t-t é n o r- partij, is een,
wat men bij een gewoon tooneelgezelschap zou noemen: père
noble, al speelt die vader dan ook niet een nobele rol.
Bij de F r a n s c h e Opera in Den Haag, waar, het is
bekend, de artiste] voor grand-opéra en voor opéra-comique
niet zoo scherp uiteengehouden worden, pleegt in den regel de
Léopold te worden toegedeeld aan den zen ténor léger. Bij
dat zelfde gezelschap nu hebben we twee seizoenen lang,
19o9-1911, een ien ténor léger gehad, LOUIS DISIER, tot
wiens repertoire weliswaar de rol van Léopold eigenlijk niet
behoorde, maar van wien men terecht zou kunnen beweren,
dat hij in a 11 e opzichten voor premier amoureux was geschapen.
Allereerst wat zijn uiterlijk betreft: hij is van middelbare
grootte, recht en welgevormd van lijf en leden, heeft een fijn
besneden gezicht, dat allerminst verwijfd mag heeten, maar
niettemin zeer innemend is, en, als het ware om goed te maken
dat zijn gelaat niet bizonder bewegelijk is, heeft hij zeer
sprekende oogen; kortom: hij is iemand op wien alle jonge
meisjes en oude dames op het eerste gezicht verliefd worden.

LOUIS DISTER,
Foto van i g t 5, als te Harderwijk geïnterneerd Belgisch militair. (Zie
het naschrift. )
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Belg, uit de omstreken van Luik geboortig, was hij oor
kantoorbediende. Zijn patroon, opmerkzaam ge--spronkelij
maakt op zijn mooie stem, verschafte hem de middelen om het
Conservatoire te Luik te bezoeken, en later voltooide hij te
Brussel zijn studiën bij den zangleeraar HENRY SEGUIN, die
een kwart eeuw geleden baryton is geweest bij de F r a n s c h e
0 p e r a in Den Haag. Nadat hij, Dister, in Frankrijk, o. a. te
Calais geëngageerd was geweest, kwam de jonge man — ik
schat hem op hoogstens 28, — naar Den Haag, waar
men terstond zeer met hem was ingenomen, behalve met
zijn.... a c t i e, die notabene o n h a n d i g werd genoemd
en c o n v e n t i o n e e 1. Die uitspraak van de critici verbaasde mij eenigszins, want, zoo iets, dan had ik opgemerkt, in
Carmen, dat zijn Don José een bepaald p e r s o o n 1 ij k
cachet had; o. a. in de 3e acte. Als namelijk daarin Carmen de
kaarten raadpleegt, staat tusschen haar woorden:
„Carreau, pique. . . la mort!
J'ai bien lu.., moi d'abord"
en den volgenden regel:
„Ensuite lui ... pour tous les deux la mort"
v o o r h a a r de tooneelaanwijzing: Montrant Don José
e n d o r m i 2 en zie, wat ik vroeger nooit had bijgewoond:
Don José sliep niet, maar was achter Carmen komen staan om
op het kaartleggen te letten, en dientengevolge was toen natuur
JEANNE BOURGEOIS) de bovenbedoelde-lijkdorCamen(M
tooneelaanwijzing achterwege gelaten.
Het was nu nog de vraag of die jeu de scène bedacht was
door Dister, door Mlle Bourgeois, of door een derde; maar
conventioneel was het zeker niet. Eerst veel later heb ik vernomen dat wel degelijk Dister zelf de verandering had aangebracht.
Intusschen besloot ik nog eens extra-goed op het al- of nietonhandige van Dister's spel te letten, en waarlijk: het leek
onhandig, maar was het niet; het was. . . een schijn van stijfheid, veroorzaakt door het sterk gespannen zijn van de spieren.
Daaruit maakte ik op dat Dister, die op het punt van acteeren
) ;

Ik spatieer.
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niet veel meer was dan een dilettant, heelemaal niet af wist van
dien gulden regel dat een acteur bij al zijn standen, gebaren en
bewegingen vóór alles zorgen moet dat hij geen enkele spier
voelt. Voelt hij ze wel, dan kan hij zeker zijn dat er iets trekt
en dat daardoor stand, gebaar, beweging onschoon wordt; en
omgekeerd, zal, bij niet - voelen van welke spier ook, een losheid
van een en ander het onmiddellijk gevolg zijn.
Dien gulden regel, die ongetwijfeld elken acteur van professie
bekend behoort te zijn, heb ik eens in mijn wanhoop empirisch
uitgedacht, en wel toen ik in i 89o/g i de Utrechtsche studenten
hielp met het instudeeren van Koning Oedipus van SOPHOCLES.
Eerst toen die jongelui, die natuurlijk dilettanten waren, dien
regel begrepen hadden en in practijk brachten, waren als door
een tooverslag al hun standen, gebaren en bewegingen precies
wat ze, mijns inziens althans, wezen moesten.
Heel omzichtig heb ik, die bij ondervinding wist hoe teer
althans Hollandsche artisten op dat punt zijn, toen-gevoli
schriftelijk Dister dien regel meegedeeld; deze bleek hem werkelijk onbekend te zijn; immers hij antwoordde: „Soyez assuré
que votre lettre sera pour moi la meilleure le9on de tenue
lyrique que j'aurai jamais prise. En effet, avant-bier, en me la
rappelant j'ai été beaucoup mieux a mon aise dans mes gestes
et méme dans mon chant". Aangenomen nu dat achter die
vleiende woorden eenige opkammerij schuilt, dan valt toch aan
den anderen kant niet te ontkennen dat, na onze briefwisseling,
het spel van dien zelfden zanger in plaats van gelaakt te worden, algemeen en steeds zeer werd geprezen.
Dat het, vooral bij de huidige tenoren -schaarschte, danig
moeilijk is een bruikbaren premier amoureux te vinden, is, hoop
ik, uit het bovenstaande vrijwel duidelijk geworden. Evenzeer
echter als in de opera, geldt dit bezwaar voor de gewone
tooneelgezelschappen, en heeft men zulk een rara avis te pakken,
tien tegen een, dat hij dan hetzij door een ontijdige gezetheid
voor dat emplooi ongeschikt wordt, hetzij den kolder in den
kop krijgt en een eigen gezelschap gaat oprichten en hooger
wil vliegen dan zijn gaven hem toelaten.
Ten gevolge van het achteruitgaan van mijn gehoor heb ik
ongeveer sedert i 900 geen g e w o n e tooneelvoorstellingen
bezocht. Dus heb ik ook niet in eigen persoon mij kunnen over-
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tuigen of en, zoo ja, welk tooneelgezelschap zoo'n zeldzamen
vogel te pakken heeft. Laat dus COR VAN DER LUGT MELSERT 3
van D e R o t t e r d a m m e r s, en wie ook elders het emplooi
van jonge (n) minnaar vervullen moge, zich niet door mij verongelijkt wanen; ik spreek alleen over de „jonge minnaars ",
die ik wél heb gezien, en dan aarzel ik niet te verklaren dat,
voor zoover ik weet, sinds lange jaren er maar één gezelschap
is geweest, dat een aan billijke eischen voldoenden jongen minnaar heeft gehad en dien artiest, volkomen geknipt voor dat
emplooi, een kleine 20 jaar heeft mogen behouden. Natuurlijk
bedoel ik met het gezelschap de Nederlandsche T o on e e 1 v e r e e n i g i n g, en met den artiest wijlen ALEXANDER
of LEX FAASSEN JR., die, z. a. ik in hfdst. III heb verteld, om
welke reden dan ook, zich een poosje naar zijn moeder POST
heeft genoemd.
Dat die veel belovende man aan een chronisch ruggemergslijden is bezweken, ligt allen tooneel- vrienden nog versch in het
geheugen; hij is namelijk 29 September 1911 overleden; de
dood heeft hem verlost uit een in den laatsten tijd onduldbaar
en toch zoo geduldig gedragen lijden. Hij was 5 October 1873
geboren.
Ik heb hem, in het geheel vier keer zien spelen, o. a. als
Lothair Macdonald, in het aan een klucht grenzende blijspel
De Bibliothecaris van VON MOSER, en als Barend Vermeer, in
Op hoop van zegen van H. HEYERMANS. welke creaties stellig
veel talent verrieden, maar nog niet voldoende waren om
zijn buitengewone geschiktheid voor bedoeld emplooi uit te
maken. Wel echter was dat het geval met zijn, zij het dan ook
nog tamelijk onhandig gespeelden, Leo van Lent, in Werkstaking van C. P. BRANDT VAN DOORNE 4 ) , en vooral met zijn
Rafael, in Ghetto van HEYERMANS. Van harte stem ik dan
ook in met de volgende schildering van Heyermans, die Lex
Faassen zoo door en door gekend en voor hem zooveel mooie
rollen geschreven heeft, voorkomende in zijn zoo innig fijnen
667n Falkland van 4 Nov. i 1 5 ), getiteld In memoriam Lex
)

s) Thans (1927) tevens directeur (te 's-Gravenhage) van de N.V. V e reenigd
Rot terdamsch-Hofstad-Tooneel.
4 ) Pseudoniem van dr. R. A. KOLLEWIJN (zie hfdst. V).
L) In het Algemeen Handelsblad.
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Post: „'t Jongensgezicht met den glimlach om den half vertrokken mond, de spitsige kin, de altijd glanzende, groote, Of
spottende, Of verwonderde, Of twijfelend nadenkende oogen .. .
Hij was een goede, degelijke, toegewijde, ernstige Hollandsche
tooneelspeler. Hij had het natuurtalent, dat weinigen hebben.
Als-ie leiding van een met fantasie en beschaving gehad had,
zou-ie de opvolger van een der grooten, die gingen en niet
werden vervangen, geworden zijn ".
Zooalsikzei,de Nederlandsche Tooneelvere e n i g i n g, die voor een jaar of tien wat blijde was toen hij
het verlokkende aanbod van Het Neder 1 a n d s c h T o on e e 1 afsloeg om haar trouw te blijven, heeft door zijn dood
een immens verlies geleden.
Lex Faassen is getrouwd geweest met de actrice MIENTJE
BRAAKENSIEK, wier naam echter voor het aanstaande seizoen
niet meer voorkomt op den tableau de la troupe van de
Nederlandsche Tooneelvereeniging. Wél
echter is dat het geval met beider zoon ALEXANDER FAAS SEN AZN., die in het najaar voor het eerst als acteur zal optreden. En dán zal de jeugdige oude baas, de Rotterdamsche
ALEXANDER FAASSEN, het genoegen smaken dat, terwijl h ij
nog zoo kranig speelt, zijn k l e i n z o o n eveneens de
planken betreedt, een genoegen dat hij deelt met THEO MANNBOUWMEESTER, wier kleinzoon THEO FRENKEL JR. ook tooneelspeler is 6
)

rr Juni 1912.
6
NASCHRIFT. Hij en zijn grootmoeder waren destijds (r 912) verbonden aan
Het Ne der1andsch Toone'e1, maar nu (April 6927) speelt Theo
Frenkel met zijn gade, tevens zijn achternicht, LILY BOUWMEESTER nog bij de
N.V. Ver. R otterdamsch-Hofstad-Too ne el. Het a.s, seizoen
evenwel zullen zij beiden optreden in den Princesse- schouwburg te 's-Gravenhage
bij het Ned. Operette - gezelschap van HUGO HELM.
LILY BOUWMEESTER is de dochter van den v i o 1 i s t LOUIS Bouwmeester en dus
de kleindochter van FRITS Bouwmeester, den jongsten broeder van Theo Mann)

Bouwmeester.

Met LOUIS DISTER ben ik vrij geregeld in correspondentie gebleven. Na zijn
twee seizoenen in Den Haag is hij eerst te Genève aan de opera verbonden geweest
en vervolgens te Gent en te Brussel; toen hij bij het begin van den wereld-oorlog
door zijn vaderland België onder de wapenen was geroepen, maakte hij, weinig krijgshaftig van aard, al heel spoedig dat hij in ons land werd geïnterneerd. Den tosten
October t 914 berichtte hij me, dat hij zich in het kamp te Harderwijk bevond. Ongeveer een week later kwam zijn vrouw bij hem, Adeline Bénard, met wie hij 6
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jaar te voren getrouwd was. Zij is in zijn nabijheid gebleven, ook toen hij als geïnterneerde naar Ermelo werd overgeplaatst.
In Maart t 915 heeft hij met COLIN, basse chantante, vroeger zijn collega aan het
T h é á t r e d e I a M o n n a i e te Brussel, en andere mede - geïnterneerden, eerst in
het kamp en daarna in de stad Harderwijk, concerten gegeven en zelfs de re acte
van Faust ten gehoore gebracht, waarbij zijn vrouw de z w ij g e n d e rol van Marguerite vervulde.
In Augustus 1915, terwijl hij natuurlijk nog steeds geïnterneerd was, werd hij
weder aan de Fransche opéra in Den Haag verbonden; de minister van oorlog had zijn
daarvoor vereischte toestemming gegeven. Betrekkelijk kort daarna is hij te Amsterdam nog opgetreden bij een stuk of wat operagezelschappen, die heel spoedig op de
flesch zijn gegaan.
Na den vrede vestigde hij zich in de Belgische gemeente Comblain-Fairon, waar hij
ettelijke jaren te voren een villaatje had laten bouwen, stichtte er in r g t 9 een gedenkteeken voor de in den oorlog gevallen strijders en werd er in 1921 raadslid
en spoedig daarop zelfs „bourgmestre"; hetgeen hem evenwel niet belette in 1922
een engagement aan te nemen aan het T h é á t r e R o y a l te Antwerpen. Zijn
echtgenoote staat hem namelijk trouw ter zijde bij het verrichten van zijn taak als
magistraat.
Op dit oogenblik (April 1927) is hij nog te Antwerpen verbonden; maar t
Augustus doet hij zijn rentrée in 1 a M o n n a i e te Brussel, nu niet, zooals te
voren, in kleine rollen optredend, maar in de titelrol Marouf, le Salietier du Caire

van HENRI RABAUD.
Zie over hem voorts „Algemeen Handelsblad" van
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April 1.1. (3e avondblad).

......................................................................................................................................................

HOOFDSTUK V.
:.....................................................................................................................................................
Sedert ik verteld heb dat ik wijlen LEx FAASSEN had zien
spelen in Werkstaking, schoten me telkens te binnen de lang
vervlogen dagen van 1892 tot 1899, toen in den beginne bij
mij de bel bijkans niet stilstond ten gevolge van den stortregen
postpakketten en brieven en briefkaarten; een bui evenwel, die
eerst nog wat toenam in geweld, maar gaandeweg bedaarde, tot
eindelijk in 1899 het laatste druppeltje viel.
Ik bedoel nl. den tijd, toen ik de eer en het genoegen (??)
had deel uit te maken van het Leescomité, bestaande uit leden
van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond.
Om nu eerst even over dat laatste druppeltje te spreken: te
Utrecht op de 29e Algemeene Vergadering, den i Sen Mei 1899
gehouden, heb ik het volgende lakonieke verslag uitgebracht:
„Door het Leescomité, bestaande uit de hh. M. Emants en
dr. M. B. Mendes da Costa, werd sedert de Algemeene Vergadering, gehouden in Mei 1898, slechts één stuk ter beoordeeling ontvangen, nl. Emilia van Nassau, historisch tooneelspel in 5 bedrijven. Het werd onvoorwaardelijk afgekeurd ".
Dat was de laatste taak van het Leescomité, althans voor
zooverre ik mij herinner. Van een officieele ontbinding weet ik
echter niets, en hoewel ik sinds 1901 mij niet herkiesbaar heb
gesteld als lid van het Hoofdbestuur en dus vanzelf ook geen
deel meer heb uitgemaakt van genoemd Comité, heb ik de fata
van het Tooneelverbond toch met voldoende aandacht gevolgd
om te weten dat destijds geen ander mijn taak in dat Comité
heeft overgenomen.
Maar nu het ontstaan ervan.
Het Nederlandsch Tooneelverbond had, voor den hoeveel sten keer weet ik niet, een prijsvraag uitgeschreven voor het
beste en op- één-na het beste oorspronkelijke tooneelstuk. De
jury, bestaande uit alleszins bevoegde mannen, — mijn persoon
was geen lid daarvan, — bracht een v o o t 1 o o p i g verslag
uit aan het Hoofdbestuur op 7 November 1891; den avond
van dien zelfden dag werd door dat Hoofdbestuur op voorstel
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van den heer M. Emants in principe de vorming besloten van
een Cabinet de lecture, aan welks oordeel de schrijvers van
tooneelwerken hun arbeid zouden kunnen onderwerpen. Het
doel zou dan moeten zijn minder vrijmoedige
auteurs, — want dat er goede stukken geschreven waren was
al herhaaldelijk gebleken, — die hun stukken aan tooneelgezelschappen niet durfden noch wilden aanbieden, en die
mochten willen weten, wat het oordeel van bevoegden over
hunwerkwas, te helpen en te wijzen op de gebreken van hun stukken; eenenanderzou kun n e n geschieden na raadpleging van letterkundigen en tooneelspelers; en ingeval van goedkeuring zou het Cabinet de lecture
de vertooning ervan door een der bestaande tooneelgezelschappen trachten te bevorderen.
Het duurde tot het eind van December eer bovenbedoelde
jury haar e i n d- verslag ook w e r e l d k u n d i g maakte. Het
resultaat was poover: geen enkel stuk kwam voor een prijs in
aanmerking.
Deze niet onverwachte, maar toch zeer ontmoedigende uitslag was natuurlijk van invloed op de besluiten door het
Hoofdbestuur genomen in zijn vergadering van 14 Februari
1892. Er werd nl, bepaald aan de a.s. Algemeene Vergadering
voorstellen te doen om de gelden, die voor de prijsvragen
uitgetrokken, maar op voorstel der jury niet toegekend waren,
te gebruiken tot bevordering van oorspronkelijke tooneelliteratuur; en voorts werd een soort van v o o r 1 o o p i g e
circulaire — immers: de Algemeene Vergadering van i 2 Mei
moest daaraan nog haar hooge sanctie verleenen — in Het
Tooneel van i Maart geplaatst omtrent de inrichting enz. van
het Leescomité, gelijk voortaan het door den heer Emants gewenschte Cabinet de lecture zou heeten.
De tweede alinea in die voorloopige circulaire luidt: „Tot
bestrijding van mogelijke onkosten moet bij ieder stuk gevoegd
worden een postwissel of postbewijs, vertegenwoordigende de
som van f 5 per bedrijf tot een maximum van f zo. Mocht
deze som voor dit doel niet of slechts gedeeltelijk benoodigd
zijn, dan zal het restant te gelijk met het stuk aan den schrijver
teruggezonden worden ".
Deze alinea, men kon er vooruit op rekenen, gaf aanleiding
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tot een levendige discussie. „Dat er ", zeide toen bij zijn aanprijzing van het voorstel de voorzitter, nu wijlen prof. dr. A. G.
VAN HAMEL: „van de auteurs een zekere bijdrage wordt gevorderd vindt zijn grond daarin, dat het hoofdbestuur zich
wil vrijwaren voor een al te grooten toevloed van onbeteekenende stukken, en wordt tevens gerechtvaardigd door de
onvermijdelijke kosten, die aan een grondig onderzoek door
het Leescomité verbonden zijn. Wil men vakmannen, tooneelspelers, over de stukken, vooral over de vertoonbaarheid, raadplegen, dan zal voor de hulp dezer artisten dikwijls eenige
vergoeding gegeven moeten worden ". Aan den anderen kant
werd beweerd, en mijns inziens niet ten onrechte, dat voor
onvermogende auteurs de kosten veel te hoog zouden zijn. En
ten slotte werd een motie van nu wijlen den heer D. F. VAN
HEYST aangenomen van dezen inhoud: „De vergadering
spreekt de wenschelijkheid uit om van de inzenders van tooneelstukken bij het Leescomité geene geldelijke bijdrage te
vorderen ":
Een noodzakelijk gevolg hiervan was, dat de leden van het
Hoofdbestuur, die in het Leescomité zitting hadden, niet
t e l k e n s een v a k m a n konden raadplegen, maar de ver
zich moesten nemen van de afwijzing-antwordelijkhp
van menig stuk, dat wellicht door een vakman wél speelbaar
ware geoordeeld.
De Algemeene Vergadering scheen nogal optimistisch gestemd
te zijn in zake de toekomstige resultaten; immers: ter beschikking van het Leescomité werd gesteld een som van f 150,
om te worden uitgekeerd aan den schrijver van het beste stuk,
dat, na door bemiddeling van dit Comité te zijn opgevoerd,
gebleken zou zijn aan scenische eischen te voldoen.
• Uit dat woord beste blijkt dat het Leescomité behalve lezen
en keuren ook nog tot taak kreeg het vergelijken. Laat mij maar
meteen vertellen dat het zóó ver althans nooit gekomen is.
Natuurlijk werd anonieme inzending als eisch gesteld. Pas
later, in geval van goedkeuring, k o n de auteur zijn of haar
naam bekend maken; maar dat was geen vereischte.
Het Hoofdbestuur benoemde tot leden van het Comité uit
zijn midden M. Emants en mijn persoon.
Als plaatsvervanger van den heer Emants trad enkele malen
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nu wijlen JEAN BROWNE op, die onder het pseudoniem Jean
Val jean placht te schrijven.
Het duurde niet lang of er kwamen stukken binnen. Vóór
i Augustus 1892 werden ons de eerste t w e e toegezonden,
3 i December van hetzelfde jaar bedroeg het aantal in het
geheel negen.
Successievelijk werd in Het Tooneel de uitslag van ons
onderzoek bekend gemaakt; en die uitslag was ver van schitterend. Alle bleven ver beneden het middelmatige en zonder
onderscheid konden ze met het praedicaat slecht worden bestempeld. Van raad inwinnen bij een artist behoefde werkelijk
geen sprake te zijn.
Schijnbaar was dus de taak van het Leescomité niet zwaar;
maar het rekende zich tot plicht bij elk stuk zijn oordeel met
redenen te staven, en al werd dat nu vergemakkelijkt doordat
men de(n) auteur niet kende, wij wilden dit toch niet in onbeleefde termen doen. Dat alles kostte dus heel wat tijd; want de
stukken, meest alle in vijf bedrijven, moesten in hun geheel
worden gelezen door beide leden van het Comité en daarná pas
correspondeerden wij onderling erover. Zooals vanzelf spreekt
oogstten wij geen dank, want minstens 50 % van de teleurgestelden achtten ons onbillijk, en bovendien woei er in die
dagen in een deel van de pers een aan het Tooneelverbond
hoogst vijandige mousson, en om zoo te zeggen bij elk afgekeurd stuk kregen wij hatelijkheden naar het hoofd geslingerd;
zelfs was er een verslaggever die zich niet ontzien heeft in zijn
orgaan te schrijven dat zoodoende de kas van het Verbond
flink gestijfd werd. Wel heb ik persoonlijk in zijn orgaan
onmiddellijk dit onware beweren, dat trouwens niet een opzettelijke i n s i n u a t i e was, weerlegd, maar het deed ons
toch niet weinig genoegen, dat de toenmalige redacteur van Het
Tooneel 1 ) mijn beweren kwam staven en flink de puntjes op
de i's zette.
Gedurende het jaar 1893 hadden we het, heusch, gemakkelijker. Slechts z e s stukken werden ons ter beoordeeling toegezonden, en daaronder was er één, De Mantel der aristocratie
1)

Mr. J. Kalff Jr.
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van, zooals ons later is gebleken, de tooneelspeelster EVA
WESTENBERG, waarin wij zeer goede eigenschappen meenden
te ontdekken. Gevolg: wij rieden de schrijfster aan in haar stuk
een en ander te veranderen, alvorens het ter vertooning aan te
bieden. Zoo deed zij. En het stuk is vertoond.
De ons gegeven opdracht luidde: a a n k o m e n d e
schrijvers in aanraking te brengen met de
tooneeldirecties, zoo daartoe aanleiding
b e s t o n d. Hadden we nu, achteraf bezien, in dit geval dat
„in aanraking brengen met een tooneeldirectie" maar liever niet
moeten doen? Zij zelf heeft er niet veel pleizier van gehad,
behalve dan dat zij de uitgeloofde premie van f 15 o ermede
verdiende, omdat alleen baar stuk vertoond was onder de
auspiciën van het Leescomité; en wjj hebben er ook geen voldoening van gehad. Maar, achteraf bezien, hadden we beter,
neen, niet beter, maar wel egoïstisch- verstand i g e r gedaan met dat heele Leescomité niet op te richten.
Noch den wou 1 d-b e-kunstkenners, noch der pers hebben
we het ooit naar den zin gemaakt. Toen we het eene stuk voor,
het andere na afkeurden, heetten we te kieskeurig, en nu we
eindelijk ons fiat hadden gegeven aan de vertooning van een,
zelfs naar het oordeel van L. H. CHRISPIJN, den directeur
Nederlandsche Tooneelvereeniging, s p e e 1--gérantvde
b a a r stuk, werd, ja, de dialoog vrijwel door allen geprezen,
maar het stuk zelf onbenullig genoemd en dus w ij — al werd
dat niet gedrukt — groote nullen.
Maar laat me terstond ter verontschuldiging van de pers er
bijvoegen dat ze niet heelemaal ten onrechte o n t s t e m d
was. Ziehier waarom.
De Mantel der aristocratie was te kort om een heelen avond
te vullen. De heer Chrispijn deelde ons mede dat als nastukje
zou worden gegeven Een Visioen, pathologisch drama in één
bedrijf, van J. HORA ADEMA. Nu had dat woordje ,,pathologisch" ons eigenlijk wel achterdochtig moeten maken; maar
allerminst konden we vermoeden dat het zóó ergerlijk zou
wezen; en toen ik, om mijn slecht gehoor, den heer Chrispijn
verzocht me even het manuscript ter lezing te zenden, stelde hij
dat — laten we maar zeggen: niet met opzet — uit tot
4 uur in den namiddag van 17 November 1894, den dag der
Tooneel- herinneringen II 5
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première, met andere. woorden: tot het oogenblik dat een veto

van het Leescomité niet meer mogelijk was.
Toch was anders voor zulk een veto grond te over geweest,
vooral daar het Hoofdbestuur de leden van de Amsterdamsche
afdeeling door een circulaire had opgewekt om dien avond
vooral naar den Salon des V a r i é t é s te gaan. Grond
te over, zeg ik; immers: de heer J. VRIESENDORP JR., in wiens
aard het ligt dergelijke excentriciteiten niet alleen te vergoelijken, maar zelfs aan te prijzen, schrijft in Het Tooneel,
waarvan hij toen redacteur was, het volgende: „De waarschuwing pathologisch is voor iemand, die niet kinderlijk naïef
is, meer dan een reden om er met moeder de vrouw en die
eeuwige dochters niet naar toe te gaan. Een Visioen is een zeer
knap tooneelwerk ... Er is een hersenziekte (sadismus) waarbij de begrippen liefde, lust, moord zich associeeren tot één
ondeelbaar geheel. Is dat zoo hemeltergend? Stephen van
Breughele, uit Parijs teruggekeerd, was zenuwlijder in die
richting, zijn leven in Frankrijk's demoraliseerend centrum
heeft hem sadist gemaakt en thuis vermoordt hij zijn verloofde.
De tegenstanders van dit stuk hebben erkend dat er dramatische
spanning van den toestand uitging en deze is werkelijk zeer
overweldigend, getuige de emotie, die de toeschouwers tot een
uitbarsting van woede verlokte ".
Wat mij persoonlijk betreft, ik ben het volkomen eens met
die in woede uitgebarsten toeschouwers: ik vind dusdanig iets
walgingwekkende kunst, en het verwondert mij ook
geenszins dat de meeste persorganen er o n p a s s e 1 ij k door
werden en dus van streek raakten: schelvisch-lever
vlak na prij-soep is heusch niet te verduwen.
Onder de e 1 f stukken, die we in het jaar 1894 te beoordeelen kregen en alle eenstemmig afgekeurd hebben, was er een
dat begon met een zotte a 11 e e n s p r a a k van een jeugdigen,
allergeweldigst realistischen en naturalistischen poëet, die zich
beklaagde dat zijn uitgever hem onrecht deed door de weigering
zeker in duistere termen vervat gedicht te laten drukken; de
monologiseerende, zich verongelijkt wanende jongeling las vervolgens dat gedicht nog eens overluid op, als het ware om den
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toeschouwers een proefje te geven van hoever in het v i e z e
hij wel durfde gaan! Voorwaar, de hersens van wie dit stuk
heeft geschreven moeten er raar uitgezien hebben of nog
uitzien!
En nu ik toch aan het vertellen ben van zoogenaamde
c u r i o s a: wat hadden we bij voorbeeld moeten zeggen van
een klucht, waarin als toppunt van kluchtigheid drie of meer
— het juiste aantal ben ik vergeten — personen van de schoone
sekse bezig zijn in groote haast beddegoed, waaronder ook
matrassen, te sjouwen langs een 1 a d d e r naar de bovenverdieping van een huis, en dat wel aan de buitenzij daarvan?
Zou nu werkelijk de auteur zich verbeelden dat er actrices te
vinden waren, die zoo iets durfden wagen? Ik geloof stellig
dat elke artiste ervoor passen zou om, al had ze niets te dragen,
een uit den aard der zaak zoo onvast staande ladder op te
klauteren 2
Ten slotte nog een staaltje van totaal gebrek aan scenisch
inzicht. Er is ons onder dat elftal ook toegezonden een
p r o e v e — gelukkig waren het maar een paar tooneelen —
van een' drama in rijmende verzen, ontleend aan een verhaal
voorkomende in het 44e hoofdstuk van Genesis. Laat ik er
even aan herinneren.
Jozef, no. i i van Jacob's zonen, indertijd door zijn tien
oudere broeders als slaaf verkocht, is, zonder dat die broeders
het vermoeden, onderkoning geworden van Egypte. Zijn
broeders zijn nu reeds voor den tweeden keer naar dat land
getogen om koren te koopen en tevens het geld terug te brengen,
dat de door hen geenszins herkende Jozef den vorigen keer
ongemerkt in de graanzakken had laten stoppen. Hun jongste
broeder Benjamin, Jozef's lieveling, is ditmaal met hen meegegaan. Ten tweeden male wil Jozef hen op de proef stellen
en heeft hij het betaalde geld in hun korenzakken laten verbergen en bovendien zijn eigen zilveren beker in Benjamin's zak.
De elf broeders zijn op de terugreis, zittende op hun respectieve ezels, en als het scherm opgaat roep Levi, de achterste van
hen — ik hoop dat ik het goed onthouden heb, maar ben er
niet zeker van —:
) .

2 ) Nu, d.w.z. ruim dertig jaar later, met de lieve (1) mode der korte rokken,
zijn de actrices allicht driester.
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„Tsa, staat toch, broeders, 'k houd dien dollen rit niet uit!"
Met andere woorden: op het tooneel zijn reeds tien ezels in
dollen rit aan het rennen, elk met zijn berijder op den rug en
dan verschijnt de naar adem snakkende Levi eveneens te ezel!
Het ten tooneele brengen van den Walkurenritt is er, heusch,
nog maar kinderspel bij!
En toch, wie weet of een man als REINHARDT het hem niet
zou leveren op zijn tot een circus uitgebouwd tooneel? Helaas,
pseudoniem en adres van den auteur zijn mij ontschoten!
Het is mogelijk dat in m e t e o r o l o g i s c h opzicht het
jaar 1895 zich heeft gekenmerkt door droogte: het Lee sc o m i t é van het Nederlandsch Tooneelverbond heeft over
gebrek aan water niet te klagen gehad; immers de regen, die
het vorig jaar volstrekt niet, overweldigend was geweest, wies
toen aan tot een waren mousson. In die twaalf maanden werden ons 2 1 (zegge: e e n-e n-t w i n t i g) stukken ter lezing
en keuring toegezonden.
Liet dus de quantiteit niet te wenschen, met de qualiteit was
het weer bitter treurig gesteld. Het waren louter prullen, behoudens het eerste bedrijf van een stuk dat er drie groot was,
maar waarvan de laatste twee bedrijven zóóveel slechter waren,
dat er geen sprake kon zijn van aanbeveling onzerzijds.
Hoe weinig sommige inzenders op de hoogte waren van het
doel, waarvoor het Leescomité was ingesteld, kan wel hieruit
blijken, dat ons o. a. werd toegezonden een blijspel (bruiloftsdialoog) in verzen, getiteld als volgt: Jaap en Tr(jn op een
bruiloft bjj familie of b ij een Zeeofficier. Dit product konden
we dus met een gerust geweten o n g e 1 e z e n terugzenden.
Toch is het vermeldenswaard, dat één inzender den moed
maar niet opgaf. Deze beschouwde namelijk het Leescomité als
een soort van oefenschool en zond ons tegen het einde van dat
jaar zijn zevende proeve; werkelijk, hij maakte vorderingen;
misschien is hij wel op dit oogenblik 3 ) een gevierd tooneelschrijver!
Veel maklijker hadden we het in 1896. In het geheel a c h t
stukken, w aarvan vier slech ts in één bed rij f. Ook van die acht
3)

NASCHRIFT. Men bedenke dat we nu alweer vijftien jaar verder zijn.
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was er geen speelbaar. Bepaald treffend was evenwel de wraak
van een der auteurs; immers: toen wij hem meegedeeld hadden
dat niet alleen het gegeven zeer zwak was, maar ook de taal
verre beneden het middelmatige, zond hij ons een briefje met
de vlammende slotwoorden: „Het oordeel van het Comité is
dus onjuist ".
Het dáárop volgend jaar nam het aantal al weder af, en wel
met de helft, maar er was ten minste één bruikbaar stuk onder;
de andere drie beteekenden niets; dat is te zeggen in o n z e
oogen, want d e s c h r ij f s t e r van het treurspel Chatterton
uitte, na het terugontvangen ervan, in een brief aan ons de
veronderstelling, dat haar stuk was afgekeurd omdat er een
uitdrukking in voorkomt, die voor een niet -Christen kwetsend
moet hebben geklonken. Zij schreef dat zij het geloof der verdraagzaamheid en wederzijdsch waardeeren het hoogst van al
achtte en deelde mede dat het haar hinderde, aldus — (d.w.z.
als iemand die het geloof van anderen krenken wil) — te
worden beoordeeld. Of zij nu met die uitdrukking ,,niet Christen mij persoonlijk bedoelde, of wel eventueele toekomstige toeschouwers van haar tragedie, hebben wij wijselijk
-

maar niet verder onderzocht.
Dat andere stuk intusschen, dat ons wél bruikbaar voorkwam, heette Werkstaking, t o o n e e 1 s t u k, — ik spatieer
met opzet, — in drie bedrijven. Waarom de auteur, toen hij het
in 1902 heeft uitgegeven, den soortnaam t o o n e e 1 s t u k
heeft veranderd in t r e u r s p e 1, begrijp ik niet, wijl het
stuk alleen al door den zeer alledaagschen, hier en daar zelfs
platten dialoog geenszins beantwoordt aan wat men onder den
term „treurspel" verstaat. Immers: dat iemand ten gevolge van
een treurigen samenloop van omstandigheden, maar zonder
strikte noodzakelijkheid, eerst zijn dochter en daarna zichzelf
doodt, wordt allerminst gemotiveerd doordat het stuk
een treurspel heet. Had hij het een melodrama
genoemd, alias een draak, dan zou ik met de wijziging
vrede gehad hebben.
Als de auteur nu maar niet denkt dat ik den term d r a a k
hier in minachtenden zin bezig! Hij leze er anders maar eens
de eerste reeks van mijn Tooneel- herinneringen op na, en wel
speciaal blz. i— i 9; dan zal hij zien dat ik integendeel het
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zoogenaamde d r a k e n-s p e l e n heb trachten te verdedigen
en aan te moedigen; en in de sedert verloopen twaalf jaren ben
ik heusch niet van opinie veranderd.
En dáárom was voor de vertooning van Werkstaking het
oog van Emants en van mij in de allereerste plaats gevallen
op Het Nederlandsch Tooneel, omdat daaraan toentertijd
LOUIS BOUWMEESTER verbonden was, de melodrama- speler
bij uitnemendheid, de eenige man, die in staat zou
zijn geweest dergelijke oneffenheden, als er zijn in het karakter
van de hoofdrol van dat stuk, door de enorme macht van zijn
talent te nivelleeren en weg te goochelen, en aan het slot den
dubbelen moord plausibel te maken.
Ik zei daar „het oog van Emants en van mij "; immers: de
auteur had, na op onzen raad eenige wijzigingen in zijn stuk
te hebben aangebracht, alles, alle bedisselingen, onderhandelingen enz., enz., aan o n s overgelaten, want (tooneel-) schrijver
te zijn achtte hij allerminst beneden zijn maatschappelijke
waardigheid, maar er door de buitenwereld voor uitgemaakt te
worden, dat ging in zijn oogen niet: zijn adellijk riekend
pseudoniem C. P. BRANDT VAN DOORNE, waaronder hij vroeger
al meer dan één roman het licht had doen zien, moest gerespecteerd blijven.
Wie zich achter dat pseudoniem, allerminst in het „Jaarboek van den Nederlandschen Adel" voorkomend, verborg,
wist Emants — Emants alleen en, heel misschien, de uitgever
van zijn romans; maar toen zijn stuk door het Leescomité was
aangenomen, kon het niet anders of ik moest het ook weten.
Dus zwoer ik een duren eed nooit ofte nimmer aan wien ook
den werkelijken naam van den auteur te verklappen. Dien eed
heb ik gehouden en zal ik houden, altijd 4
Maar ter zake: wij hebben dan het stuk ter vertooning aan
de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel, aangeboden. In
Maart 1897 kwam het antwoord, dat weigerend was, maar
volkomen in dien h o o f s c h e n toon, speciaal eigen aan de
„K o n i n k 1 ij k e Vereeniging", aldus luidende: „Wij deelen
volkomen uwe sympathie voor dit goedgeschreven, eerlijk,
krachtig stuk, maar de werkstakers - leuzen en de revolutiekreten
) .

4 ) Sedert eenige jaren echter heeft de schrijver, dr. R. A. KOLLEWIJN, zijn waren
naam bekend gemaakt.
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kunnen wij onmogelijk door onze acteurs laten uitspreken en
in onze schouwburgen doen toejuichen. Wij veroorloven ons
u te herinneren aan het feit, dat er kabaal in den Stadsschouwburg ontstond, toen wij een stuk van Van Maurik gaven, getiteld: Anarchisten, hoewel het met sociale toestanden in
geenerlei verband stond. Wij betreuren het dat een dramatisch
auteur van zóóveel talent zijn krachten heeft gewijd aan een
tooneelstuk dat de „Koninklijke Vereeniging" onmogelijk op
haar repertoire kan brengen ".
Daargelaten dat, zooals het Leescomité bij het publiceeren
van dit antwoord in Het Tooneel verklaarde, de inhoud noch
een anarchistische, noch een nihilistische, noch een socialistische
tint heeft, dat er wel werkstakers in voorkomen, die de gewone leuzen aanheffen, maar de strijd niet is tusschen de stakers en het staatsgezag, noch tusschen de stakers en de werkgevers, en dat het conflict veroorzaakt wordt doordat één werkman weigert te staken met de anderen, — dat alles daargelaten,
getuigde het antwoord van de Koninklijke Vereeniging Het
Nederlandsch Tooneel, althans m íj n s inziens, eensdeels van
een bijkans belachelijke vrees voor het eigen hachje, blijkbaar
door haar hooger gesteld dan de liefde voor de kunst, en anderdeels van een niet geheel juist oordeel over het talent van den
schrijver.
Wat toch is er, nadat bovenbedoelde weigering was bekend
geworden, gebeurd? En door de vereeniging Tivoli-schouwburg te Rotterdam, én door de Nederlandsche Tooneelvereeniging te Amsterdam, werd het stuk ter lezing gevraagd, gelezen
en ter opvoering aangenomen. Te Rotterdam zou FRITS
BOUWMEESTER 5 ) de hoofdrol op zich nemen; te Amsterdam
HENRI VAN KUYK.
Daar wij, zooals ik boven gezegd heb, als tusschenpersonen
moesten optreden, sloten wij met beide vereenigingen een contract. In artikel 7 daarvan hadden wij ons het recht voorbehouden o. a. de generale repetitie bij te wonen. Beide gezelschappen hadden echter blijkbaar maling aan het gesloten
contract: niet alleen immers deed geen van beide ons weten
wanneer de generale repetitie zou plaats hebben, zoodat het ons
ten eenenmale onmogelijk is gemaakt erbij tegenwoordig te zijn,
5

) De broeder van den grooten Louis.
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maar ook werd door beide gezelschappen veel te laat kennis
gegeven wanneer de eerste voorstelling zou zijn. Van die te
Rotterdam, op 13 Febr. r 898, vernamen wij het den vorigen
avond, van die te Amsterdam, op 5 April van hetzelfde jaar,
vernamen we het dien eigen morgen. Van propaganda maken
was dus geen sprake. De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven:
de leden van het Nederlandsch Tooneelverbond hebben
geschitterd door hun afwezigheid. En het stuk? Wel, dat is
door de niet geheel voldoende bezetting van de
hoofdrol wel is waar niet precies gevallen, maar toch ook allerminst een succes geweest. Ondanks het applaus is het in
Amsterdam in het geheel drie keer gegaan, en in Rotterdam
niet zoo heel veel meer. Qe pers oordeelde grootendeels ongunstig, hoewel menig criticus er veel in te prijzen vond; maar de
groote kloof, die er lag tusschen het ze en 3e bedrijf, was door
de te zwakke bezetting van de hoofdrol niet overbrugd; noch
Henri van Kuyk, die in zijn jeugd bij VICTOR DRIESSENS zoo
menig draakje had helpen opknappen, noch Frits Bouwmeester,
die niettegenstaande zijn niet alledaagsch talent, vooral als
komiek en karakterspeler, waar het een melodrama betrof, niet
in de schaduw kon staan -van zijn broeder Louis, hadden dat
vermocht.
Evenwel, ik blijf volhouden dat, als Louis Bouwmeester de
rol had mogen spelen, het succes heel anders zou zijn geweest;
omdat deze alleen de macht had gehad de heeren critici zóó in
te palmen, dat ze, ondanks de ontegenzeggelijke gebreken van
het stuk, eenparig zouden hebben uitgeroepen: „menschen, d a t
moet je zien!"
Dat was dus het tweede stuk, vertoond onder het zoogenaamde patronaat van het Leescomité. Daarmee was de taak
van dat Comité, zooals ik vroeger al heb verteld, vrijwel afgeloopen: het laatste druppeltje toch van den overvloedigen
stortregen, het straks genoemde Emilia van Nassau, bleek een
luchtbel.
Opmerkelijk is het echter dat de artisten zelf van Werkstaking niet alleen vóór de vertooning groote verwachtingen hebben gekoesterd, maar ook achterna er een eer in hebben gesteld,
in het stuk een rol te hebben gehad. Dat blijkt uit het bij
Nijgh Van Ditmar uitgegeven boekje Onze Tooneelspelers,
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waarin de artisten opgeven de v o o r n a a m s t e rollen die
door hen vervuld zijn: behalve Henri van Kuyk en Frits
Bouwmeester vind ik, al doorbladerende, vermeld dat in het
bewuste stuk onder anderen meegedaan hebben te Amsterdam
de heer en mevr. VAN DER HORST en nu wijlen LEX FAASSEN,
en te Rotterdam MIENTJE ERFMANN-SASBACH, ENNY SNIJDERS en M. VAN WARMELO.
De twee vertooners van de hoofdrol van Werkstaking zijn
heel kort na elkaar in het begin van 1906 overleden, en wel
beiden onder tragische omstandigheden.
Frits Bouwmeester is, terwijl hij met HENRI BRONDGEEST en
diens gezelschap een tournée op Java deed, in Februari te
Semarang bezweken aan een wegens appendicitis door hem
ondergane operatie.
Henri van Kuyk is den Oen Maart van dat zelfde jaar in het
krankzinnigengesticht ,,Meerenberg" uit zijn lijden verlost.
25 Juni-23 Juli 1912.
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„Le roi est mort, wive le roi" zal menigeen gedacht hebben,
toen heel kort na het faillissement van de N e d e r l a n d s c h e
Tooneelvereeniging de heer HEYERMANS , ik zou
haast zeggen: op de puinhoopen van dat gezelschap, een
Naamlooze Vennootschap stichtte, T o o n e e 1 v e r e e n ig i n g genaamd.
Mij evenwel schoot toen te binnen een andere vereeniging
in r888 gesticht, die De Tooneelvereeniging
heette, dus met het bepalend lidwoord, en, evenals Heyermans'
stichting, tot regisseur had den heer L. B. J. MooR, toentertijd
in de kracht van zijn leven, en thans 1 ) , ondanks zijn vijf -enzeventig jaar, — de bekende voorzichtigheid van den heer
Heyermans staat er borg voor, — nog steeds kras en flink, al
zal hij dan ook het regisseurschap moeten deelen met Heyermans zelf, met VERKADE en met ERFMANN.
Laat mij nu eerst nog even mededeelen dat de meeste, zoo
niet a 11 e grondbeginselen, waarvan de stichters van DE T o on e e 1 v e r e e n i g i n g zijn uitgegaan, ondanks haar kortstondig bestaan, wortel hebben geschoten en zich voortgeplant
hebben langs het gezelschap van de „Vereenigde Variétés
Tooneelisten onder leiding van KREUKNIET, BLAASER £^
BIGOT", en langs dat van KREUKNIET POOLMAN, tot op de
Nederlandsche Tooneelvereeniging, waar
achtereenvolgens L. H. CHRISPIJN, HENRI VAN KUYK en M. J.
TERNOOY APèL cum suis met de leiding waren belast. Het
vermoeden ligt dus voor de hand, dat die grondbeginselen wel
niet zullen worden overboord geworpen bij de Naamlooze
Vennootschap Tooneelvereeniging. En daarom
acht ik het niet ongepast in deze Tooneel- herinneringen het
ontstaan van DE Tooneelvereeniging te beschrijven en haar gewrocht. Immers: zoo iemand daartoe in staat is,
1 ) NASCHRIFT. Sedert zijn alweer 15 jaar verloopen; en Moor heeft zijn poen
verjaardag beleefd in zulk een conditie, dat letterlijk i e d e r e e n hem moet

benijden.
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ben ik het, wijl ik aan het laadje zit, m. a. w. wijl het
s e c r e t a r i a a t s- archief van die vereeniging onder mijn
bereik is 2 ) .
In wiens brein het eerst het denkbeeld is opgekomen om die
vereeniging te stichten zou ik niet met zekerheid kunnen uitmaken; maar stellig is het of in dat van J. H. RóSSING, die
den 3 ren Maart r 888 opgehouden had secretaris te zijn van de
Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel, óf in dat
van A. S. DE ROCHEMONT, die in 1881 en 1882 bij datzelfde
gezelschap onder het pseudoniem van SINCLAIR (zijn tweeden
voornaam) in zeer kleine rollen was opgetreden, maar tijdig
had ingezien dat hij als acteur niet zou uitmunten en daarom
zich, met goed gevolg, had toegelegd op de wetenschap van den
boekhandel. De Rochemont evenwel was het, die in het najaar
van i 888 het eerst in zeer vage termen mij de zaak als h u n
b e i d er plan meedeelde; en den 8en November van datzelfde
jaar hebben wij onze eerste bijeenkomst gehouden. Daartoe
waren, behalve mijn persoon, door Rössing en De Rochemont
opgeroepen S. J. BOUBERG WILSON, directeur van de Tooneelschool, J. L. SPRINGER, architect, L. SIMONS [MZN. ] , letterkundige, en H. L. BERCKENHOFF, toen reeds redacteur- correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, maar van
1881 tot 1 885 administrateur van de toenmalige Rotterdam-

sche afdeeling van Het Nederlandsch Tooneel.
Laatstgenoemde was evenwel dien avond verhinderd tegenwoordig te zijn.
Natuurlijk werd in die bijeenkomst het door de heeren
Rössing en De Rochemont ontworpen plan bij monde van een
hunner uiteengezet, en dit luidde volgens de notulen, — maar
ik was toen nog geen secretaris, — aldus: „het stichten van een
schouwburg, om daaraan eerlang te verbinden 'n keur van
nederlandsche artisten, welke er fransche comédies en klassieke
spelen uit de wereld - litteratuur vertolken zal; met de bedoeling
tevens dien te openen voor goede fransche en duitsche tooneelgezelschappen, en in te richten tot muziek - uitvoeringen; een
2 ) NASCHRIFT. Het is veilig geborgen in de Universiteits- bibliotheek alhier en
dus voor ieder bereikbaar.
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schouwburg, waar alleszins weelde heerscht; 'n Théátre bijou;
in 't kort: 'n uitspanningsplaats voor het beschaafde, hooger
ontwikkelde publiek ".
Bij de bespreking van dat plan bleek al aanstonds dat de
meerderheid der aanwezigen zich er niet mede kon vereenigen;
wel was men het erover eens dat er heel wat haperde aan de
wijze waarop bij de bestaande tooneelgezelschappen de dramatische kunst werd gediend; maar het stichten van een schouwburg, hoe geriefelijk ook ingericht, zou, meende men, dáárin
geen verandering brengen.
Ten slotte werd met algemeene stemmen besloten dat er zou
worden „een genootschap geconstitueerd met het doel zoodanige dramatische voorstellingen te geven, als geacht worden
niet te liggen op den weg der thans bestaande tooneelgezelschappen".
Voorts werd het in het belang geacht van de zoo pas gestichte
vereeniging, dat zij zou bestaan uit slechts een klein aantal
leden, het dozijn niet overschrijdend.
Nadat derhalve een vijftal personen tot toetreding waren uit
JOOSTEN, W. A. VAN DER-genodi, h.DH
MANDERE en A. REYDING deze uitnoodiging hadden aangenomen, begonnen de bij dergelijke gelegenheden onvermijdelijke
werkzaamheden, als daar zijn: de verkiezing van een uit drie
leden bestaand bestuur en het ontwerpen van statuten en van
een huishoudelijk reglement. Wijselijk echter werd nog bijtijds
besloten die ontwerpen voorloopig ontwerpen te laten en ter
zijde te leggen, en liever eerst te toonen wat de vereeniging,
die inmiddels haar naam met het bepalend lidwoord had gekregen, vermocht uit te richten. Een commissie van drie adviseurs werd dus benoemd om uit te zien naar middelen om de
vereeniging zoo spoedig mogelijk werkdadig te doen optreden.
Middelerwijl evenwel was de zaak ruchtbaar geworden; men
sprak buitenaf over het doen en laten der vereeniging; en al te
groote optimisten erbuiten gelaten, — want die waren er óók
onder de toegetredenen, — koesterden, ik ben ervan overtuigd,
verreweg de meeste leden de heimelijke, althans tóén niet openlijk uitgesproken vrees, dat met name H e t N e d e r 1 a n d s c h
T o o n e e 1 ons allesbehalve vriendelijk gezind zou zijn, al
ware het alleen maar omdat niet minder dan drie personen, die
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vroeger tot de Koninkl ij ke Vereeniging in betrekking hadden
gestaan, nu deel uitmaakten van onze vereeniging. Ten
einde dus verkeerde beoordeeling te voorkomen, werd omstreeks half December 1888 in de voornaamste dagbladen
door mij, in hoedanigheid van secretaris, ons doel publiek
gemaakt.
In de vergadering van 20 December bracht de commissie van
adviseurs, bestaande uit de h.h. De Rochemont, Rossing en
Wilson, haar rapport uit, waarvan de verkorte inhoud dit was:
„de eerste tooneelvoorstelling moest uitgaan van de vereeniging
zelve; had zij een oorspronkelijk Nederlandsch tooneelstuk,
aan den eisch voldoende, tot haar beschikking, dan zou zij dat
ter vertooning aanbevelen; nu evenwel moest zij haar keuze
bepalen op producten van uitheemsche kunst, en was deze ge-

vallen op Nora van IBSEN en op Les Précieuses ridicules van
MOLIèRE ". Van eerstgenoemd drama bestond reeds een Neder

vertaling; het laatstgenoemde zou de heer Wilson-landsche
verdietschen. Het decoratief moest zeer eenvoudig zijn.
Dienovereenkomstig werd met algemeene stemmen besloten,
en nadat nog was vastgesteld dat het Grand-Thédtre van de
heeren G e b r. A. v a n L i e r het meest geschikte lokaal
zou zijn, kwam aan de orde het zeer gewichtige punt: „de
artisten"; immers: de commissie van advies had wel een
concept-rolverdeeling opgemaakt van de beide stukken, maar
het was nu eenmaal een feit, dat D e T o o n e e l v e r e e n i g i n g geen eigen troep had, en dus bij andere gezelschappen
wat men noemt „leentjebuur spelen" moest.
In beginsel werd intusschen uitgemaakt dat men de diensten
der artisten niet onbeloond zou laten, en voorts werd aan de
commissie van adviseurs opgedragen in vereeniging met het
bestuur de verdere maatregelen te nemen om de voorstelling tot
stand te brengen en ook de rolverdeeling naar omstandigheden
te regelen.
Al aanstonds kwam nu ter sprake wie de eigenlijk gezegde
régie zou hebben; die moest natuurlijk in handen zijn van één
persoon. En ons oog is daarvoor gevallen, zooals ik boven al
gezegd heb, op den artistieken, kundigen, met groote paedagogische gaven toegerusten heer L. B. J. MOOR. Die was toevallig, uit vrije verkiezing, buiten engagement, en toen ik hem
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in een onderhoud het doel onzer vereeniging had uiteengezet,
was hij dadelijk bereid ons ter wille te zijn.
Ik voeg meteen maar hieraan toe, dat we ons over die keuze
niet te beklagen hebben gehad. Het moge dan waar zijn dat de
heer Rossing, kort vóór de vertooning van een reis teruggekeerd, in Nora een en ander op het punt van s t e m mi n g te
wijzigen vond, — hij had namelijk in het buitenland meer dan
eens dat stuk gezien, — zeker is het, dat geen ander, in zoo'n
korten tijd, zoo'n ineensluitend samenspel had kunnen verkrijgen van ten deele ongeroutineerde en stellig niet aan elkaar
gewende artisten, onder wier aantal, zooals we straks zullen
zien, bovendien ettelijke l e e r l i n g e n waren van de T o on e e 1 s c h o o 1. Laat mij hem daarvoor na zooveel jaar nogmaals mijn compliment maken! 3 ).
Om ons nu te vergewissen van de stemming der verschillende
schouwburgdirecties en tevens om hun medewerking en steun
te vragen, gingen de heer Joosten, als president, en mijn persoon
bij die lichamen bezoeken afleggen.
Alle directies beloofden ons onomwonden zooveel mogelijk
steun, uitgezonderd de Raad van Beheer van H e t N e d e r1 a n d s c h T o o n e e 1. Deze betuigde wel zijn sympathie,
maar gaf ons tevens den lieflijken raad „d e a r t i s t e n,
die wij behoefden, onder ons eigen vaan d e 1 t e p l a a t s e n". Toen wij de onmogelijkheid daarvan
zonneklaar hadden aangetoond, werd ons erop gewezen, „dat
het mogelijk was dat, al had de R. v. B. ook nog zooveel
sympathie voor het plan, hij toch te elfder ure door onoverwinnelijke en van zijn wil onafhankelijke bezwaren genoodzaakt zou kunnen zijn dit plan in duigen te doen vallen ".
Wij waren evenwel in de stellige overtuiging- dat dit alles
slechts betrekking had:
1 0 op de mogelijkheid dat op den door ons bepaalden avond
s) NASCHRIFT. Nu, na zooveel jaar, mag ik — vooral wijl van ons tienen, behalve ik, nog slechts drie in leven zijn en geen van die drie zich gekrenkt zal voelen
door wat ik zeggen ga, — wel verklappen dat niemand anders dan ik het tweeledig voorstel heeft gedaan slechts één persoon als regisseur aan te stellen en wel:
den heer Moor. Onder de tien leden toch wist ik stellig en zeker dat er twee
waren, die, ofschoon ze zich slechts verbeeldden voldoende verstand van régie
te hebben en allerminst paedagogische talenten hadden, desniettegenstaande dat
postje beoogden. Listiglijk speculeerde ik dus op beider onderlingen naijver, en ik
kreeg mijn voorstel er door met a 1 g e m e e n e stemmen.
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een der door ons gevraagde artisten voor een ongesteld geworden collega zou moeten invallen;
2° op de mogelijkheid dat juist in die dagen een tooneelstuk
van de Koninklijke Vereeniging, waarin een of meer der door
ons gewenschte artisten optraden, zulk een opgang maakte, dat
het op den door ons bepaalden avond niet mocht worden
onderbroken.
Derhalve antwoordden wij dat, nu wij zeker waren van de
sympathie van den R. v. B., wij niettegenstaande die twee
mogelijkheden, de zaak zouden wagen.
En toen was zelfs de heer SCHIMMEL, voorzitter van den
R. v. B., vriendelijk (?) genoeg ons aan te raden voor onze
voorstelling een V r ij d a g -avond te kiezen, omdat dan de
meeste kans bestond dat de door ons gewenschte artisten vrij
zouden zijn.
Verder moesten wij de zaak nu maar bespreken met den
toenmaligen directeur -gérant, den heer W. STUMPFF.
Toen eindelijk de rolverdeeling van de beide stukken was
vastgesteld en de eerste lezing van Nora was bepaald op
ao Januari i 889, werden den t zen Januari brieven gericht tot
vier directiën; dat waren i° de R. v. B. van He t N ede rlandsch Tooneel, 2° Gebrs. A. van Lier,

3° Kreukniet, Blaaser £& Bigot, en 4° Ch.
d e L a M a r; we verzochten: toestemming te verleenen aan
ettelijke artisten tot het medewerken bij de eerste voorstelling,
die bepaald was op 29 Maart, dus, volgens den raad van den
heer Schimmel, op een V r ij d a g.
Van alle werd een gunstig antwoord ontvangen. Alleen van
Het N e d e r l a n d s c h Tooneel bleef, hoewel de R. v. B.
14 Januari vergaderd was geweest, het officieele antwoord
uit. Nochtans had vóór den i gen de heer Joosten, optimistisch
als altijd, uit een particulier gesprek met den heer Stumpff,
opgemaakt dat het antwoord g u n s t i g zou zijn en dat wij
dus onzen gang konden gaan.
En we gingen onzen gang, al had ik persoonlijk oogenblikken van zwartgallig wantrouwen, waarin ik te vergeefs
mijn medebestuurders trachtte te doen deelen.
En zie, toen reeds de vier artisten van De Kon. Vereeniging waren uitgenoodigd en de uitnoodiging hadden aan-
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genomen, toen reeds één bedrijf van Nota den noen Januari
was gelezen, ja, toen een déjeuner dinatoire, den artisten door
den heer Joosten aangeboden, had plaats gehad, — ik hield
daarbij in mijn zwartgalligheid een toast, waarin ik zinspeelde
op „there's many a slip between the cup and the lip", — tóén
kwam eindelijk den zien het van den i 9en gedateerde officieele
antwoord van den Raad van Beheer en dat antwoord luidde
ongunstig.
w

De gevolgtrekking lag voor de hand, dat de Raad van
Beheer van Het Nederlandsch Tooneel ons,
d. w. z. het bestuur zoowel als de leden van D e T o o n e e 1vere e niging, er had willen doen inloopen. Nu, er in
gel o o p e n zijn we niet; want we hebben doorgezet,
ondanks dat de R. v. B. het zijn plicht achtte in zijn schrijven
niet alleen den ons reeds bij ons eerste gesprek gegeven raad te
herhalen, nl. de artisten, die wij vermeenden te behoeven, onder
ons „eigen vaandel te scharen ", maar ook ons „reeds nu 4 ) er
op te wijzen" hoe „gevaarlijk" het voor ons was „bij het
ordenen en voorbereiden eener voorstelling op den steun van
artisten, door contracten aan schouwburgen verbonden, te
rekenen "; immers: „vast te stellen dat een artiste ... een reeks
van dagen vóór dien avond" (d. w.z. vóór den avond van de
voorstelling) „van het bijwonen van alle repetities voor stukken van het eigen repertoire, waarvan aller bestaan afhangt, zal
worden ontheven, — het is onmogelijk ".
Dat behoefde ons waarlijk niet gezegd te worden. Immers:
te voren was door mij persoonlijk aan den heer
Schimmel ten duidelijkste verklaard:
1 0 dat alle repetities van De Tooneelvereeniging geheel en
al zouden worden geregeld naar de repetities der gezelschappen,
waartoe de artisten behoorden, en dus zouden worden gesteld
op uren dat de artisten vr ij waren;
2 0 . dat, ingeval een der artisten, ten gevolge van zijn medewerking bij onze vereeniging, ook maar in het minst in zijn
verplichtingen tegenover zijn eigen directie te kort schoot, wij

terstond onze betrekking tot hem zouden afbreken.
4)

Ik cursiveer.
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En zoo werd dan ook op een inderhaast tegen

Januari
uitgeschreven vergadering, waarbij alle leden tegenwoordig
waren, het bestuursvoorstel met applaus begroet, om, hoezeer
er ook stagnatie in de plannen mocht gekomen zijn, den brief
van den R. v. B. ter zijde te leggen en trots H e t N e d e r1 a n d s c h T o o n e e l de zaak door te zetten.
Besloten werd aan de commissie van adviseurs op te dragen
een gewijzigde rolverdeeling op te maken, en aan het bestuur
stappen te doen bij de Commissie van Beheer en Toezicht over
de Tooneelschool om van deze vergunning te erlangen eenige
leerlingen der school bij onze voorstelling te laten medewerken.
Die vergunning werd, zooals te verwachten was, verleend.
Daardoor en mede door de inschikkelijkheid van Gebr. A. van
Lier, is het ons mogelijk geworden met name de m e i s j e srollen in Les Précieuses ridicules en de t it e 1 -rol in Nora flink
te bezetten, terwijl bovendien twee artisten, die ook reeds
andere rollen te vervullen hadden, bereidwillig genoeg waren
om de rol van Nora's man, Helmer, en die van Mascarille, in
Molière's blijspel, op zich te nemen. Op die manier werd dus
voorzien in a 11 e, door de weigering van den Raad van Beheer ontstane leemten.
En zoo konden dan 7 Februari door mij aan de dagbladen
officieel de toedracht en de stand van zaken worden meegedeeld.
De repetities waren intusschen reeds aangevangen en werden
soms overdag gehouden, maar vaker nog des nachts.
Die n a c h t- repetities verslonden nochtans heel wat meer
dubbeltjes dan wij vooraf hadden berekend, en óók de requisiten, vooral de pruiken (één uit Parijs bij Pontet besteld, nl.
die van Mascarille, de andere vervaardigd door Henri van der
Beugel, kapper bij Het Nederlandsch Tooneel) ; want we wilden alles in de puntjes hebben; en voor Belachlijke hoofsche
juffers, onder welken titel Wilson het stuk van Molière
had vertaald, waren mise -en- scène, décors en costuums gemaakt naar de overlevering en aanwijzingen van het
22

Théátre Francais.
Door een en ander werd dus ons budget verre overschreden
en wij waren zeker van een aanzienlijk deficit, tenzij bij de
voorstelling van 29 Maart, die tegen verhoogde prijzen plaats
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had, de zaal stampvol geweest ware. Ze was echter niet meer
dan goed bezet.
Voordat de voorstelling een aanvang nam, trad de heer
Joosten, als voorzitter, voor het voetlicht, in evening-dress met,
ik herinner het me nog levendig, lage gelakte schoenen en roode
sokken aan en een gibus in de hand. Hij sprak, staande, een
inleidend woord om het aanwezige publiek op de hoogte te
brengen van het doel van De Tooneelvereeniging,
dus ongeveer zooals nu pas bij de N. V. T o o n e e 1 v e re e n i g i n g op onderscheidene avonden de h.h. Heyermans
en Querido dat, gezeten aan een tafeltje, deden en naar ik veronderstel, in minder groot gala.
De voorstelling zelf had veel succes.
Ten eerste om de keuze der stukken.
Voornamelijk Nora was sinds 29 Maart op aller lippen, en
natuurlijk ook IBSEN, dien men tot dusverre hier nog maar zeer
weinig kende. Al was het dus alleen maar omdat D e T o on e e 1 v e r e e n i g i n g den grooten Noor in Nederland om
zoo te zeggen had binnengeleid 5 ) , dan zou zij niet te vergeefs
zijn opgericht. Nora is sedert, zooals iedereen weet, overal en
nog ergens in Nederland gespeeld door alle mogelijke gezelschappen, tot zelfs door Het N e d e r l and s c h T o on e e 1. En dat is werkelijk geen wonder; want met name aan
het slot van het Ze bedrijf heeft Ibsen door betrekkelijk eenvoudige middelen een navrante spanning te weeg gebracht; iets,
waarin hij door weinige tooneelschrijvers is geëvenaard. Het valt
evenwel niet te ontkennen: in het derde bedrijf blijft het stuk
niet op dezelfde hoogte; bij het debat tusschen man en vrouw
komt de zedenmeester veel te veel om den hoek gluren, en Nora
houdt dan sermoenen, waartoe ik persoonlijk haar allerminst
in staat zou hebben geacht, en waarmee niet juist strookt haar
echt kinderlijk geloof in het w o n d e r, dat volgens haar
toch eenmaal komen m o e s t.
Thans een woordje over het spel van de hoofdpersonen.
ALEIDA ROELOFSEN, die niet meer aan het tooneel is sinds
zij haar tweeden echtgenoot, C. F. VAN DER HORST, naar Zuid
-

5)

Geheel juist is dit niet; want zijn Steunpilaren der laatschappij was reeds
medio October e 88o door de directie Van 0 1 l e f en, Moor fd Velt man
in den Stads - schouwburg vertoond; met weinig succes trouwens; het stuk is, meen ik,
slechts 3 keer gegeven.
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Amerika is gevolgd 6), vervulde toen de rol van Nora. Zij deed
dat, haar physiek in aanmerking genomen, op een wijze die meer
dan lofwaardig is; nochtans leek mij, vooral in het ie bedrijf,
haar kinderlijk zijn te gewild en te geforceerd; neen, dan was
AGNES SORMA, die een even rijzige gestalte had, in die scènes,
toen ik haar i October 1900 gezien heb, heel wat natuurlijker; maar de uitroep aan het slot van het Ze bedrijf, wanneer
Nora op Helmer's vraag achter de schermen: „Waar blijft mijn
leeuwerik ?" met den dood in het hart naar hem toesnelt onder
de woorden: „Hier is ze! — die uitroep werd door Aleida
Roelofsen zóó meesterlijk gedaan, dat ik me dien altijd weer
kan te binnen brengen, en Agnes Sorma bleef ondanks haar geroutineerdheid op dat oogenblik Aleida Roelofsen's mindere
in natuurlijkheid 7 ) .
Helmer werd gespeeld door den in 1903 overleden acteur
JAN MALHERBE. Van zijn spel kan ik alleen getuigen, dat hij
de lessen van den regisseur Moor om zoo te zeggen slaafs had
gevolgd, maar ziel zat er niet in; aan zijn uitspraak evenwel
had de heer Moor klaarblijkelijk niet genoeg aandacht geschonken of kunnen schenken; hoe toch is het anders te verklaren
dat Malherbe den naam Nora geregeld uitsprak als Noera!
Waarschijnlijk was hem indertijd op de Tooneelschool geleerd
dat hij de o aan het einde van een lettergreep en de oo niet op
zijn Amsterdamsch als au moest doen klinken, en was hem
daarvoor de raad gegeven den mond weinig en rond te openen;
maar dan ontstaat bij uitzetting van de stem, als men niet
oppast, zoo licht een oe -klank in plaats van de scherpe o.
De twee schipbreukelingen, zooals Ibsen hen door een van
beiden noemen laat, die door het ongeluk van het echtpaar
Helmer tot elkaar worden gebracht, Krogstad namelijk en
",

6)
NASCHRIFT. Sedert beider terugkeer in Nederland treedt zij weder herhaaldelijk als actrice op.
NASCHRIFT. Agnes Sorma (eigenlijk AGNES PALLOTSCHECK) is r 2 Februari
7)
1927 ten gevolge van een hartverlamming overleden te Prescott in Arizona (Ver
Noord-Amerika), waar zij bij haar zoon woonde. Zij had-enigdStav
reeds lang het tooneel vaarwel gezegd. Geboren 57 Mei t 865, betrad zij al op
t5- jarigen leeftijd het tooneel.
Zij was weduwe van DEMETRIO grf. MINO DI MINOTTO, die tot den hoogen
Venetiaanschen adelstand behoorde en in í890 haar heeft gehuwd.
Zij heeft vooral uitgemunt in rollen van argelooze meisjes of jonge vrouwen, die
plotseling in een tragischen toestand worden verplaatst.
Haar portret als Nora volgt op blz. 78.

AGNES SORMA,
als Nora (slot 2e bedrijf, na het dansen van de tarantella).
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Mevrouw Linde, werden met veel talent, echt sober en zonder
eenig valsch pathos, respectievelijk vertolkt door HENRI POOL-

en door mevr. HOLTROP-VAN GELDER. Vooral het
tooneel in het laatste bedrijf tusschen die twee heb ik nooit
beter zien spelen. Van mevr. Holtrop had ik in een dergelijke
moeder-rol, waarin zij geen laaienden hartstocht behoefde te
geven, ondanks haar jeugd, de beste verwachtingen; ik had haar
namelijk kort te voren in een analoge rol gezien, als Mevrouw
Worm in Op de terugreis van KIELLAND, en toen had ze mij
getroffen door de uitnemende wijze, waarop zij die schijnbaar
harde, maar toch zoo diep gevoelende vrouw volkomen waardig
voorstelde; maar dat Henri Poolman, die in het blijspel van
Molière een zoo vermakelijke Mascarille zou blijken, in de
daaraan geheel tegenovergestelde rol van Krogstad zooveel indruk op mij zou maken, dat had ik niet kunnen vermoeden.
De vijfde hoofdrol in Nora, te weten Doctor Rank, was in
handen van WILLEM ROYAARDS; menig tooneeltje deed hem
reeds toen kennen als den consciëntieusen artiest van tegenwoordig, vooral dat in het Ze bedrijf met Nora, als deze op het punt
staat hem haar geheim toe te vertrouwen, maar dit niet doet,
omdat zij niet geheel zeker is van den aard van zijn gevoelens
MAN

tegenover haar.
Veel meer evenwel dan als Doctor Rank voldeed Royaards
mij als Gorgibus in Belachljke hoofsche juffers. Daarin kon hij
wat je noemt „woekeren" met zijn toen nog niet geschoolde,
zware stem; en bovenal herinner ik mij bij zijn eerste sortie de
diepe verontwaardiging, waarmee hij de woorden Aminta en
Polyxena uitspreekt, welke namen zijn dochter en nicht hebben
aangenomen in plaats van de burgerlijk klinkende Madelon en
Cathos. Dat Gorgibus die namen zoo vol ergernis herhaalt
staat wel niet in de gewone Molière-uitgaven, en is dus een
traditie bij het Th é á t r e Fran c a i s, maar hoe ook,
Royaards deed het kostelijk.
Madelon en Cathos, beiden even petillant voorgesteld, waren
de Tooneelschool- leerlingen, FRIDA HERBERICH en ALIDA
KLEIN. Het behoeft waarlijk geen betoog dat de regisseur Moor
onmogelijk uit de twee jonge meisjes zóóveel had kunnen
halen, als zij niet veel gaven voor komedie - spelen hadden gehad.
Uit de laatstgenoemde is gegroeid de gevierde Rotterdamsche
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prima-donna ALIDA TARTAUD- KLEIN; Frida Herberich, tante zegster van de indertijd op aller lippen zijnde actrices JOSEPHINE en JEANNE DE GROOT, is na eenige jaren aan het tooneel
te zijn geweest, getrouwd met den heer WILLEM WESTERMAN
en met hem naar Deli vertrokken $)
HENRI POOLMAN en A. VAN SPRINKHUYSEN hadden de rollen
van Mascarille en Jodelet te vervullen. Molière heeft Jodelet
stiefmoederlijk bedeeld, en Van Sprinkhuysen m o e s t dus
wel in de schaduw staan van zijn oneindig veel begaafder
kunstbroeder Poolman. De wijze, waarop deze talentvolle
acteur het beroemde au voleur! in alle toonaarden over het voet
lanceerde, was gewoonweg superieur.
-licht
Ten slotte een woord over de 'décors, vervaardigd door M.
Hendrickx en Charles Roskam te Amsterdam naar aanwijzingen van ons medelid, den architect J. L. Springer. Zij wekten
de algemeene bewondering en waren ook werkelijk fraai. Te
vermelden valt tevens dat D'e Tooneelvereeniging
voor het eerst in zwang bracht het verlichten van de achterzijde
van het décor ingeval het stuk in een kamer b ij daglicht speelt.
Zooals ik zeide: er was een aanzienlijk deficit. Wij hebben
getracht dat goed te maken door eene tweede voorstelling tegen
dezelfde prijzen, op Dinsdag 9 April, waarbij aan alle artisten
dezelfde som werd toegekend als bij de eerste voorstelling. Toch
werd het deficit er niet minder om; eer het tegendeel; maar men
had niet willen luisteren naar den zwartgalligen secretaris; ik
ben namelijk de eenige geweest, die tegen het geven van een
tweede voorstelling stemde.
Pogingen om het ledental uit te breiden en die leden een
aandeel van honderd gulden te laten nemen, evenals wij dat
zelf deden, om eventueele voorstellingen van andere stukken
mogelijk te maken, mislukten.
Zoodoende was De Tooneelvereeniging tot
werkeloosheid gedoemd; en, hoewel zij nooit feitelijk ontbonden is, z ij i s d o o d: requiescat in pace!
26 Sept. —i i October 1912.
) Over Frida Herberich zie men mijn Tooneer-herinneringen, re reeks, blz.
249 vlg. — Haar gemaal is thans (í9z7) directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging.
8
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Heden, 25 October 1915, is het drie jaar geleden, dat een
vermaarde artiste op hoogst tragische wijze om het leven
kwam, en ik was juist bezig een en ander daaromtrent neer te
schrijven, toen omstandigheden buiten mijn schuld mij noopten
de serie dezer T o o n e e 1-h e r i n n e r i n g e n af te breken.
Nu, na drie jaar, hervat ik die weder, en, zooals bijna van
zelf spreekt, begin ik opnieuw bij het onderwerp waarin ik was
blijven steken.
Bedoelde artiste dan was de te Parijs en Brussel indertijd zeer
gevierde BERNARDINE HANIAEKERS, die aan de ouderwetsche
groote opera het emplooi vervulde van c h a n t e u s e
1 é g è r e en dus hoofdzakelijk uitmuntte door haar trillers en
staccati, kortom: door wat men pleegt te verstaan onder den
muzikalen term c o 1 o r a t u u r.
Op zes -en -zeventig-jarigen leeftijd — immers zij was in
1836 te Leuven geboren, — had zij in een vlaag van wanhoop
getracht zich met een glasscherf de keel af te snijden; opgenomen
in een gasthuis te Brussel, is zij daar den 25en October 1912
overleden.
Natuurlijk werd dit beklagenswaardig voorval in de kranten
druk besproken. De Indépendance schreef o. a.: „Les vieux
Bruxellois, qui, malgré les ans et les événements, se souvenaient encore d'elle, racontaient que dans Rigoletto elle com-

mencait un trille au milieu de la rampe, gravissait lentement un
escalier et achevait son trille dans la coulisse ".
Wanneer niet juist die fameuze t r i 11 e r me zekere aller dwaaste gebeurtenis had te binnen gebracht, zou ik, die Bernardine Hamaekers slechts éénmaal, en dat wel in de zaal van het
oude, nu grootendeels geslechte Park 1 ) , heb hooren zingen,
in mijn Tooneel- herinneringen geenszins van haar verscheiden
hebben melding gemaakt 2
)

) Van het westelijke gedeelte, dat thans A. C. Wertheim-park heet, zijn ettelijke
boomen nog over en ook de quasi- monumentale ingang met de twee thans oker -kleurige, vroeger sap- groene sphinxen. — Zie voorts noot t van hfdst. XVII.
-') Ze is meen ik, ook één seizoen bij de Fransche Opera in Den Haag ge1

engageerd geweest.
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Maar voordat ik die „gebeurtenis" ga vertellen, wensch ik
een en ander omtrent het ontstaan van VERDI'S Rigoletto mee
te deelen, waarbij ik in het kort den inhoud van de opera zal
uiteenzetten.
Voor de season van t 85 t had Verdi aan de directie van het
La Fenice- theater te Venetië een nieuwe opera beloofd. Hij verzocht dus aan een van zijn libretto-makers F. M. PIAVE, die
o. a. in 1844 uit VICTOR HUGO'S Ernani een opera -tekst had
gedistilleerd, van dien zelfden dichter Le Roi s'amuse tot een
libretto om te werken. Piave was niet minder dan Verdi met
dat plan ingenomen; het romantisch gebeuren in dit drama
moest eigenlijk eiken opera- componist doen watertanden. Derhalve legden zij hun voornemen aan de directie bloot, met een
schema van het libretto; de opera zou La Maledizione heeten,
omdat uit d e v e r v 1 o e k i n g van den hoofdpersoon door
een gehoonden grijsaard de verdere gebeurtenissen als het ware
noodwendig volgen.
De directie intusschen moest rekening houden met de autoriteiten, d.w.z. met de Oostenrijksche politie, —
toentertijd toch behoorde Venetië nog aan den keizer van
Oostenrijk, — en sinds de revolutionnaire gebeurtenissen van
I 8 4 8 Í49 hield deze een veel scherper toezicht op de voorstellingen in de schouwburgen dan te voren. En er volgde van de zijde
der politie een stellige ... w e i g e r i n g.
Op grond waarvan?
Wel: enkel omdat op 23 Nov. 1832, den dag na de première
van Le Rot' s'amuse te Parijs de directie van het ThéátreFrancais namens den minister van Openbare Werken, onder
wiens ressort de s c h o o n e kunsten behoorden, het
bevel had gekregen de vertooningen te schorsen; hetgeen den
24en gevolgd werd door een verbod n a m e n s h e t g eh e e 1 e m i n i s t e r i e om ooit meer dat stuk te vertoonen;
en als reden werd opgegeven dat het stuk indruischte tegen de
goede zeden; maar feitelijk vreesde men dat LOUIS PHILIPPE,
die betrekkelijk heel kort geleden door de Juli-revolutie den
troon der B o u r b o n s had beklommen, zich zou ergeren
aan de tirades van Victor Hugo tegen den lichtzinnigen
F r a n c o i s I 3 ) uit het huis V a 1 o i s, en me en e n z o u, wat
d)

Deze regeerde s515-1547: het drama zelf speelt in 152* te Parijs.
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dan ook eigenlijk het geval was, dat deze vlijmscherpe tirades
voornamelijk uitvloeisels waren van Victor Hugo's haat tegen
het koningschap.
In de voorrede, van het in druk uitgegeven stuk, verdedigt
Victor Hugo zich tegen het verwijt van onzedelijkheid. Volgens hem heeft integendeel het drama een hoogst zedelijke
strekking, daar de straffende hand der Voorzienigheid er ten
duidelijkste uit blijkt.
Immers Triboulet 4 is mismaakt, is hof nar, is
z e n u w z i e k; die drie dingen hebben hem boosaardig gemaakt; allen en alles beschouwt hij als speelbal; hij zet de
hovelingen tegen den koning op, en omgekeerd; de losbandigheid van laatstgenoemde werkt hij in de hand; als de vader van
Diane de Poitiers tot haar verleider, Francois I, doordringt,
om dien zijn schanddaad te verwijten, bespot Triboulet hem;
en dán vervloekt de oude vader den hofnar. Uit dien vloek
spruit verder alles voort.
Triboulet namelijk heeft, zonder dat i e m a n d dit weet,
een beeldschoone dochter, die hij angstvallig bewaart. De hovelingen denken dat hij een 1 i e f j e verborgen houdt, en willen,
om zich op Triboulet te wreken, dat meisje schaken voor den
koning, die toevallig haar in de kerk af en toe heeft ontmoet
en smorend van haar is. — Op hoogst m e 1 o d r a m at i s c h e wijze, in een stikdonkeren nacht, met een masker
voor, en dáároverheen geblinddoekt, zoodat hij zelfs niet kan
h o o r e n, werkt de nar, die niet merkt dat hij bij den muur
van zijn eigen erf staat en denkt dat e e n e a n d e r e moet
worden geschaakt, de schaking in de hand van zijn eigen kind.
Des anderen daags vindt hij haar in het paleis terug, door
den koning onteerd. — Hij zweert wraak, deinst daarbij voor
niets terug en koopt een beroepsmoordenaar Saltabadil om,
om door diens mooie zuster den aan geen van deze twee bekenden koning in zijn huisje te lokken en dan te dooden en in
een zak te naaien. Triboulet zal hem daarna in de Seine werpen.
Vooraf echter wil Triboulet zijn dochter overtuigen van de
)

4 ) Een historisch persoon, geb. tegen het eind van de i5e eeuw, hofnar van
Louis XII en van diens opvolger Francois I. Volgens sommigen bezat hij een groote
mate van scherpzinnigheid, volgens anderen was hij louter een beklagenswaárdig

idioot.
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wispelturigheid van haar verleider, en dus laat hij haar door
een spleet van Saltabadil's bouwvallige woning getuige zijn van
's konings minnekoozen met bovenbedoelde zuster van Saltabadil. Daarop gelast hij haar te vertrekken; wat hij zelf ook na
een oogenblik doet. Te middernacht zal hij terugkomen als de
moord is geschied.
Maar. . . vóór middernacht keert i n m a n s g e w a a d zijn
dochter naar de spleet terug, luistert dáárdoorheen af dat Saltabadil, vermurwd door het smeeken van zijn zuster, belooft,
a 1 s er soms iemand aanklopt, dien in plaats van den mooien
losbol te vermoorden, en ... zij klopt z e 1f aan om, ondanks
alles, haar verleider te redden.
Triboulet neemt te middernacht den zak in ontvangst,
juicht over zijn vermeende wraak, maar hoort plotseling den
koning diens lijfdeuntje zingen. In vertwijfeling opent hij den
zak en herkent zijn dochter, die spoedig den geest geeft.
Zoo is dan de vloek van Diane's ouden vader vervuld:
Triboulet is oorzaak geworden van den dood van het eenige
dat hem lief was.
Voorwaar; de inhoud is erge bombast, maar die bombast
wordt gedeeltelijk goed gemaakt door de gloedvolle taal en de
prachtige verzen.
Tusschen twee haakjes: in 1883, twee jaar voor Victor
Hugo's dood, is het verbod ingetrokken en had dus de reprise
plaats van Le Roi s'amuse.

Keeren we nu tot Venetië terug.
De directie van La Fenice zou door de weigering van de
politie waarschijnlijk genoodzaakt worden het dezen keer te
doen zonder „grand opera d'obbligo", — zij was namelijk
v e r p l i c h t elk seizoen met een nieuwe groote opera voor
den dag te komen, — en stelde alzoo Verdi andere onderwerpen
voor; deze evenwel antwoordde halsstarrig: „La Maledizione,
of niets ".
Maar zie: de kwestie werd opgelost, en wel door iemand,
van wien men dat niet had kunnen verwachten, namelijk door
het, hoofd der Oostenrijksche politie MARTELLO, wiens voorliefde voor de schoone kunsten minstens even groot was
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als zijn haat tegen patriottische denkbeelden en woelingen.
Deze Martello dan kwam op zekeren morgen Piave opzoeken met een bundel papieren onder den arm, klopt hem op
den schouder en zegt: „Pak aan, er is werk aan den winkel;
ik heb er iets op gevonden; de opera zal worden vertoond ". En
meteen legt hij hem uit dat de dramatische situatie totaal ongewijzigd kan blijven, mits. . . het stuk niet in Parijs speelt en
mits voor Francois I de een of andere vorst uit een voormalig
staatje in Italië in de plaats komt.
Piave naar Verdi toe, die natuurlijk den koning te rijk is.
Samen spreken ze af, dat de handeling zal voorvallen te
Mantua en dat a 11 e persoonsnamen veranderd zullen worden: Francois I wordt een hertog van Mantua; de historische
hofnar zal niet meer Tribuletto heeten, maar Rigoletto, en de
bravo niet meer Saltabadile, maar Sparafucile, dus met
precies evenveel lettergrepen en met denzelfden klemtoon, zoodat Piave met de reeds af zijnde verzen
geen last hoeft te hebben.
Het libretto nu volgt, behoudens de hoogst noodige aanmerkelijke bekortingen, Le Rot s'amuse op den voet 5 ) ; ja, meer
nog: Piave vertaalt de verzen van Victor Hugo zoo letterlijk
mogelijk, en op talrijke plaatsen zelfs zóó, dat het niet letterlij ker kan.
Wonderlijk is het daarentegen dat E. DUPREZ, de vertaler in
het F r a n s c h van Piave's Italiaansch libretto, zich volstrekt
niet heeft gestoord aan de woorden van zijn landsman Victor
Hugo, en enkel gezorgd heeft dat z ij n e i g e n woorden
goed in de muziek van Verdi passen.
Dat evenwel daar gelaten, toen het libretto klaar was,
spoedde Verdi zich naar zijn geliefkoosd provincie-stadje
Busseto om er als een razende te gaan componeeren.
In 4o dagen was de heele partituur klaar, en natuurlijk ging
Verdi toen naar Venetië terug om bij de instudeering tegenwoordig te zijn.
De ie opvoering van Rigoletto, want zóó was, naar den
h o o f d- persoon, de opera herdoopt, had I i Maart 1851
plaats en verwierf een buitengewonen en eerlijk verdienden
bijval, die n iet a lleen ind e r t ij d i n Eng e l and en Frank rij k, d aar na
') Ge wij z i g d zijn slechts het begin van het re en dat van het 3e bedrijf.

86
overal, zich herhaalde, maar zelfs nu, na ruim 64 jaar, zonder
dat er iets, hoe weinig ook, aan de muziek is veranderd, met
glans zich op het repertoire, handhaaft; meer nog: ieder, die
gevoel heeft voor den laaienden gloed van Verdi's meeste composities, raakt in extase over de genialiteit van Rigoletto.
Voor de curiositeit: te Parijs is het eerst Rigoletto in het
Italiaansch vertoond 19 Jan. 1 857, en in het Fransch 24 Dec.
i868, dus lang vóór de opheffing van het verbod om Le Roi
s'amuse te vertoonen.

En nu weer mijn punt van uitgang: de beroemde t r i 1 1 e r
van Bernardine Hamaekers.
Deze is geen bijmaaksel van haar of van de een of andere
virtuose; neen; Verdi heeft hem voorgeschreven, m i n s t e n s
twee en een halve 4/4 maat lang; maar de zangeres mag hem
aanhouden zoo lang zij adem heeft; want het orkest heeft dan
nog een naspel van vier maten.
Die triller stelt namelijk een jubelkreet voor; de dochter van
Rigoletto immers heeft zoo pas een samenkomst gehad met haar
geliefde, en hem gesmeekt zich eindelijk bekend te maken.
S c h ij n b a a r geeft deze toe en zegt dus dat hij student is,
en arm, en GUALTIER MALDé heet.
Alleen gebleven, zingt zij het bekende Caro nome (= dierbare naam) , herhaalt daarin den naam G u a 1 t h i e r
M a 1 d é drie keer, en ten slotte nog éénmaal met den bedoelden lang aangehouden triller op de eindlettergreep -d é.
Dááraan is nu op zich zelf niets dwaas; maar den 8en Dec.
19o8 heb ik er om geproest van het lachen. Toen toch gaf het
Fransche opera- gezelschap uit Den Haag hier Rigoletto met
een „Italiaanschen" gast, die natuurlijk den „Italiaanschen"
tekst van Piave gebruikte; maar de „Fransche" artisten waren
gewend aan den „Franschen" tekst van Duprez, en de regisseur
bader heelemaal niet om gedacht, dat die Duprez, waarschijnlijk om den naam 6 ) een meer locale kleur te geven, dien had
veranderd in CARLO BALDI 7 ) .
e) Bij Victor Hugo luidt hij GAUCHER MAHIET en dus is Piave al heel dicht
daarbij gebleven; maar, zooals ik zei: Duprez deed alsof nooit Le Roi s'amuse was
geschreven.
7 ) Duprez heeft er niet om gedacht dat een triller op de eindvocaal é veel
minder geforceerd klinkt dan een triller op een i.
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Wat gebeurde er nu dien avond? Mme GUINCHANjubelde volle vier maten niet G u a 1 t i e r M a 1 d é,
zooals de haar bedottende hertog had voorgewend te heeten,
maar ... C a r 1 o B a l d i, alsof ze niet alleen door haar
geliefde zich had laten bedotten, maar óók nog h e m v e rkeerd had verstaan!!
MENUAU

25 October 1915.

.......................................................................................................................................................

HOOFDSTUK VIII.
€ ....................................................................................................................................................

Ongeveer eind September 1915 — ik heb; verzuimd den
juisten datum op te teekenen — bevatte Het Vaderland onderstaand bericht:

„De Mecklenburgsche tooneelspeler WILHELM OTTO, een
der drie nog levende oprichters van de Genossenschaft deutscher
Buhnenangehóriger, heeft Maandag zijn poen verjaardag gevierd.
„Hij was aan het Hoftheater te Schwerin verbonden van
1862 tot 1887; zijn echtgenoote, de tachtigjarige mevrouw
OTTO-MARTINECK, speelde ook daarna nog enkele jaren in
dien schouwburg.
„In 1909 ging het hoogbejaarde kunstenaarspaar naar
Lubeck, om bij hun kinderen te kunnen wonen."
Wat een herinneringen wekte het lezen daarvan bij mij op uit
lang vervlogen tijden! Herinneringen aan die genotvolle
avonden, omstreeks 1867, elke week minstens één, gesleten in
het Grand-Thédtre in de Amstelstraat, tóén onder directie van
ABRAHAM VAN LIER.
Frau OTTO-MARTINECK?. .. Met haar drie partners,

Fräulein BRAND en de heeren VON HOXAR en FELTSCHER,
vormde zij, als prima donna, het kwartet der Schweriner HofSchauspieler, die samen reisden naar de voornaamste steden van
Duitschland, met een betrekkelijk klein répertoire, en bij ge~
volg hun rollen kenden als hun naam, z o o d a t ze geen
souffleur noodig hadden.
De heer Van Lier, die zijns gelijke nooit heeft gehad als
schouwburg-directeur, en door zijn agenten voorbeeldig op de
hoogte was van al wat er in het buitenland voor merkwaardigs
op tooneelgebied voorviel, had die Mecklenburgers in het late
voorjaar van 1867 naar zijn schouwburg laten overkomen; en
ze hebben daar enorm succes gehad.
Wat was dat Grand-Théátre omstreeks r 867 anders dan nu!
Vooreerst al de inrichting van de zaal zelf.
Van stalles of fauteuils d'orchestre was toen nog geen sprake.
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Ondiepe l e d e r e n banken, — met vrij nauwe zitplaatsen
zonder merkbare afscheiding van elkaar, en aan elke bank één
onafgebroken ongemakkelijke rugleuning, waarop papiertjes
waren geplakt, of witte nummers waren geschilderd ter aanduidíng der plaatsen, — vulden het parterre geheel, van
achterin de zaal tot aan de ruimte voor het orkest, Deze banken
liepen in één stuk door, van links naar rechts, en er was geen
sprake van eenigen tusschendoorgang.
Brandgevaar? ... Wie daaraan in dien tijd dacht, deed verstandig door er niet heen te gaan.
Er is, zoover ik weet, vóór de eerste verbouwing, bij Van
Lier nooit een begin van brand geweest; wel daarná, en dus
n á het aanbrengen van de stalles; en tóén heeft een groepje
studenten een paniek weten te voorkomen door als Stentors
„zitten blijven!" te roepen. Hier kon dus heelemaal geen sprake
zijn van „den put dempen a 1 s het kalf verdronken is"; maar
achteraf bezien, zaten de menschen daar bij een volle zaal
letterlijk in een muizenval. Het parterre had in het geheel twee
nauwe uitgangen, één aan den straatkant, den ander vier
treedjes op naar het koffiekamertje, waar tevens de vestiaire
was. Als men bedenkt, dat alleen langs de balton-wanden een
smalle doorgang was, nog wel in den bloeitijd van de allerhinderlijkste crinolines, en dat, als men eenmaal in het kleine
voorportaal was gekomen, de drommen bezoekers van balton,
loge en galerij daar in even grooten doodsangst bezig zouden
zijn elkaar den weg te versperren, ... neen, ik wil me niet
langer erin verdiepen wat er dan zou zijn gebeurd; het is, gelukkig, nooit zoover gekomen!
Nu naar het leuke koffiekamertje, dat in e i g e n t ij k e n zin
zeker den naam foyer verdiende, maar allerminst weidsch genoeg
was om dien waard te zijn in overdrachtelijken zin.
Zooals ik straks zeide: het lag vier treedjes hooger dan het
parterre. Het meubilair was vrij primitief: een paar houten
café -tafel t j e s aan de wanden en één grootere tafel in het
midden, met witte steenen potjes, vol o u d e r w e t s c h e
phosphor- lucifers voor de rookers; in de z a a 1 mocht niet
worden gerookt 1 ). Stoelen met rieten zittingen stonden bij de
1 ) In den beginne, dus van 1852 af, werd, evenals in de beide Salons de
Variétés van Duport en van Baas I? Judels, óók in het Grand-Théatre geregeld ge-
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tafeltjes, en ook hier en daar door het vertrek verspreid. Achterin, links, was het buffet; daartegenover: een gelegenheid om
kleeren te bewaren te geven, en midden aan den wand, vis -à-vis
van het parterre, een nis met hooge kolom-kachel, die in den
winter lekkertjes brandde.
Maar the great attraction van dit in- gezellig hokje vormde
de thans verdwenen p o r t r e t t e n- galerij; op enkele gravures na, allemaal foto's, gedeeltelijk min of meer verbleekt,
portretten van ontelbare artisten, die in het Grand-Théátre
waren opgetreden; van allerlei landaard, maar voornamelijk
Duitschers, en dan gewoonlijk met onderteekende inscriptie:
„Dem liebenswürdigsten aller Theater-Direktoren Herrn A.
van Lier".
De oude heer Van Lier had nl. een verbazenden tact om met
zijn artisten om te springen en werd door hen allen letterlijk
op de handen gedragen.
Daar men evenwel den sigarendamp 2 in dat allerslechtst
geventileerde kamertje wel kon s n ij d e n, plachten de heeren,
— de dames waren toen nog lang niet genoeg geëmancipeerd
om, zelfs onder geleide van hun cavaliers, in café's te verschijnen, en kregen de gewenschte versnaperingen in de zaal
zelve op haar plaats gebracht, — als het maar eventjes weer
was, in de groote pauze over te wippen naar het bierhuis van
Roetemeijer aan de overzijde, waar nu het Panopticum 3 staat.
Dat bierhuis, waar men het eerste, zoogenaamde B e i e r s c h
bier tapte uit de Kon. Ned. Bierbrouwers aan de Weesperzijde,
was laag van verdieping, en ook dáár zweefden tegen de zoldering de welbekende lichtblauwe wolken, maar er kon ten
minste flink worden gespuid, want er waren twee zalen, en
achter de veel breedere achterzaal was een tuintje. In de achterzaal aan den rechterwand had TRUI haar troon opgeslagen.
Trui was geen moderne Kellnerin, die met glazen bier rondliep;
o neen; ze dreef haar eigen zaak, en had daartoe van Roetemeijer, tegen zooveel per maand, het recht gehuurd om aan de
)

)

rookt: later was dáár het rooken op Vrijdag-avond verboden, en nog wat later op
alle avonden.
2) Cigaretten waren, in Nederland althans, nog niet algemeen in zwang.
3)
NASCHRIFT. Ook dat Panopticum is nu verdwenen. Op de plaats daarvan
staat het Centraal Theater.
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bezoekers van den biersalon haar gekookte eitjes te verkoopen,
zacht, half zacht.of hard, naar ieders smaak.
Ik schreef daar ei -t j e s, niet omdat ze zoo klein waren,
maar wijl Trui altijd op denzelfden verleidelijken toon, steeds
bizonder handig voortpellend, met dat verkleinwoord haar
waar aanprees. Zij zelf was allerminst verleidelijk, maar toch
trok ze ieders aandacht, want ze was in haar soort een type:
welgedaan, schommelend, kraakzindelijk, roodwangig, met
glad gestreken peper-en-zout haar, dat door middel van lampolie of zeep glansde als een spiegel, onder haar half zwarte, half
witte kanten muts, waaraan fladderende linten zaten van
glimmende lichtgele zijde.
Bij Roetemeijer waren ook te koop de d o z ij n k a a r t j e s.
In het Grand-Théátre zelf waren deze aan het plaatsbureau te
krijgen, o.a. tegen f 6.— per dozijn voor het parterre, waar
anders één plaats 75 cts. kostte. Met volle goedkeuring van
den heer Van Lier verkocht Roetemeijer ze z o n d e r
eenige verhooging, dus tegen5octs.,en... perstuk.
De instelling van de dozijnkaartjes, die natuurlijk bedoelde
meer bezoekers te trekken, is een gevolg geweest van het verbazend onvoordeelige seizoen 1861/62. Toen toch werden de
Duitsche klassieken gespeeld voor stoelen en banken. Eén
avond bedroeg zelfs de recette nog niet eens t i e n g u 1 d e n.
15 November 1915

Tooneel- herinneringen I1 7

HOOFDSTUK IX.

Natuurlijk kan niemand met volstrekte zekerheid beweren
dat, als zeker iets, laten we zeggen: A, niet was gebeurd, ook
een ander iets, laten we zeggen: B, dat heel indirect het gevolg
is van A, niet zou zijn gebeurd.
Meestal is de aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen, —
ik bedoel een aaneenschakeling van dien aard, dat elk gevolg
op zijn beurt weer oorzaak wordt van andere gevolg e n, — door den tijd dermate onduidelijk geworden, dat zelfs
de nauwkeurigste, de grondigste, de geleerdste navorscher den
draad bijster wordt.
Dáárom dunkt het mij niet ongepast de taak te verlichten
van hem of haar, die na verloop van jaren zal willen nagaan
wat de oorzaak is geweest van het ten tooneele brengen door de
Koninklijke Vereenigíng Het Nederlandsch Tooneel van
Koning Oedipus en Antigone, de bekende treurspelen van
SOPHOCLES. Die uitvoeringen immers — hoe men ook over
spel, régie, succes enz. enz. moge geoordeeld hebben — deden
bij menigeen de wel wat voorbarige en ongegrond gebleken
hoop oprijzen, dat men een periode te gemoet ging van klassieke drama's, dus: van Grieksche of Latijnsche treur- of blijspelen 1
Wanneer nu die vorscher of vorschster de tot dusverre verdwenen bronnen raadpleegt, kan hij of zij onmogelijk verder
teruggaan dan de uitvoeringen in April i 891 door de studenten
te Utrecht van Koning Oedipus.
Wat dáár- achter ligt is in het geheugen van de meeste menschen, zoo ze het ooit hebben geweten, verdoezeld.
Ik echter ben — met slechts weinigen — nog op de hoogte
)

1 ) NASCHRIFT. Zeer onlangs, ao April 1927, is in die richting weder een
poging gewaagd, nl. door een vereeniging van dilettanten, „Het klassieke drama"
genaamd. — Antigone, treurspel van SOPHOCLES, en De Cycloop, satyrspel van
EURIPIDES, werden op den Stads- schouwburg te Amsterdam vertoond, beide in de
bewerking van BALTHASAR VERHAGEN, die tevens spelleider was.
Ik heb, natuurlijk, de vertooning niet bijgewoond; de kranten vonden het.
neen, Schwamm' drüber!
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hoe bij deze aaneenschakeling de vorken in de stelen zitten,
en stel hier dus te boek dat de grondoorzaak is geweest d e
onvoldoende ruimte van het oude gymn a s i u m, Singel-hoek -3e- Klooster, no. 453, waar nu, nadat
het geheele gebouw is geslecht, gevestigd is het Centraal Bureau
van Inschrijving voor het Onderwijs, en gedeeltelijk 2 ) ook de
Bureaux van den Burgerlijken Stand, met dien mooien bak
gevel.
-sten
De schakels dan in deze keten van oorzaak en gevolg zijn:
i° het gebrek aan plaats in bedoeld gymnasium- gebouw;
2° de inwijding van het nieuwe gebouw aan de Wetering schans;
30 de feestelijkheden ter gelegenheid van die inwijding;
40 de vertooning IN HET GRIEKSCH van Antigone, door
A m s t e r d a m s c h e gymnasiasten en oud- gymnasiasten,
op i8 December 1885;
5 ° de vertooning IN ONZE MOEDERTAAL van Koning Oedipus, door Ut r e c h t s c h e studenten, in April 1891;
6° de bovenbedoelde vertooning der beide werken van
SOPHOCLEs door de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel.
*

,r

Tijdens den cursus t 8845 was de bouw van het nieuwe
gymnasium al zoo vet gevorderd, dat men de inwijding ervan
kon bepalen op de Kerst -vacantie in den v o l g e n d e n
cursus.
Natuurlijk zou dat gepaard gaan met eenige feestelijkheden
van ietwat mondainen aard: een gymnastische soirée, een uitvoering van tooneelstukjes, deels vertaald, deels oorspronkelijk
Nederlandsch, enz. enz., alles uitgaande van en georganiseerd
door D (isciplina) V (itae) S (cipio) , DE gymnasiale club.
Nochtans mocht er ook wel iets k 1 a s s i e k s zijn; dat
was meer in overeenstemming met den geest van het gymnasiaal
onderwijs. En zoo geschiedde het, dat reeds in het laatst van
1884 bij één van de gymnasiasten uit de 6e of uit de 5e klasse,
dat weet ik niet, het denkbeeld oprees om óók een voorstelling
te geven van SOPHOCLES' Antigone, in het G r i e k s c h.
Dadelijk werd over dat plan gesproken met den rector dr. A.
2

) Het westelijke gedeelte staat op het terrein van de voormalige rectorswoning.
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H. G. P. VAN DEN Es, die tevens buitengewoon hoogleeraar was
aan de Amsterdamsche universiteit in de Opvoedkunde en
Grieksche Oudheden en veel voelde voor „het tooneel".
Deze was dadelijk zeer met het plan ingenomen en nam
voorshands de leiding van het geheel op zich; want nu moest
men ook e e r met de zaak inleggen en geen half werk doen.
Het allereerst werd nu niet alleen in de 6e, maar ook in de
5e klasse het stuk gelezen en de tien rollen werden toegewezen
aan wie naar de meening van den rector er het meest geschikt
voor waren. Gaandeweg moesten de jongens die rollen behoorlijk memoriseeren; de j o n g e n s zeg ik, want in dien tijd
waren er wel al meisjes op het gymnasium, maar nog niet in
de hoogste klasse; en die in de 5e zaten, waren of geen bolle
te puriteinsch om komedie te spelen.-bozenihtGrksc,f
Onderwijl werd werk gemaakt van de muziek. Immers: dat
de koren zouden g e z o n g e n worden, stond van den beginne af vast, en men had de compositie maar voor het grijpen
van MENDELSSOHN, die ze in 1841 getoonzet had 3). —
DANIëL DE LANGE werd aangezocht de leiding van het muzikale gedeelte op zich te nemen en verklaarde zich daartoe geheel
belangeloos bereid.
Het resultaat van diens voorloopige bemoeiingen was dit:
leden van — ik geloof — een drietal zangvereenigingen:
Amstels Mannenkoor, Euterpe en Amicitia, zouden a c h t e r
de schermen de koren zingen, en leerlingen van het
gymnasium zouden als figuranten o p h e t t o o n e e 1 de
koorleden voorstellen.
Dat er intusschen een zoogenaamde Antigone- commissie was
gevormd om de loopende zaken, ook de financieele, te beheeren, spreekt van zelf. — Nu wijlen R. A. HUGENHOLTZ 4 ) was
de voorzitter.

Al die plannen, — het kon haast niet anders, — waren
gaandeweg ruchtbaar geworden, en ook doorgedrongen tot
3)
Zie hieromtrent het Dramatisch overzicht van J. N. VAN HALL, in „De
Gids" van Januari 1886, blz. s87.
NASCHRIFT. Op dit oogenblik (25 April 1927) zijn van die tien Antigone_
4)
spelers reeds zes overleden.
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mij, den vriend van veel toenmalige leeraren aan het gymnasium.
Ik, die nooit gewoon ben geweest mijn meening onder
stoelen en banken te versteken, 'liet me in mijn gesprekken met
de bedoelde leeraren daarover vrij ongunstig uit. Niet omdat ik
het verkeerd vond dat er i n h e t Griek s c h zou worden
gespeeld, maar wel omdat er überhaupt zou worden gespeeld
door jongens, die van toeten noch blazen wisten nu er sprake
was van het vertoonen van een tragedie, welke ook, en die
geen regisseur zouden kunnen vinden, omdat de taal een bezwaar opleverde.
En menig leeraar, op lange na niet zoo optimistisch gestemd
als hun rector, deelde in deze mijn meening.
Zóó stonden de zaken, toen mij in de nalente of vóórzomer
van i 885 een circulaire bereikte van bovenbedoelde Antigonecommissie, het verzoek bevattende om f i n a n c i e e 1 e n
s t e u n.
Wat zou ik doen? Weigeren op de straks genoemde gronden? Maar dan zou ik me ook het recht benemen om de
voorstelling te gaan bijwonen en mij vroolijk te maken over de
t r e k p o p p e n, die zich vermaten Sophocles' helden en
heldinnen te verbeelden. — Neen, ik beloofde hun een bijdrage;
maar wees er hun in een bijgaande missive meteen op, dat de
poging naar mijn b e s c h e i d e n (!!) meening zou uit
-lopen
een failure.
Daarop kwam de zomervacantie, en bijgevolg hoorde ik niets
meer omtrent de zaak, totdat einde September mijn vriend S. J.
BOUBERG WILSON, de directeur van de Tooneelschool, namens
de Antigone- commissie m o n d e l i n g het verzoek tot mij
richtte de jongelui bij te staan als regisseur en „Vortragsmeister".
Het leek me, als hoorde ik het in Keulen donderen!
Wat was er intusschen gebeurd?
Na de vacantie, toen allen hun rollen kenden -als hun naam,
vond dr. Van den Es dat het voor de jongens tijd werd nu
ook eens wat „gesticulaties" te gaan leergin. Hij kon hen daarbij
niet helpen, maar z. i. was Wilson daartoe de geschikte persoon,
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daar deze „item zóóveel" jaar geleden candidaats-examen had
gedaan in de Oude letteren en dus zijn Grieksch nog wel niet
heelemaal zou hebben verleerd. — Deze was even met die taak
begonnen, maar zag heel gauw in dat hij o m d e t a a l er
niet voor berekend was, en stelde toen aan de Commissie voor
m ij ertoe uit te noodigen.
„Dat is onmogelijk!" was het antwoord van de Commissie;
immers: ik had hun een brief geschreven die enz. enz.
Maar Wilson kende zijn Pappenheimers, in casu: m ij , en
beweerde dat hij het wel van me zou gedaan krijgen.
Bijgevolg: toen bovenbedoelde donderslag was gepasseerd,
begon ik, die me wel degelijk door het verzoek in mijn ijdelheid
gestreeld voelde, te overwegen, — wat dan ook werkelijk zoo
was, — dat te weigeren mij niet vrijstond, deels om de goede
zaak, deels omdat ik, door het verzoek af te slaan, het recht
prijsgaf van me, echt Mephisto-achtig, vroolijk te maken over
een eventueele mislukking.
Derhalve: op voorwaarde dat Wilson een oogje in het zeil
zou houden om mij op mogelijke eentonigheid te wijzen in
dictie en gesticulatie, verklaarde i k mij bereid.
Eerlijk gezegd en achteraf bezien was dat wel wat overmoedig, want noch als jongen, noch als student, noch op later
leeftijd heb ik ooit komedie - gespeeld, en evenmin had ik ooit
te voren — om nog niet eens te spreken van de taak van
„Vortragsmeister" — de zorg of de régie voor eenige tooneelvoorstelling op mij genomen, behalve dan jaren geleden voor
de uitvoering van een paar tooneelstukjes door leerlingen van
de H. B. S. 5 j. c.
Intusschen stond het bij mij vast, dat in elk geval, nu eenmaal de zaak zóó lag, ik mijn beste beentje vóór moest zetten:
er was mij te veel aan mijn naam gelegen. Dus: al zou de vertooning zeker n i e t voldoen aan alle en aller eischen, ze m o e s t
ten minste het aanzien waard worden, en nooit of nimmer
mocht men ervan zeggen: „het was belachelijk ".
Mijn eerste werk was nu de Antigone- commissie te mijnent
te noodigen en daarmee de volgende punten vast te stellen: mijn
hulp zou — en van dien eisch was ik niet af te brengen
volstrektt belangeloos zijn; maar daartegenover
verlangde ik ook een bijna dictatoriale vol-
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m a c h t: wie mij, in welk opzicht ook, niet blindelings gehoorzaamde, zou onmiddellijk de laan worden uitgezet, en als
soms de een of andere medespeler — het was immers moge
een in de Grieksche taal veelbelovende leerling kon wel-lijk:
eens een totaal onbruikbare dilettant-acteur blijken, — als dus
een speler mij voorkwam ongeschikt te zijn voor zijn rol, dan
zou ik hem dat onomwonden meedeelen en in overleg met de
Commissie uitzien naar een plaatsvervanger.
Natuurlijk zeide de Commissie op mijn eischen „amen".
De laan uitzetten heb ik gelukkig niemand behoeven te doen;
ik had er spoedig genoeg de tucht in, ook in de leerlingen van
de lagere klassen, die als figuranten dienst deden en in het
begin wel eens trachtten er een grapje van te maken; en als een
enkelen keer iemand p r o b e e r d e meer bij -de-hand te zijn
dan ik, leerde ik hem dat zóó gevoelig af, dat hij het niet voor
de tweede maal waagde. — Zoo herinner ik mij een voorval
tijdens een der repetities in den Stads- schouwburg. Ik had den
figuranten een half uur tijd gegeven om koffie te drinken, vlak
ernaast, in American-Hotel. Toen ze terug en op tooneel
waren, merkte ik dat één jongen — thans een achtbaar advocaat alhier — in iedere hand een broodje had met kaas en één
daarvan in den mond wilde steken; ik naar hem toe; grijp,
zonder een woord te zeggen, dát broodje beet en. . . renk ..
keil het naar de overzij van het tooneel; het andere broodje
laat ik denzelfden weg volgen, onder deze woorden: „zie zoo;
als je ze nu nog lust, eet ze dan op. En in ieder geval oprapen,
hoor!" — Hij heeft h e t l a a t s t e gedaan.
Een persoon heb ik zijn rol moeten afnemen; nog wel een
hoofdrol, of misschien de hoofdrol: Creon 5 ) . Deze zag namelijk, toen hij onder mijn leiding was gekomen, spoedig genoeg
in dat hem — wat je noemt „vierkant" in al zijn bewegingen
— de noodige lenigheid totaal ontbrak. Hij, sinds de zomer
trok zich terug, maakte plaats voor een-vacntíerdsu,
leerling van de vijfde klasse, en toonde zoo heelemaal geen
rancune te hebben, dat na afloop van de voorstelling hij niet
alleen ons in het algemeen kwam geluk wenschen, maar ook
meer speciaal zijn plaatsvervanger.
5 ) De oude Grieken waren het er oneens over of in dit treurspel Creon de
hoofdrol was, of wel: Antigone.
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Eigenlijk was het, reeds eer ik er mij mede bemoeide, vrijwel
vastgesteld, dat er brozen noch maskers 6 zouden worden ge
bruikt. Daarmee kon ik mij volkomen vereenigen; een imitatie
van een vertooning van drie -, vier-en- twintig eeuwen geleden
was, (is en zal zin) totaal onmogelijk; zelfs een quasi- imitatie.
Immers: een schouwburg -in-de-open -lucht is nog heel wat
anders dan een Grieksche schouwburg; en hoe die er heeft uitgezien en ingericht was, weet men niet precies, ondanks enkele
vrij goed geconserveerde en gerestaureerde overblijfselen en
ruïnes. — Bovendien zou het een voorstelling worden niet in
de open lucht noch in een circus, maar in den Stads- schouwburg, en dus verviel elke poging in bovenbedoelde richting
vanzelf.
Ik overlegde dus bij mij zelf als volgt: wilde de zaak ten
minste e e n i g e r m a t e slagen, dan moest ik ten eerste er
vooral op uit zijn de spelers dermate te doordringen van een
juiste intonatie, dat de toeschouwers, die naast den Griekschen
tekst de Nederlandsche vertaling van C. W. OPZOOMER in hun
boekje vonden, hen goed konden volgen 7 ) ; en ten tweede
moesten de oogen worden bekoord, doordat de jongens;
antieke beelden tot voorbeeld nemend, klassieke standen en
houdingen nabootsten, maar zóó dat het vooral niet den schijn
had van opzettelijk te gebeuren, noch van te zijn aangeleerd.
Om nu te controleeren of mijn eigen intonatie, waarmee ik
straks de gymnasiasten zou inoculeeren, wel de juiste was, heb
ik de volgende proef genomen: een paar heel lange clausen
memoriseerde ik, en reciteerde ze daarna voor een mijner zusters,
die Opzoomer's vertaling volgde; herhaalde malen hield ik even
op en dan wees zij me de plaats in de vertaling aan; dat klopte
s t e e d s, en zoodoende was ik op dat punt volkomen gerust.
Voor het imiteeren van klassieke standen dreigde een ander
struikelblok; althans voor de drie jongens, die vrouwenrollen
moesten vervullen; namelijk het gemis van een vrouwelijke
buste en dito taille. Wel zou gezorgd zijn dat zij op den avond
der voorstelling van dergelijke „schoone rondingen" voorzien
)

6)
Brozen, dat wil zeggen: sandalen met verbazend hooge zolen, droegen de
Grieksche tooneelspelers om grootst' te schijnen, en maskers, met een daarin bevestigde spreektrompet, om zich in het ontzaglijke theater verstaanbaar te maken.
7)
Destijds werd, zoolang het scherm op was, de zaal niet donker gemaakt.
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waren, maar dat was me lang niet vroeg genoeg. Zuiverheid van
lijn, dat k e n m e r k van de Grieksche beeldhouwers, moesten
ze in die enkele weken, die er nog vóór de vertooning over
waren, gaandeweg leeren begrijpen en voelen. En daarom besloot ik tevens te fungeeren als corsettenmaker; ik nam elk de
maat, en, met behulp van watten, halve elastieken ballen enz,
enz. had ik spoedig genoeg mijn drie mannetjes de b e n o od i g d e vrouwelijke vormen verschaft.
Intusschen — ik was er geheel op voorbereid — de eerste
kennismaking met m ij viel mijn sujetten niet mee. Ze k e n d e n
allen, zonder uitzondering, hun respectieve rollen, bijkans beter
dan hun eigen naam; maar ze k o n d e n ze enkel opzeggen,
of liever opdreunen op de maat.
Dat juist moest ik er in de eerste plaats uitbeitelen, zei ik hun.
En ik heb het gedaan gekregen.

De repetities met ieder afzonderlijk werden gehouden op
min kamer.
De replieken gaf ik zelf en beduidde dan meteen mijn eventueelen partner hoe hij daarop moest reageeren door mimiek en
gebaren, kortom: door stil spel.
Voor de s a m e n s p e 1- repetities en tevens voor de oefeningen der figuranten hadden we van het Gemeentebestuur de
beschikking gekregen over een der college -zalen in het universiteits- gebouw.
Na een week of drie oefenens begon ik goeden moed te
krijgen, dat het niet al te slecht zou gaan, en tóén werd het
tijd eens om te zien naar de décors en de kostumés. — Maar,
o wee, dat viel alles behalve mee.
Het Gemeentebestuur had den Stads-schouwburg gratis voor
ons beschikbaar gesteld en, in overleg met de Kon. Ver. Het
Nederlandsch Tooneel, ook de décors. En wat bleek nu? Dat
er geen achterdoek voorhanden was: een Grieksch paleis voorstellend met drie practicabele poorten of deuren. En dáárop
was juist mijn heele tooneelschikking gebaseerd, in navolging
van die der oude Grieken!
Voor ééne voorstelling een nieuw achterdoek te laten
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schilderen zou veel te kostbaar zijn en het geheele garantiefonds verre hebben overschreden.
Wat nu te doen? ... De heele tooneelschikking veranderen
was totaal onmogelijk. Dus: van twee kwaden het minste
kiezen, en als achterdoek gebruiken ... den stijven en smal
uit Die Zauberflöte,-deurigntmp1vaSrsto
in Egyptischen, let wel, ik zeg: E g y p t i s c h e n bouwtrant. En dat voor de vertooning van een G r i e k s c h e
tragedie!
Ik weet nog best dat het doorhakken van dien knoop een
geweldig iets voor me was, maar het moest, ... en mijn eenige
troost was het spreekwoord tout savoir c'est tout pardonner.
Ook de kostumes had ik heel graag wat rijker gehad; maar,
helaas, ook daarvoor ontbrak de nervus rerum.
Eindelijk was de dag daar, — voor mij althans van veel gewicht, — dat de repetities op het t o o n e e 1 zouden beginnen. Ik hield mijn hart vast; want tusschen de coulissen en in
de zaal merkte ik mij welbekende gezichten op van tooneelknechts, van artisten en van den regisseur van Het Neder
die allicht spottend zouden gelachen hebben, als de-landsch,
zaak niet had g e m a r c h e e r d. Gelukkig waren mijn mannetjes geducht gedresseerd, en alles liep van een leien dakje.
Daarna volgden de repetities met de koor -z a n g e r s,
onder leiding van den hr. WEDEMEYER, achter de schermen, en
het orkest, onder DANIËL DE LANGE, in de diepte vóór het
tooneel. De Lange en Wedemeyer stonden met elkaar in verbinding door middel van een ouderwetsche spreekbuis, onder
het tooneel door. En om een haverklap riep De Lange den
ander toe: „Meneer Weeedemeyerr, u is een halve maat achter!"
of: „Meneer Weeedemeyerr, 't is weer heelemaal in de war!"
Hoe lachverwekkend dat intusschen voor ons moge geweest
zijn, na een dag of wat op die manier te hebben gesukkeld,
werd De Lange dermate korzelig, dat hij verklaarde dat het zóó
niet ging en dat de leden der zangvereenigingen dan maar op
het tooneel moesten zingen en niet achter de schermen. „Als
dat gebeurt, trek ik me terug" was mijn wederwoord. „En als
we ze dan een tabbaardje aandoen ?" vroeg rector Van den Es
vergoelijkend. „Tabbaardje of geen tabbaardje ", zei ik: „de
zangers hebben geen flauw benul van acteeren en moeten boven-
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dien de muziek in handen hebben. Dus ik herhaal het: als dát
gebeurt, trek ik me terug ".
Gevolg: een conflict.
Gelukkig heb ik mijn zin gekregen en op i8 December had
de voorstelling plaats met onzichtbare zangers.

Het succes was veel grooter dan ik had durven verwachten.
Ik laat een drietal recensies 8), of althans een gedeelte daarvan
hier volgen.

I. Het oordeel van den grooten Hellenist, nu wijlen C. Vos in De Nederlandsche Spectator van 26 Dec. 1885,

MAER,

begint aldus:

„Het was een gulden dag toen te Amsterdam een van de
verhevenste scheppingen van den geest, de Antigone van Sofokles, in het Grieksch werd ten tooneele gebracht. Zoo wij hulde
brengen aan de ouderen, die dit feest mogelijk maakten; zoo
ons hart klopt voor de stad, waar, meer dan in ééne andere,
gemeenschapszin en samenwerking tot iets groots bestaat; warmer nog klopt het als wij bedenken, dat wij deze daad vol
beteekenis en gevolgen te danken hebben aan de jeugd, aan de
jonge mannen van het gymnasium, of pas tot de universiteit
overgegaan. Van hen is de gedachte en de uitvoering; hun
heeft wie de hoogste kunst heilig is te danken voor wat zij
gemoed en geest te genieten gaven, voor eene daad die werken
zal in de toekomst. Van Amstels gymnasium de victorie, die
eenmaal zal moeten komen, als de geesten mat van alledaagschheid en platheid, ziek van verwildering zich weder om reiniging zullen wenden tot de eenige en eeuwige kunst, die haar
volkomen geven kan en wier volmaaktheid niemand der epigonen nabijkwam.
„Het nieuwe gymnasium, gebouwd en gesierd met uit klassieke beschaving geboren vormen, is ingewijd op eene wijze, die
als een dxzls dellov 9 zal blijven glanzen in onze beschavings)

geschiedenis.
8) Hoewel daarin de spelling der Grieksche eigennamen afwijkt van de door mij
gevolgde, gewone spellingswijze, heb ik die onveranderd overgenomen.
9)
Spreek uit: akties aëlioe. Het beteekent straal der zonne en is een citaat uit
een koorgezang in het treurspel.
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„De feestelijke voorstelling is volkomen geslaagd, en het was
geen feest voor de uitvoerders alleen, maar in de gansche
schouwburgzaal was sympathie en opgewekte deelneming. .
Beu geheel [is] gevormd dat alle verwachting te boven ging.
Met begaafdheid hebben de hoofdpersonen hun rollen gespeeld,
de gewijde bezieling van Antigone, de zachtheid van Ismene,
de waardigheid van Kreoon, terwijl de rol van den wachter
met een fijne tint van humor was gecreëerd, die ons verraste
en allergelukkigst bleek. Vloeiend en met juiste uitdrukking
en gevoel spraken allen de heerlijkste taal der wereld, en de
macht van het meesterwerk waardoor zij bezield werden, was
zoo groot, dat — schoon een vergelijking uit de romantische
wereld hier te vreemd moge klinken — ik soms de aandoening
voelde, die Hamlet in den tooneelspeler opmerkte: hoe, tranen
in zin oog, en wat is Hekuba voor hem!"
II. Een gedeelte van het „Naschrift" op Vosmaer's artikel
van nu wijlen den tooneelkenner A. WM. JACOBSON:
„Meermalen gaf het dramatiesch koor zeer schoone tafreelen
in groepeering en standen te zien. A n t i g o n e, in haar streng
kleed van wit, met zwarten mantel, trad terstond waardig en
indrukwekkend op. Schoone standen had zij vaak, ook bij het
stille spel, b.v. bij het tweede verhaal van den wachter; haar
diepe alt (baryton) stem was klankvol, ze deed aan die van
Agar denken, treffend zeide zij o. a.:
Het recht des doods wischt de ongeljjkheid uit.

„De woorden:
Mjj schiep natuur tot liefde, niet tot haat,
sprak ze zoo, dat zij insloegen.
„In het afscheidstooneel was stijgende kracht; als een jammerende Niobe met de handen boven 't hoofd, riep zij haar wee
over haar geslacht uit, en een van de heerlijkste tooneelen was
het toen zij haar laatste woorden sprak.
„De indruk dien Kreoon maakte nam toe, hoe tragischer zijn
toestand werd. Na Teiresias' woorden tot nadenken gebracht,
had hij zeer goede oogenblikken. Het is een prachtig tafreel in
het drama, als het koor de stad nu gered waant en een jubelzang aan Bacchos aanheft; te tragischer klinkt dan, na de
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pauze, het woord, dat alles te laat is. Antigone dood; het lijk
van Haimoon, Kreoons zoon, op de baar; de koningin 10 ) gestorven, en Kreoon knielend bij het lijk van dien zoon. Eerst
spreekt hij zacht, zoetvloeiend:

Ach, al te laat erkende ik 't —;
maar als hij in de deur het lijk van de koningin ziet, dan
spreekt hij in wanhoop:

0 Hades, nooit verzoend en nooit voldaan —
hij slaat zich den mantel over het hoofd en bij dat aangrijpende
tooneel ging een rilling door de zaal. Dit alles, tot hij op de
trappen bij het lijk van Eurudike neervalt is uitstekend gespeeld en gesproken."
III. Een deel der bespreking van J. N. VAN HALL in De Gids
van Januari 1886:
„Men heeft het een dwaasheid genoemd, dit stuk te ver
oorspronkelijke taal, die slechts door weinigen nog-toneid
gelezen wordt, en door bijna niemand op het enkel hooren
wordt begrepen. En was het niet haast heiligschennis, zulk
een tragedie, zulke hooge kunst te laten verknoeien door i6-,
I 7- jarige gymnasiasten, die in de voordracht van de Grieksche
verzen, in standen en gebaren veel, misschien alles te kort
zouden schieten? De uitkomst heeft die bezwaren schitterend
gelogenstraft.

„Ni[ volentibus arduum 11 ) zou het devies kunnen luiden
van de vereeniging gymnasiasten en oud - gymnasiasten (jonge
studenten, die een vorig jaar het gymnasium verlieten) , welke
zich aan de vertooning van Antigone hebben gewaagd. Een
ernstige, gewetensvolle arbeid, weken lang, bracht deze vertolking tot een hoogte, welke tooneelspelers van beroep dikwijls
niet bereiken. De toeschouwers werden door deze tragedie, vertoond in een voor de overgroote meerderheid onverstaanbare
taal, geboeid en getroffen tot het einde toe. En de voortreffelijke dictie van de hoofdpersonen, waardoor elk woord tot zijn
recht kwam, de diepe tragische tonen, welke u vaak in het
gemoed grepen, de smaakvolle standen en gebaren, hadden, op
10)

Namelijk Eurydice, vrouw van Creon.

11)

Voor

wie

willen is niets onbereikbaar.
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enkele uitzonderingen [na], niets aangeleerds, niets gedwongens, maar schenen op het oogenblik zelf, als bij ingeving,
gekozen."

Ten slotte nog dit.
Zelf heb ik de vertooning niet alleen n i e t v o 1 m a a k t
gevonden, maar bovendien in vele opzichten z e e r g e b r e kk i g. En zonder eenigen twijfel was het uitbundige succes het
gevolg van de 1 a a g - gespannen verwachting.
Toen derhalve tegen het eind van den avond de Antigonecommissie mij kwam vertellen dat ze van de studenten te
Leiden de uitnoodiging had gekregen dáár de voorstelling te
herhalen, en dat ze mijn oordeel daarover wilden weten, heb
ik hun dit geantwoord: „Jelui moogt dat absoluut n i e t doen.
Nu v e r w a c h t t e men iets hoogst middelmatigs te zien,
en is e n t h u s i a s t geworden over het gepresteerde; maar
dat is goed voor één keer; bij een tweeden keer zal men iets
heel schitterends verwachten en dan moet het tegenvallen. Laat
deze ééne vertooning een mooie mythe worden ".
En zij is een mythe geworden.
29

Maart -12 April

1916.

NASCHRIFT. In 5925 is hetzelfde treurspel, óók in het Grieksch, vertoond
door A r n h e m s c h e gymnasiasten; twee malen: te Arnhem, 9 April en te 's-Gravenhage, 21 Juni. Beide keeren met veel succes. Toen echter werden de koren g ez e g d. Overigens was de muziek gecomponeerd door P. A. VAN WESTREENE en had
ALBERT VAN DALSUM na mevr. ALIDA TARTAUD- KLEIN, die wegens gebrek aan
tijd moest bedanken. de regie op zich genomen. De z i e 1 van het geheel was echter
dr. J. HOOYKAAS, rector van het gymnasium.

....................................................................................................................................................

HOOFDSTUK X.

Van October 1 904 tot eind Februari I 9 I I ') heb ik de te
Amsterdam, week om week in den Stads - schouwburg en in
het Paleis voor Volksvlot, gegeven voorstellingen van de Fransche Opera bijgewoond. — Een abonnement kon ik niet krijgen, omdat abonnementen nu eenmaal te Amsterdam niet
werden gegeven; maar toch heb ik me zelf g e d w o n g e n erheen te gaan, omdat ik overtuigd was dat het voor mij goed
zou zijn, althans één avond in de week afleiding te zoeken
buitenshuis. Den dwang, die daartoe noodig was, wist ik me
te verschaffen door van VAN BIJLEVELT LEFèVRE, de directeuren van het Théátre Royal Francaís de La Ha ye, gedaan te
krijgen, dat zij mij den prijs voor één plaats in de stalles
v o o r u i t lieten betalen voor alle voorstellingen van het geheele jaar. Wilde ik dus waar hebben voor mijn geld, dan
m o e s t ik wel die voorstellingen bijwonen; en zóó had ik ten
minste éénmaal per week de gelegenheid mijn hart op te halen
aan muziek, aan zang en spel, menschen om mij heen te zien
en mooie toiletten, en tevens goede kennissen te ontmoeten, in
langen tijd n i e t gesproken, of slechts te hooi en te gras.
Ik had wegens mijn hardhoorendheid een plaats op de eerste
rij van de stalles gekozen, en dáár zat ik dus, gewapend met
een electrisch zaklantaarntje.
Dat nuttig instrument was mijn onmisbare metgezel; het
maakte mij mogelijk in de duistere zaal het tekstboekje te
volgen, wat wegens mijn hardhoorendheid zoozeer noodig was;
en al heeft dat wel eens bij mijn naaste buren een lichte ergernis
verwekt, ja zelfs één keer bij een dame een niet geringe ontsteltenis, de dame in kwestie en ook de andere geërgerde buurlui
stemde ik spoedig veel vriendelijker door hun, handig manoeuvreerend, gelegenheid te geven mee in mijn tekstboekje te
kijken, waarvan ze gewoonlijk gretig profiteerden.
1)

Ongesteldheid heeft me na dien datum verhinderd er verder heen te gaan.
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Dit seizoen (1904/5), het eerste dus dat ik g e r e ge 1 d de
voorstellingen bijwoonde, was er nogal gesukkel met de debuteerende artisten; verscheiden van hen „résilièrent à l'aimable",
zooals de geijkte term luidt, zoodra hun duidelijk was geworden dat ze niet in de gratie vielen; onder anderen de ie dugazon, die ook de galli -marié- partijen (Mignon, Carmen enz.)
zou moeten zingen 2 ) , de ie chanteuse d'opérette en de ie
ténor-léger.
De directie gelukte het die drie emplooien zoo goed en zoo
kwaad als het ging te bezetten.
Als ie chanteuse d'opérette slaagde zij te engageeren Mme
LESOEUR, die dadelijk aller harten won (om niet te zeggen:
stal) , derhalve met chocolade- letters op het programma werd
vermeld, en nog twee seizoenen na dit is gebleven, dus tot
April 1907.
Voor ie dugazon werd JEANNE BILLA, de gemalin van
AZéMA, basse chantante, aangenomen, een débutante met een
warme stem, maar zonder heel veel temperament, die, zoover
ik weet, niet de galli -marié- partijen heeft gezongen. — Haar
man, die ettelijke jaren te voren ook bij hetzelfde opera-gezelschap kleine rollen had vervuld, maar nu als volleerd artiest
er was teruggekomen, werd in 1905 aan de Opéra-Comique te
Parijs verbonden. Jeanne zelf kwam toen eveneens aan die
kunstinstelling.
PAUL GAUTIER, met knap uiterlijk en een mooie stem en
voldoende muzikaliteit, maar als speler volstrekt onuitstaanbaar 3 ) , en die dáárom eenige seizoenen vroeger, toen zijn
engagement als ténor-léger in Den Haag was afgeloopen, niet
opnieuw was geëngageerd, liep in die dagen rond zonder iets
2) Mme. GALLI -MARIé, een beroemde dugazon- zangeres van de Opéra- Comique
te Parijs (1862-1877), had een donker getimbreerde mezzo- sopraan -stem. Bepaaldelijk voor haar werden o.a. bovengenoemde rollen geschreven, en dáárom behooren die tot het zoogenaamde galli -marié- emplooi, evenals het dugazon- emplooi
genoemd is naar de zangeres Mme. DUGAZON (geb. LOUISE ROSALIE LEFèVRE),
ook aan de Opéra- Comique verbonden omstreeks s800, maar eerst danseres aan de
Comédie Italienne. Tot het zeer uitgebreide dugazon- emplooi behooren in latere
opera's o.a. de travesti- rollen van Urbain in Les Huguenots, van Stéfano in Roméo
et Juliette, en van Siebel in Faust.

3)
Slechts één rol, waarin hij wél zeer bewegelijk en komiek-angstig, maar gelukkig niet, zooals altijd anders, verliefd behoefde te zijn, namelijk Corentin in Le
Pardon de Ploermel van MEYERBEER, speelde hij bijna v o 1 m a a k t. Dáárover
sloeg letterlijk iedereen de handen in elkaar.
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te doen te hebben, en de directie, het halve ei verkiezend boven
den ledigen dop, bood hem aan terug te komen. — Hij is tot
April 1907 gebleven.
Orkest - directeuren waren dit seizoen en het volgende (dus
1904/6) BARWOLF, voor de groote opera, en JULES LECOCQ,
voor de opéra-comique.
Wat voor landsman Barwolf was weet ik niet; zijn naam
klonk Duitsch, maar hij sprak Hollandsch genoegzaam zonder
accent; alleen zei hij steeds „de theater". en bij de w blies hij te
veel adem uit; daaruit maak ik op dat hij een Belg was, of
meer speciaal: een Wallon; de h immers liet hij behoorlijk

hooren.
Hij was diep in de zestig, had het orkest al verscheiden jaren
gedirigeerd en zou spoedig zijn koetjes op het droge hebben.
En daarom liet ook de heele zaak hem koud, gesteld namelijk
dat nog wat vuur in zijn binnenste had kunnen komen. De
teugels trok hij nooit strak aan en a 1 s hij driftig werd en,
heusch, op den grond stampte of aftikte, was dat wijl het
w e r k e 1 ij k de spuigaten uitliep. — Zijn trots was een zilveren cigaretten-étuí met inscriptie, dat hij van Willem III
had gekregen of van een andere Majesteit; dat is me ontgaan.
Overigens echter was hij allerminst met zich zelf ingenomen,
een toonbeeld van laksheid en, qua kleeding, alles behalve
tiré-à-quatre.

In het laatste opzicht was Lecocq wel het tegenovergestelde.
Alles was bij dezen man in de puntjes; plastron, boord, manchetten, das: hagelwit, smetteloos, kreukloos; rok: als ware die
om zijn lijf g e g o t e n; de krans van haren om zijn kalen, rozigen, glimmenden schedel: verzorgd, neen maar! — Die correctheid weerhield hem zeker zijn feu sacré te toonen. Ik althans heb nooit ook maar een greintje daarvan bij hem gemerkt. Maar toch was hij heel wat fermer dan zijn collega
Barwolf, en meermalen heb ik hem zien trillen van ingehouden
woede, als in het orkest of op het tooneel iemand uit den band
sprong. H ij echter sprong nooit uit den band; daarvoor was
hij te correct.
Hij was, of is nog getrouwd met de ietwat kreupele c o nc e r t- zangeres DYNA BEUMER, die een kwart eeuw geleden
o.a. hier in het land furore heeft gemaakt, vooral door haar
Tooneel- herinneringen II 8
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schitterende coloratuur, en later in Den Haag zangleerares
is geweest 4 )
Haar gelijknamige tante - zegster is in 1908/9 als chanteuselégère de grand-opéra et d'opéra-comique te Den Haag geëngageerd geweest; een allerliefste verschijning, — ze had alleen
wat erg korte beenen, — met een beeldige, bij haar tante goed
geschoolde stem. Haar man, een zekere monsieur HENRI, was
erg trotsch op haar, maar deed zelf niets voor den kost dan
jagen en paardrijden.
Zij beiden, dus: Henri en Dyna Beumer junior, zijn in April
igog te gelijk met oom en tante, dus: met Lecocq en Dyna
Beumer senior, uit Den Haag vertrokken.
Toen in het begin van het seizoen 1906/7 Lecocq als dirigent van de g r o o t e o p e r a's was opgetreden, verving hem
in zijn vroegeren post PAUL BASTIDE, die sedert het najaar
agog tevens de groote opera's voor zijn rekening heeft genomen.
Bastide, de nerveuse artiest uit Zuid - Frankrijk, verstond de
kunst uit de min of meer afgezaagde groote opera's schoonheden van onder de stoflaag naar voren te brengen; hij heeft
een groote piëteit voor de werken van MASSENET, zijn leermeester, naar ik meen; en als hij voor den muzieklessenaar zit,
vergeet hij de chronische dysenterie, waaraan hij lijdt. — Ook
als componist heeft hij zijn sporen verdiend, en van zijn hand
is o.a. de in het voorjaar van i i I in Den Haag en hier vertoonde opera Médée. — Dat werk en de uitvoering hebben
toen zeer voldaan; ik echter heb die niet kunnen bijwonen ten
gevolge van mijn toenmaals slechten gezondheidstoestand.

Louise, de zoogenaamde r o m a n m u s i c a l van GUSTAVE
is den Zen Februari 1900 in de
Opéra-Comique te Parijs het eerst vertoond.
De première ervan in Den Haag is geweest r 7 Maart en in
Amsterdam 13 April 1904. JANE MARIGNAN en FONTAINE

CHARPENTIER, (geb. 186o),

4 ) NASCHRIFT. Dezer dagen toevallig snuffelend in HUGO RIEMAN s MusikLexikon (toe uitgaaf 1922), vond ik dáár Dyna Beumer als echtgenoote vermeld
niet van J u 1 e s Lecocq, maar van diens broeder (ALEXANDRE) CHARLES LECOCQ
den componist van La File de Madame Angot en veel andere operetten. Vermoedelijk
is dat een vergissing.
1

PAUL BASTIDE
(foto van 1911).
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hebben toen op voortreflijke wijs de rollen vervuld van Louise
en Julien. — Ik heb destijds door omstandigheden niet ervan
kunnen genieten; en in het begin van het seizoen 190415
was die opera nog niet te Amsterdam gegeven; dus maakte ik
24 December 1904 van mijn toevallig verblijf in Den Haag
gebruik om haar te gaan zien.
Erg best heb ik het dien avond niet getroffen. Immers: den
eersten keer dat men eenige opera- hoort, kan men onmogelijk
zóóveel genieten, als men wel zou willen; en dat geldt o, a.
vooral bij Louise, omdat symboliék en realisme, zoowel in het
onderwerp als in de muziek, er op geniale, maar tevens op
ietwat verbijsterende wijze zijn dooreengemengd. — Bovendien
was de chanteuse-légère MARTHE CAUX 5 ) , die de hoofdrol
al verscheiden malen had vervuld, door een plotselingen aanval
van rheumatiek verhinderd op te treden. Om de voorstelling
te kunnen laten doorgaan, had de directie Mlle MULLER van de
Parijsche Opéra-Comique telegraphisch ontboden; maar tijd
om te repeteeren had deze niet gehad, zoodat het samenspel en,
in III, het groote duo veel te wenschen overlieten.
Er zou mij evenwel gelegenheid worden gegeven mijn schade
dubbel en dwars in te halen; want ik heb te Amsterdam in
dat zelfde seizoen (tusschen 3 Januari en 4 April 1905) acht
keeren aan Louise mijn hart kunnen ophalen.
Dat dus die opera in mijn smaak is gevallen, behoef ik niet
te zeggen; en ik schaam mij daarover allerminst; immers: heel
wat keeren, al waren het dan niet juist a c h t, zag ik toen
dezelfde muziek-liefhebbers mee genieten; Het Vaderland van
21 Mrt. (avondblad) bevatte dan ook het volgende bericht:
.,Een Amsterdammer, getrouw bezoeker van de voorstellingen der Fransche Opera in de hoofdstad. . . . was [bij de
vertooning van Louise] o. a. zeer getroffen door de hoogst ver
wijze, waarop steeds de vier dugazons en de dames-dienstljk
koristen in de atelier-scène haar respectieve partijen vervulden.
Als blijk van zijn ingenomenheid hiermede liet hij daarom bij
de 7e laatste, voorstelling te Amsterdam, op 14 Maart, aan
5 ) Niet te verwarren met haar jongere zuster RAYMONDE, die alleraardigst het
emplooi van 3e dugazon vervulde, vooral in Louise, waarin ze het ondeugende „leerme isje'' subliem vertolkte, en die tegen het einde van dat seizoen met een Haagschen
viveur het gezelschap plotseling heeft verlaten.
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het slot van dat tafereel bij de terugroeping aan al die dames
zonder uitzondering bloemen aanbieden .. .
„Dit viel in zeer goed aarde. Reeds bij het volgende tafereel,
le Couronnement de la Muse, bleek dit; immers toen verschenen alle grisettes, zoowel de koristen als de dames AzémaBilla, Dorlia, Debrasy en Raymonde Caux, met de zooeven
ontvangen bloemen ten tooneele.
„Dat de solisten den gever later schriftelijk haar dank betuigd hebben, spreekt vanzelf, en namens de dames k o r i s t e n werd dit door de directie gedaan; maar bovendien ontving
de gever onderstaand ongekunsteld gedicht 6 ) :
„La Haye, 20 Mars, 1905.
„Les dames de 1'atelier, dans l'opéra „Louise",
,,Veuillez leur pardonner leur trop grande franchise,
„Vous osent remercier, ah bien, de tout leur coeur,
„Que vous avez daigné leur offrir tant de fleurs.
„Une exception vraiment — au théátre seulement
„Les soli sont fleuris et loués chaudement —
„Jamais aux choeurs, dames et messieurs, on donne
,,Des fleurs, des palmes, des bouquets ou des couronnes.
,,Pourtant, veuillez le croire, á l'opéra les choeurs,
„On le voit dans „Louise", à la pièce font honneur.
„Glissons, n'appuyons pas, notre devoir est ... chanter,
,,Figurer et jouer, mais ne pas raisonner.
,,Mais Si la raison se tait, le coeur peut bien parler,
,,Et mille fois, Monsieur, encore vous remercier,
,,De votre bonté, qui nous fit si heureuses,
,,Comme Louise de Julien, de vous amoureuses,
,,En faisant bien sincères de tout notre coeur
„Des voeux, prières fervents, pour votre bonheur.
(w.g.) Dames des choeurs
de l'Opéra Fran9ais de la Haye."
6) NASCHRIFT. Ik heb vernomen dat het gedicht is gemaakt door den eigenlijk
aan lager wal geraakten ADRIANUS BOELENS, den zoogenaamden Paradijsdichter. Deze
oude heer placht sinds jaren 's avonds op den b o v e n-rang in den Kon. Schouwburg
te 's-Gravenhage te zitten en zich bij geen jubileum onbetuigd te laten.
Hij is, in hoogen ouderdom, 9 Februari t 922 overleden en twee dagen later, onder
groote belangstelling van allerlei tooneelvrienden, ter aarde besteld.

II2

Toen GUSTAVE CHARPENTIER zijn Louise ging componeeren, had hij w a t t e z e g g e n, en als een talentvol musicus
„wat te zeggen" h e e f t, — ik bedoel: als hij niet op b es t e l l i n g werkt of uit eerzucht, — is het resultaat
tien tegen één een kunstwerk.
Dat Charpentier, geboren in 186o en stammend uit een zeer
muzikale familie, die zelfs in de 17e eeuw al een goed componist had opgeleverd, werkelijk een talentvol, ja, meer nog:
een g e n i a a 1 man was, of liever: is, had hij bewezen niet
door zijn in 1887 behaalden grand prix de Rome, — immers:
hoe velen, of laat mij zeggen: hoe w e i n i g e n, die dien hebben behaald, zijn later beroemde toonkunstenaars geworden!
— maar wél door zijn in 1888 uitgevoerde „suite" voor
orkest, getiteld: Impressions d'Italie. — De tijdens zijn verblijf
in de Villa Médicis opgedane indrukken had hij een poosje
laten bezinken en daarna met veel virtuositeit in klanken gebracht. En het succes was groot; immers: hij had toen „wat te
zeggen ".

Daarná, tot de première van Louise (2 Febr. Igoo in de
Opéra-Comique) , gingen zijn werken buiten Parijs, of althans
buiten Frankrijk, bijna onopgemerkt voorbij 7), De oorzaak
zal wel dáárin hebben gelegen, dat hij het toen z a a k v o n d
te componeeren, maar zonder dat de artistieke d r a n g aanwezig was.
En zoo is het dan ook te verklaren dat een dermate pakkend
werk, als Louise, nadat het in 1893 was voltooid, z cv e n
jaren heeft moeten wachten op de eerste vertooning.
Lichtelijk beneveld evenwel door het onverwachte en tevens
ongekende succes van die opera, ging hij aanstonds aan het
bedenken wat hij nu zou gaan componeeren, zonder dat hij
„iets te zeggen" had, en viel zijn k e u s op een vervolg van
Louise". Dit zou Marie heeten, naar de moeder $) van Louise,
7) Zoo o.a. La Vie du poète, een „drastic lyrique" of ,.symphonie-drame" voor
koren en orkest, in 1892 in het Conservatoire en in de (Groote) Opera ten gehoore gebracht, en Le Couronnement de la Muse, een „apothéose musicale", in x898
uitgevoerd bij het eeuwfeest der geboorte van den grooten geschiedschrijver
JULES MICHELET.

8) In „Louise" worden haar ouders op de personenlijst enkel aangeduid met
„le Père en „la Mère", blijkbaar om het geval zoo algemeen mogelijk te houden.
Slechts in het laatste bedrijf wordt de vader door zijn vrouw een paar keeren
Pierre genoemd; de naam der moeder komt er heelemaal niet in voor.
-
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en zou den terugkeer naar den huiselijken haard behandelen van
de ontgoochelde en gelouterde Louise, nadat deze het Parijs
van haar droomen door en door had leeren kennen. Evenwel
de i n s p i r a t i e liet op zich wachten: het werk is niet
verder gekomen dan de opzet.
Wel echter heeft hij een ander vervolg op „Louise" gecomponeerd, naar haar minnaar in dat werk, Julien genoemd. Maar
ook dit is geworden een duister, symboliek voortbrengsel; en
hoe voortreffelijk ook in het buitenland de uitvoering ervan is
geweest, deze opera staat verre en verre achter bij „Louise" en
verwierf slechts een „succès d'estime".
Zooals ik boven schreef: Charpentier had „wat te zeggen ",
en hij deed dat in een taal van muzikale klanken, verrukkelijk
en verstaanbaar voor iederen muziekliefhebber, ook al is die in
de theorie een leek.
Hij zelf heeft zich eens aldus uitgelaten: „Si fart veut être
divin, it faut que son geste soit profitable au monde. C'est
vers le bonheur des hommes que doivent tendre nos efforts".
En hij heeft zijn warm hart niet alleen in woorden getoond,
maar ook in daden. Hij is namelijk de stichter geweest van
l'Oeuvre de Mimi Pinson 9 en als zoodanig heeft hij van de
schouwburg-directeuren gedaan gekregen dat zij af en toe gratis
) ,

plaatsen beschikbaar stelden voor zijn beschermelingen.
Charpentier vraagt dan ook onze sympathie voor de handwerkstertjes van de „Butte Montmartre" en wel zijdelings met
de volgende woorden 10) :
„In Louise heb ik ons aller jeugd — van schilders zoowel
als van andere artisten — in een gedicht willen uitbeelden, en
de begeerten en het enthousiasme van toen we twintig jaren
waren en ervan droomden de oneindige stad te veroveren en
te gelijk het hart van ons buurmeisje.
„Louise is het in het voorbijgaan opgevangen lichtbeeld der
9)
Een geijkt woord om de jeugdige ouvrières van Parijs aan te duiden, ontleend aan een conte van A. DE MUSSET, door dezen zelf genoemd een profil de
grisette.

Deze aanhaling is door mij, met enkele wijzigingen in de woordenkeus, ont10)
leend aan een beoordeeling door den heer S. VAN MILLIGEN van de opera Louise,
voorkomend in het Ochtendblad van het Algemeen Handelsblad van rg April 1904.
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wereld in het klein van de eenvoudigen, van de lijdenden, van
de naarstigen, en de jaloersche blik der beklagenswaardigen, die
begeerig luisteren naar de geluiden van de groote stad.
„In Louise ziet men het hart van de kinderen, hunkerend
naar het onbekende, en tevens de gehechtheid der ouders, ook
der vaders, die er niet toe kunnen komen in hun dochter een
vrouw te zien, een wezen dat hun niet meer geheel toebehoort.
„In Louise wordt ook de groote, schitterende, magische stad
vertoond, die Louise en Julien verblindt door al haar beloften
van ongekend geluk, de stad, die de medeplichtige is van de
minnaars, die het vreedzaam geluk van den huiselijken haard
verwoest, die door de symbolische stemmen in de straten, beurtelings de hoop, de ellende, den triomf der liefde verheerlijkt,
die de atmosfeer van het stuk schept, Louise's zinnen begoochelt
en in de handeling ingrijpt op geheimzinnige en tooverachtige
wijze".
De „symbolische stemmen" zijn van tweeërlei aard.
Ten eerste: de zoogenaamde Cris de Paris 11 ) door mannen
en vrouwen, al ventend, op hoogst muzikale wijze uitgegalmd;
men herinnere zich slechts, aan het eind van het eerste tafereel
van II, het melodieuze, door een tenor gezongen:
,,Marchant d'habits!
Avez-vous des habits à vendr' ? "
terwijl, met zijn stem, de stemmen van twee ver verwijderde
ventsters een goddelijke symphonie vormen. — In Amsterdam kennen wij dergelijke kooplui niet; alleen heb ik uit mijn
prille, prille jeugd heugenis aan een joodsche koek jes- ventster
met een prachtige mezzo- sopraan-stem, wier roep aan de overzijde van de gracht, van heel ver, heerlijk over het water weerklonk, als zij op zeer melodieuze wijs, in neer- en opgaande
tonen haar „Een cént een bómla, bómla, bóm! Bómla, bómla,
bómla, bóm! Labóm!" door de lucht deed hooren. — Waarom die koekjes bomla's heetten, weet ik niet.
Ten tweede: de stemmen uit de verte: „O jolie!"
roepend, die Louise in haar hallucinatie, aan het slot, m e e n t
11) NASCHRIFT. Deze „cris de Paris" zijn zeer onlangs, i Januari rgz7, nog
ten gehoore gebracht. bij de officiëele voltooiing van den Boulevard Haussmann.

I

1

te hooren en wij, toeschouwers, ook i n d e r d a a d hooren,
als een herhaling van wat haar is toegezongen bij le Couronnement de la Muse in III.

Maar tot de symboliek behoort in die opera ook le Noctambule in het eerste tafereel van II, terwijl het nog nacht is,
opkomend in een donkeren mantel, maar, als hij dien opent,
een veelkleurig narrenpak latende zien; waarop hij ervoor uitkomt „le Plaisir de Paris" te zijn en de hem omringende nieuwsgierige schepseltjes, sarcastisch -saccadeerend, toezingt:

„Là-bas glanant le rire ... ici semant l'envie,
Prêchant partout le droit de tour à la folie,
Je suis le procureur de la grande cité,
Ton humble serviteur! ... ou ton maître!..,"
En verder: een half versufte Chiffonnier, die zich in II beklaagt dat jaren geleden zijn dochtertje door bovenbedoelden
Noctambule verlokt is en in het verderf gestort, en in III, als
de duisternis is gevallen en de Moeder Louise heeft gesmeekt
naar haar zieken vader terug te keeren, daartoe onbewust den
doorslag geeft door in het voorbijgaan, op den achtergrond,
zijn eentonig deuntje te neuriën:

„Un père cherche sa fille
qui était toute sa famille;
mais une fille
dans la cité,
c'est une aiguille
dans un champ de blé?
Pourquoi chercher
et m'obstiner?
La grande ville
a besoin de nos filles ..
Tra -la-la!
Tra -la-la!
Elle est partie
dans la nuit!"
Deze en dergelijke symboliek en nog veel, veel meer r e a 1 i sm e is geborduurd om het eenvoudig geval van Louise, een
naaistertje op een japonnen -atelier, die angstvallig wordt be-

waakt door haar fatsoenlijke, maar ruwe moeder en haar goedigen vader, een timmerman (c h a r p e n t i e r, let wel!) , maar
verliefd wordt op haar buurman Julien, een echten bohémien,
en met dezen wegloopt. — Als die beiden het toppunt van
geluk meenen bereikt te hebben en zij tot . reine de la Butte
Sacrée is uitgeroepen door allerlei bohèmes en grisettes, komt
haar moeder haar meedeelen dat haar vader van verdriet is ziek
geworden en dat genezing alleen mogelijk is, als z ij terugkeert;
later kan zij Julien wel weer opzoeken. — En Louise gaat.
In het laatste bedrijf vinden wij haar strenger dan ooit door
haar ouders bewaakt; het komt tot een uitbarsting; Louise
raakt aan het hallucineeren; zij meent allerlei stemmen te booren; roept P a r ij s te hulp; spreekt tegen haar Prince Charmant (Julien) , die er niet is; in één woord: ze gedraagt zich
als een bezetene, en dan ... dan jaagt de vader haar weg!
Ze vlucht en de vader, gebroken achterblijvend, balt tegen Parijs
zijn onmachtige vuist.
..

.

„Paroles et musique de Gustave Charpentier" staat op den
titel; dus: een voortreffelijke é é n h e i d, die slechts bij enkele
opera's wordt aangetroffen, en natuurlijk speciaal in de werken
van RICHARD WAGNER.
Den tekst heeft hij geschreven in rhythmisch proza met
rijmwoorden hier en daar, dat wil zeggen: op die plaatsen,
waar het hem voor de muziek te pas kwam, dus niet steeds
met vaste tusschenruimten, maar toch óók weer niet absoluut
onregelmatig. Om maar één voorbeeld te geven: in de atelierscène eindigt een luchthartige onder de werkstertjes haar ontboezeming zóó 1 2) :
,,A son regard, on rougit:
A sa parole, on sourit;
dans l'enthousiasme du baiser,
on s'ouvre au dieu malin;
c'est un bonnet de plus
qu'on accroche au moulin?
..

12 )

.

Met opzet laat ik hier het proza drukken, alsof het verzen waren, ten einde
beter de rijmwoorden te laten uitkomen, en ook het rhythmische de laatste twee
regels zouden namelijk, aaneengevoegd, zeer goed passen in een serie alexandrijnen.
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Wat de muziek aangaat: deze mist in groote mate éénheid
van stijl, en dat komt wijl in den tekst realisme en symboliek
dooreen gemengd zijn en zélfs een tikje r o m a n t i e k.
Evenwel, al zou men haar dan met recht stijlloos kunnen
noemen — bij voorbeeld omdat Charpentier wel enkele 1 e i dm o t i e v e n bezigt 13), maar die telkens weer laat glippen, dus
ze meer aanwendt als iets uiterlijks dan op de geijkte wijze, —
toch heeft hij op de muziek een zeer persoonlijken stempel gedrukt, n.l. dien van den e c h t e n b oh è m e; en juist dáárdoor tintelt het geheele werk van leven en van kracht.
Voor de artisten, en vooral ook voor de vrouwelijke koristen, is de taak door Charpentier niet gemakkelijk gemaakt. Hun
partijen verschillen in stijl hemelsbreed van wat ze gewoon
te zingen krijgen.
-lijk
En wat het s p e 1 betreft: men kan merken dat „Louise"
Charpentier's eerste opera is; anders zou hij bij voorbeeld nooit
den jongen minnaar hebben gedoemd het zoogenaamde „Grand
air" van Louise aan te hooren zittend in een tuin s t o e 1, een air dat 53,4 minuten duurt en door , hem na de
eerste 45 seconden slechts met één woord, „Louise?", wordt
onderbroken. — Volle vijf minuten moet hij flus verliefd opkijken naar haar, die nevens hem haar verrukking staat uit te
zingen; van acteeren, o o k m a a r e e n i g s z i n s, kan voor
hem geen sprake zijn; immers: bleef hij niet op zijn stoel zitten, dan zou hij haar om den hals moeten vallen; bijgevolg:
het kan niet anders of men ziet, — terwijl aller oogen gericht
zijn op de zingende Louise, die achter den zittenden Julien
staat, — tevens hem; en hij maakt, doorCharpentier's
s c h u t d, een onbeholpen figuur.
Maar dit en dergelijke vlekjes daargelaten, ik heb nu zesentwintig keeren Louise gezien en verveeld heb ik mij in al die
keeren geen minuut.

De vertooningen van Charpentier's „Louise" door het Thédtre
royal francais de La Haye mogen in geen geval worden ver18 ) Zoo heeft o.a. „de Vader" zijn eigen, zeer merkwaardig fagot-motief, dat
eenige maten na zijn eerste opkomst o p g e w e k t gehoord wordt, maar, wanneer hij
aan het slot gebroken neerzit, klinkt als aan flarden gescheurd.
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geleken met die in de Opéra- Comique te Parijs of in het Thédtre
de la Monnaie te Brussel. Dat ware meer dan onbillijk. — Het
reusachtig tooneel van, eerstgenoemden, en het niet zoo héél veel
kleinere van laatstgenoemden schouwburg, hebben gelegenheid
geboden voor het derde bedrijf een panorama te schilderen van
,Parijs tegen tons- ondergang en na het vallen van den avond ",
een zeer sterke illusie gevend en, naar ik vernam, — want zelf
heb ik dáár de opera nooit gehoord, — ieders bewondering opwekkend. Dit ten eerste. Verder zijn in beide buitenlandsche
schouwburgen de geldmiddelen veel ruimer dan die van de directie in Den Haag. En ten slotte: de tijd, dat op de ranglijst
van de E u r o p e e s c h e opera- gezelschappen, het H a a gs c h e bijna vooraan stond, ligt ver achter ons. Nu moet men
zich in Den Haag behelpen: of met artisten die hun beste jaren
hebben gehad, óf met betrekkelijk pas- beginnende zangers en
zangeressen, die de Haagsche opera als een soort leerschool beschouwen en, zoodra ze dáár naam hebben gemaakt, door andere schouwburgen worden weggekaapt.
Dus: geen vergelijking!
Maar men had behooren te zorgen, dat ten minste a 1 h e t
m o g e 1 ij k e werd gedaan om formeele fouten te vermijden.
Daarvan is echter geen sprake geweest; en van de slordigheid,
onverschilligheid, laksheid van directie of regisseur zou ik talrijke staaltjes kunnen aanhalen.
Intusschen heb ik met een paar opmerkingen aan hun adres
succes gehad.
Tot recht verstand van de eerste opmerking dient een korte
inleiding vooraf te gaan.
Louise en Julien zijn niet alleen b u r e n en kunnen met
elkaar praten, als ze op hun respectieve baltonnetjes staan of
vóór het geopende venster van beider kamers, maar wonen ook
in hetzelfde huis, en wel ineen zeer ruim huis, op Parijsche manier gebouwd om een „cour ", waarvan volstrekt niet
alle bewoners elkaar behoeven te kennen. Of hun kamers
moeten . worden gedacht vlak tegenover elkaar gelegen, of wel
een hoek van negentig graden met elkander vormende, doet niet
ter zake.
Een en ander blijkt uit Julien's woorden in het begin van I:
;,Depuis longtemps j'habitais cette chambre sans me douter,.
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hélas, que j'avais pour voisine une enfant aux grands yeux .. .
que des parents sévères gardaient comme une prisonnière".
En.iets verder:
„Un soir dans l'escalier sombre, ou je dégringolais comme
d'habitude en chantant, je vis passer près de moi, ó surprise!
deux ombres inconnues".
En nog.iets verder:
„Or, un soir que je passais devant votre porte, .. je la vis
s'ouvrir lentement .... une forme blanche se dressa ... et
s'elanca vers moi! C'était toi! C'était Louise!"
Terwijl even vóór de laatste aanhaling Louise heeft gezegd:
„Une autre fois dans la cour, tandis que je puisais de l'eau,
de votre fenêtre vous m'avez jeté des pétales de roses".
Wat gebeurt nu in dat milieu?
Julien laat Louise van verre een brief zien, een hernieuwd
aanzoek om haar hand bevattend, dien hij aanstonds - haar
ouders zal doen toekomen; en, zooals elk gewoon menschenkind zou doen, zorgt hij ervoor, dat die brief op de spoedigste
wijze aan zijn adres wordt bezorgd; dus: hij geeft hem af aan
de loge van de (n) concierge. Ten minste dat zou ieder denken. Niet alzoo echter de r e g i s s e u r van de Fransche opera
in Den Haag. Deze heeft over dien brief heelemaal niet nagedacht. Hij vindt in den tekst dat de Vader van Louise met een
brief moet opkomen, en acht dus volkomen zijn plicht te hebben gedaan door den t o o n e e 1 m e e s t e r daarvan in kennis
te stellen en bovendien den r e q u i s i t e u r. Laatstbedoelde
weet natuurlijk niet beter dan dat een brief, die ten tooneele
moet verschijnen, bezorgd wordt door de post; andere brieven
bestaan voor hem niet. Bijgevolg steekt hij een brief in een
couvert, voorzien van een postzegel, en geeft dien
aan den tooneelmeester, die op zijn beurt zorgt dat de Vader
ermede opkomt.
Geen van beiden, noch de tooneelmeester, noch de requisiteur, heeft er eenig begrip van, dat in dit geval, binnen het kort
bestek van 5 minuten tooneel--tad, of laten we zeggen: hoogstens i 5 minuten werkel ken tijd "— langer immers k a n het
kijftooneel tusschen Louise en haar moeder in de w e r k e1 ij k h e i d niet hebben geduurd — geen sprake kan zijn van
posten, bus- lichten, afstempelen, sorteeren en bestellen.
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Op dezen blunder heb ik in het seizoen 1906/7 de directie
gewezen, en waarlijk: bij de eerstvolgende voorstellingen was
er geen postzegel te zien. Maar lang heeft dat niet geduurd;
want in 1909 was hij er weer.
Ook wist de requisiteur allerminst door wien de brief heet te
zijn geschreven; anders zou hij in het couvert geen papier hebben gestoken met een bedrukt hoofd, — gelijk o.a. 16 Febr.
1909 is gebeurd — als ware de bohème Julien een wijn- of
comestibleshandelaar'
Een nieuwe klacht van mij volgde en had, heusch, nogmaals
voor een poosje, uitwerking.
Naar ik evenwel vernomen heb, werd onder den lateren
directeur L. RooSEN weder het oude pad bewandeld, en zijn
in het seizoen 1915/16 de postzegels in hun eere hersteld.
Een tweede grief van mij, door de vroegere directie weggenomen — en gelukkig, is de tegenwoordige directie niet weer in
dezelfde fout vervallen — gold het volgende.
Aan het slot van de at 1 ier-scène (2e tafereel van bedrijf II) staat de volgende tooneelaanwijzing:
„Louise se lève. Son visage exprime l'angoisse, elle hésite un
moment, puis elle prend son chapeau et se dirige vers la porte":
Voor het oogenblik wil ik de vraag daarlaten of het waar
dat, in een atelier met een kleine twintig werksters,-schijnlk
die dametjes haar hoed en mantel ophangen in de werkzaal,
en niet in een vestiaire; immers: Charpentier heeft daarover
anders dan ik (of misschien wel: h e e l e m a a l niet)
gedacht.
Hoe was nu evenwel in den beginne de tooneelschikking?
Als het scherm opging, zag men vlak achter Louise, die gezeten is en pas aan het eind van dit tafereel opstaat, tegen den
muur één enkel hoedje hangen en één enkel manteltje. Wat of
wie kan daarvan de oorzaak zijn geweest? Antwoord: de r egisseur, of liever: diens gebrek aan nadenken.
Want het kan niet in zijn hoofd zijn opgekomen dat alleen aan
Louise door haar „Madame" — zooals zij het onzichtbare
hoofd van het atelier betitelt — het voorrecht zou zijn verleend
hoed en mantel mee te nemen in de werkplaats. — Neen; alweer
las de regisseur in den tekst de door mij zooeven in het Fransch
aangehaalde tooneelaanwijzing, en d u s gaf hij den t o o n e e 1-
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m e e s t e r de opdracht in het bewuste tafereel één hoed en één
mantel op te hangen; en daarmee meende hij gedaan te hebben
„wat des regisseurs is".
Onnoodig dunkt het me te vertellen dat ik der directie heb
aangeraden aan de muren aan te brengen manteltjes en hoeden
i n g r o o t e n g e t a 1 e.
En er waren nog zooveel andere dwaasheden!
Den 21en Jan. 1908 was het exemplaar van Le Petit Pari
dat aan het slot van I gebruikt wordt, geweldig geel en-sien,
versleten. Waarschijnlijk omdat het sedert 17 Mrt. 1 904 — den
datum der première in Den Haag — nog niet was vernieuwd.
Den 16 Febr. 1909 deed dat zelfde exemplaar nog dienst!
Op de programma's en aanplakbiljetten kon men steeds, ook
in het laatste seizoen, de belachelijkheid lezen: „A u ier acte:
Chez les parents de Louise", „A u 3me acte: La retraite de
Louise et de Julien" en „A u Ome acte: La rupture". — Dat
er ó ó k en j u i s t stond: „ (A u 3me acte) : Les illuminations
et Feu d'artifice à Paris le soir du 14 Juillet" is misschien de
oorzaak der andere fouten geweest, maar kan die nooit veront-

schuldigen.
Ten slotte: tegen het eind van III, als de feestelijke Couronnement de la Muse wordt verstoord door de komst van Louise's
nijdasserige moeder, moet een bedelaar grappig uitschreeuwen:
„Ah! quel malheur d'avoir un' mère!"
E 1 k e n keer sprak hij dat un' uit alsof er stond un; dus:
alsof Charpentier een mopje hem in den mond had gelegd op de
m a n- haftigheid der moeder en niet op de onmogelijkheid van
te zijn geboren z o n d e r moeder.

Het is natuurlijk geenszins mijn voornemen alle artisten, die
ik in de hoofdrollen van Louise heb gezien, te bespreken, of
ook maar enkele van hen. Slechts één uitzondering maak ik,
namelijk: voor VANNI MARCOUX, den barse noble de grand
opéra. Ik heb voor dien artiest een groote bewondering, niet
zoozeer om zijn stem, die m ij niet klankvol genoeg was en niet
genoeg domineerend over de forti van het orkest, maar wél
om zijn uitnemende grime, zijn fijn, doordacht spel, en het

VANNI MARCOUX,
als Baron Scarpia in „La Tosca" (ie bedrijf).
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persoonlijk cachet, dat hij aan elke rol wist te geven; men denke
slechts om zijn Cardinal De Brogni in „La Juive", zijn Méphistophélès in „Faust", zijn Scarpia in „La Tosca".
Deze uitnemende kunstenaar, die, meen ik, vier seizoenen aan
de Haagsche opera verbonden is geweest, nl. tot het eind van
het seizoen 190617, had zich tevreden gesteld met het schijnbaar
onbeduidende rolletje van le Chiffonnier, die half versuft is
doordat indertijd zijn dochtertje zich heeft geworpen in den
maalstroom van de genoegens, door de Ville Lumière haar voorgespiegeld 14)
Marcoux maakte er een kabinetstukje van, — of liever: twee
kabinetstukjes, immers: le Chiffonnier verschijnt tweemaal ten
tooneele, telkens slechts heel kort, — en, volkomen in den
geest van Charpentier, hield hij dien symbolischen persoon geheel op den achtergrond, zonder hem ooit door druk-doen of
anders dan op gedempten toon te zingen uit het kader te doen
treden.

Tot besluit nog een woordje over den leider van het orkest,
en tevens van de geheele uitvoering.
De correcte Jules Lecocq had in het voorjaar van 1904 de
heele opera ingestudeerd en het orkest gedrild op hoogst prijzenswaard í ge wijze. Alles liep bij de première op rolletjes; en
zoo bleef het onder zijn dirigeeren voortdurend. Maar, toen in
het najaar van 1906 Paul Bastide hem als dirigent (voor de
opéra-comique) verving, was het alsof er nieuw leven in de
brouwerij kwam en alsof de langzamerhand wat beduimelde
facetten van Charpentier's muziek straalden en schitterden van
nieuwen en ongewonen gloed.
15 Mei-3 Juli zgi6.

14)

Zie blz. r 1 5.

Tooneel- herinneringen II 9

........................................................................................................

HOOFDSTUK XI.
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Druk, ongewoon druk had het de Administratie der Staatsspoorwegen in April en het begin van Mei 1891. Wel niet zóó
druk als in Augustus 1914, de befaamde mobilisatie-maand,
maar toch wat je noemt d r u k. — Het gold namelijk eerst de
aanvraag om i i April te ongeveer middernacht een extra -trein
te laten loopen van Utrecht naar Amsterdam, een aanvraag die
voor 14, 21 en 28 April en ten slotte voor 4 Mei werd
herhaald; vervolgens al de door die aanvragen veroorzaakte
beslommeringen; en eindelijk, daar aan de aanvragen werd
voldaan, de buitengewone maatregelen die er het gevolg van
waren.
Immers: ze hebben g e 1 o o p e n al die extra- treinen, en
ze waren gevuld met een opgetogen menigte, die huiswaarts
keerde na het bijwonen van iets zeer singuliers. Alle reizigers
hadden dan ook den mond vol van hetgeen ze hadden genoten,
en wel ... van de vertooning van Koning Oedipus, het beroemde, circa 23 eeuwen oude treurspel van den Atheenschen
dichter SOPHOCLES, door leden van het Utrechtsche Studentencorps.
Dat die vrijwel algemeene bewondering, ten deele althans,
het gevolg was van een oogenblikkelijke m o d e, ... ik zal
de laatste zijn die het tegenspreekt.
Ook al de recensies, na de eerste voorstelling, zoowel in de
dagbladen, als in de weekbladen en tijdschriften, waren mijns
inziens geenszins vrij te pleiten van heel wat overdreven lof.
Evenwel dat er werkelijk veel goeds te zien is geweest, daarvoor staat ons borg het schitterend en geestdriftig artikel van
een waarachtig hoogstaand man, nu wijlen professor ALLARD
PIERSON, t w e e m a a n d e n n a d a t o, onder het opschrift
„Een Herinnering ", verschenen in het „Feestnummer der Vox
Studiosorum, Studenten- weekblad, uitgegeven ter gelegenheid
van het 51ste Lustrum der Utrechtsche Universiteit", dus in
het laatst van Juni 1891.
In dat artikel, ten doel hebbend aan te toonen dat die

125

Oedipus -vertooningen, „alleszins geschikt" zijn, „een einde te
maken" aan „die laffe, die kinderachtige, die geestdoodende
vereering der Oudheid ", waarbij „men zich opdringt, dat de
Antieken onze m o d e l l e n 1 ) behooren te zijn, en dat men
op den naam van ontwikkeld man geen aanspraak mag maken,
als men niet aan klassieken gelooft en zweert bij het dogma.
dat zij de onnavolgbaren, de onbereikbaren zijn ", — in dat
artikel dan staat o. a. dit te lezen:
„Hebben wij het gedroomd of is het werkelijk gebeurd, dat
Oedipus heeft gestaan op de Utrechtsche planken, dat onze
oogen het hebben gezien? Ik heb, al klinkt het misschien wat
oneerbiedig, een herinnering als van een féerie. Wij waren zoo
volkomen aan het gewone ontrukt. Het eerste tafereel van de
féerie was voor mij de ontvangst in den foyer. Al die
mannen 2 ) , uit alle oorden van het land, samengevloeid, om
te zien wat, voorgelicht door onzen Mendes da Costa, studenten te zien zouden geven ... De ontvangst in den foyer had
niets stijfs, niets gedwongens ... De president van de Oedipuscommissie 3 ) , die ons toesprak, zonder emfase, zonder grootspraak, wist terstond den juisten toon te treffen ... Onder
den indruk van zijn toespraak gingen wij de schouwburgzaal
binnen . . . Er was reeds stilte en aandacht eer het gordijn was
opgetrokken, allermeest toen Van Riemsdijk's ouverture ons .. .
een voorgevoel gaf van hetgeen wij zouden zien en hooren.
„Daar rees het gordijn ... Welk een arbeid, inspanning,
volharding lag achter dat oogenblik waarop zij daar vóór ons
stonden.
„Thans, en door deze vertooning, ... zijn wij in staat met
open oogen. . . Sofokles te bewonderen, namelijk als iemand
op wien wij niet gelijken willen dan uitsluitend naar den geest
die hem heeft vervuld; als iemand die schier in geen opzicht
ons model, maar in het belangrijkst opzicht onze opvoeder
kan zijn .. .
„De studenten die ons Oedipus te zien gaven, hebben dat
gevoeld en het ons doen voelen. Er is dien avond geen wanklank
.

1)

Ik spatieer.

2) De eerste voorstelling werd o.a. bijgewoond door onderscheiden ministers.
menigen grootwaardigheidsbekleeder en tal van hoogleeraren van alle universiteiten.
3) De straks door mij te noemen DE KRUYFF.
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vernomen. Wij zijn van den Schouwburg naar de Sociëteit
gegaan ... Wij hebben ons geamuseerd en wij hebben gelachen,
veel en uitbundig. Maar heeft iemand onzer den indruk kunnen
ontvangen, dat wij, om in de Sociëteit te kunnen genieten,
vooraf een Zondagspakje hadden uit te trekken, in het Grieksch
theater ... door ons gedragen? Neen, en nog eens neen!"

Hoe nu heeft die heele gebeurtenis — want het w a s een
gebeurtenis — zich toegedragen?
In December 1889 vatten eenige leden van het Studenten
te Utrecht het plan op in het Nederlandsch een ver -Tonel
te geven van een antiek treurspel, en hun keus viel-tonig
op Koning Oedipus, misschien, of liever: w a a r s c h ij n 1 ij k
omdat een der meest begaafden onder die jongelui, J. J.
JANSEN 4 ) , meende en ook aan anderen vóórkwam stem, uiterlijk en houding te hebben, volkomen voor de hoofdrol
passend.
Jansen was toen ter tijd student in de Nederlandsche letteren
en kwam als zoodanig bijna dagelijks in aanraking met nu
wijlen dr. J. H. GALLéE, hoogleeraar te Utrecht in de Oud
Talen en de Vergelijkende Grammatica, een zeer-Germansch
voorkomend en geestdriftig man.
Deze, enthusiast als altijd, voelde dadelijk veel voor het
voornemen, en men kwam overeen dat, om welke reden dan
ook, de zaak niet moest worden op touw gezet door het Studenten-T o o n e e 1 in het bizonder, en ook niet door het
Studenten -c o r p s en bloc, maar wel vaagweg door E e n i g e
leden van het Utrechtsch Studenten- corps;
terwijl tevens vooraf werd bepaald:
r°. dat de voorstelling, om het ernstige karakter, niet zou
worden gegeven tijdens de lustrum-feesten, bij gelegenheid
van het a55 -jarig bestaan der Hoogeschool van Utrecht, die
29 Juni 189 r zouden beginnen, maar wel eenige maanden
vroeger;
2 °. dat men zou trachten een flinke waarborgsom bijeen
4 ) Thans noemt hij zich J. J. VAN NOORLE JANSEN, is leeraar geweest aan het
stedelijk gymnasium te Utrecht, maar heeft in 1926 om gezondheidsredenen als zoodanig ontslag genomen. Hij heeft o.a. in 1904 zich belast met de regie van
VONDEL's Lucifer, eveneens door studenten te Utrecht gegeven.
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te brengen; hetgeen, tusschen twee haakjes, volkomen gelukt
is door de groote vrijgevigheid van velen, o. a. van de curatoren,
die aanzienlijke sommen toezeiden;
30, dat een eventueel batig saldo zou strekken „tot instandhouding van het Oud - studenten -fonds te Utrecht";
4 0 . dat, om alles en nog wat te beheeren, een commissie
zou worden benoemd van zeven leden en prof. Gallée bovengenoemd, de aanstaande rector-magnificus over het academiejaar 1890/9 1, aan die commissie zou worden toegevoegd als
e e r e-v o o r z i t t e r.
Het is geenszins mijn bedoeling de namen op te sommen
van al die commissieleden, en evenmin die van alle medespelenden.
Gezegd heb ik echter reeds, hierboven, dat Jansen de aangewezen persoon was voor de hoofdrol, en naast hem wil ik
dan ook nog J. S. R o y a a r d s 5 ) noemen, die de voor een
jonkman buitengewoon moeilijke rol heeft vervuld van locaste,
moeder en te gelijk gade van Oedipus 6). — Maar bovendien
maak ik een uitzondering voor den (gewonen) voorzitter van
de Commissie. Met die functie was belast de eenige jaren
geleden, v e e 1 t e v r o e g, ontslapen H. P. L. C. DE KRUYFF
JR., een hoogst energiek jongeling, wiens broos lichaam op het
eerste gezicht niet zou doen vermoeden dat zijn zenuwen hem
in staat stelden tot bijna bovenmenschelijken arbeid; „op het
e e r s t e gezicht" zeg ik, want men behoefde maar vijf minuten
met hem te hebben gesproken om te begrijpen wat er school
in dien uit zijn krachten gegroeiden jonkman, die bovendien
eenigszins hoekig was in zijn bewegingen. Medegespeeld heeft
hij niet; hij wist te goed dat zijn nerveusheid hem daarbij zou
hinderen; maar door zijn talent als organisator heeft hij de
Oedipus -zaak onschatbare diensten bewezen; evenals hij ook
later de m a a t s c h a p p ij ten hoogste aan zich heeft verplicht door in Amsterdam de Risico -bank niet alleen te stichten,
maar ook op voorbeeldige wijze te organiseeren 7 ) .
Niet te verwarren met dr. WILLEM ROYAARDS, den bekenden tooneelspeler.
De inhoud der tragedie mag ik als bekend veronderstellen. Zij is herhaalde
malen sedert 1886 door de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel vertoond met
LOUIS BOUWMEESTER als Oedipus en THEO MANN BOUWMEESTER als Iocaste.
7
NASCHRIFT. Zie over hem het 26 Maart 1927 verschenen Feestnummer van
„De Risico -Bank".
5)
6)

)
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In het vroege voorjaar van 189o, toen ik van het boven vertelde nog heelemaal niets afwist, kwam prof. Gallée, dien
ik destijds ternauwernood kende, mij opzoeken om mij op de
hoogte te stellen van wat er aan de hand was, en tevens .. .
om mij uit naam van de Commissie uit te noodigen, natuurlijk
op de door mij te stellen voorwaarden, de
,regie op me te nemen. Ik had in December 1885 de Antigonevoorstelling zoo buiten verwachting doen slagen, zei hij: geen
ander zou dat zóó hebben kunnen doen: ik moest hen niet
te leur stellen; in één woord: het werd een beetje speculeeren
op mijn ijdelheid.
Ik vroeg en kreeg, ook z o n d e r v r a g e n, verdere
inlichtingen.
Men had de vertaling gekozen van prof. H. VAN HERWERDEN. „Natuurlijk", zei prof. Gallée: „een betere bestaat er
niet ". Of Gallée het heeft gemerkt, weet ik niet, maar mijn
gezicht betrok; ik kende de vertaling en wist dat haar grootste
verdienste is: meerendeels „letterlijk" te zijn; maar dat ze ooit
voorgedragen zou worden, dáármee had de vertaler allerminst
rekening gehouden; ze is in de hoogste mate s t r o e f.
„En" vervolgde Gallée: „de muziek voor de koren zal
worden gecomponeerd door jhr. mr. J. C. M. VAN RIEMSDIJK.
Overigens kun je alles net zoo inrichten als je zelf wilt. We
hebben de beschikking over ruime middelen voor décors en
kostumes, en je hoeft daarmee dus niet te schipperen zooals
indertijd bij de vertooning van Antigone. Bedenk je dus niet
lang en stem toe".
Nu, me 1 a n g bedenken hoefde ik niet; ik had veel te aangename herinneringen aan mijn succes met Antigone. Wel had
ik een zwaar hoofd over de vertaling, die m. i. op vele plaatsen
niet te z e g g e n was, maar een andere te nemen, daaraan
viel niet te denken, want de vertaler had bereids zijn toestemming gegeven. Dat vertelde Gallée me. — Laat me nu even
op de feiten vooruitloopen door te zeggen dat me dat nogal
is meegevallen; immers: toen ik prof. Van Herwerden later
daaromtrent een onderhoud had verzocht, stond hij me toe
alles wat ik noodig mocht achten, naar mijn zin te wijzigen.
—Van Van Riemsdijk wist ik dat hij een degelijk musicus
was, en ik kon dus geen bezwaren ertegen hebben, dat hém

129

het componeeren was opgedragen. Of hij het i n a n t i e k e n
g e e s t zou doen, moest mettertijd blijken, ook al was hij,
naar Gallée me zeide, voornemens in het voorspel in te lasschen
een paar fragmenten van O u d-G r i e k s c h e melodieën.
Op die muziek $) kom ik aanstonds terug.
En dus... en dus... .ík nam het voorstel aan,
maar wilde, behoudens natuurlijk reis- en verblijfkosten voor de
talrijke malen dat ik naar Utrecht zou overkomen, van gelde
vergoeding, onder welken vorm ook, niets-lijke
weten. Ik wenschte het louter en alleen te doen als geestelijke
opfrissching en bij wijze van ontspanning. „Gratis" konden ze
staat maken op mijn vollen ijver; als ik er geldelijk belang bij
had, zou ik het misschien als een corvée gaan beschouwen, en
dan liep het mis.
Na het bezoek van Prof. Gallée, had ik nog een onderhoud
met De Kruyff en Jansen, voorzitter en i en secretaris van de
boven bedoelde Commissie, waarvan het resultaat was dat ik
den alen April 1890 te Utrecht uit een dubbel stel candidaatacteurs zou aanwijzen wie mij voor de verschillende rollen het
meest geschikt voorkwamen, behoudens natuurlijk de hoofdrol, die, zooals ik zei, door Jansen zou worden vervuld.
De kennismaking, zoowel met de andere Commissie -leden,
als met mijn aanstaande sujetten, was bizonder aangenaam, en
er werd bepaald dat ik mij voorloopig eiken Zondag zou
beschikbaar stellen om dan telkens met twee studenten, één
voor één, bij hen op de kamer, hun respectieve rollen te
bepraten en te bestudeeren, en verder den avond te wijden
aan de noodige besprekingen met de Commissie.
Om de vertooning van Koning Oedipus voor te bereiden,
stond mij, als regisseur, e e n v o 1 j a a r ter beschikking. Ik
rekende het dus mijn plicht alles nauwgezet te overwegen en
niet, zooals bij Antigone, hals over kop te werk te gaan.
Immers tóén was, door de minder oordeelkundige leiding van
8 ) Het klavier - uittreksel van de muziek (Voorpel, Koren en Melodrama)
in 1892 verschenen bij J. A. H. WAGENAAR, firma DEIERKAUF, te Utrecht.
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de geheele zaak, ik pas erbij geroepen nauwlijks e l f w e k e n
vóór de vertooning.
Natuurlijk kende ik de tragedie door en door, maar alleen....
als letterkundige, of beter nog: als klassiek Litt e r a t o r, en ik had haar nooit door het Thédtre Frangais
zien vertoonen.
In Parijs namelijk had in 1852 het meesterwerk van
SOPHOCLES 9) bij de eerste reeks vertooningen, slechts zeer
matig voldaan, maar in 188o had de groote MOUNET-SULLY 10)
als Oedipe, triomfen gevierd, met Mme LEROUX, als Iocaste.
Ook in Amerika was de tragedie vertoond, omstreeks i88o,
en wel in het Grieksch door studenten van Harvard-university
te Cambridge 11 ) . Onder dezen was namelijk een zekere Mr.
GEORGE RIDDLE, een gewezen tooneelspeler, die, wijl hij zijn
stem had verloren en derhalve het geregeld optreden eraan had
moeten geven, student was geworden en tóén de hoofdrol
vervulde. Die vertooning had succes, en dat bracht Mr. Riddle
ertoe te Boston in het Globe-Theatre met beroeps - acteurs, die
hun rollen in het Engelsch vervulden, — hij zelf had nu een
zijn rol in het Grieksch gememoriseerd en bleef daar dus-mal
bij, — in 1882 een week lang Sophocles' meesterwerk te
spelen.

Van die vertooning door de s t u d e n t e n heb ik indertijd
ten behoeve van de Antigone- voorstelling (zie Hoofdstuk IX)
een geïllustreerd programma ter leen gehad, waaraan ik nogal
iets heb ontleend o. a. de stokkenvan dekoorleden
en bovenal van den hoofdpersoon den w a n h o o p s s t a n d
met den mantel over het hoofd. Deze stand is in
Antigone te pas gebracht, als Creon ziet dat zijn vrouw op het
vernemen van den dood van hun beider zoon, zich heeft van
9)

In de vertaling (in alexandrijnen) door JULES LACROIX. — Oedipe van
o.a. TALMA triomfen heeft gevierd, is allerminst een vertaling uit
het Grieksch. Alleen de sage en den naam hebben beide stukken gemeen.
Een jaar zoowat na de vertonningen te Utrecht is Mounet-Sully te Amster10)
dam den Oedipe komen spelen. Tóén ben ik er wél heengegaan. Ik vond het — zijn
m e l o d r a m a t i s c h e opvatting in aanmerking genomen — zeldzaam mooi, en
bovenal bewonderde ik zijn uiterlijk en kleeding, al leek de laatste me wat te veel
H e 11 e n i s t i s c h, dus Grieksch onder Egyptischen invloed, in plaats van H e 11 e e n s c h (zuiver -Grieksch) ; maar geërgerd heb ik me, meer nog dan bij andere
rollen, die ik te Parijs van hem heb gezien, over zijn o n g e m o t i v e e r d

VOLTAIRE, waarin

schreeuwen.
11 ) In den staat Massachusetts.
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kant gemaakt en hij zich bewust wordt dat zijn eigen halsstarrigheid daarvan de oorzaak is.
In Koning Oedipus heb ik dien stand — op hetzelfde
moment trouwens als Mr. Riddle hem aannam — door
Jansen laten aanwenden, wanneer hem de oogen open zijn
gegaan, dus bij den uitroep:

„O zon, moge ik voor 't laatst uw stralen zien,
Ik, die het licht zag van wie 't niet mocht zijn,
Die 't bloed vergoot van wien het niet mocht zijn,
Die omgang had met wie het niet mocht zijn 12) ".
Op mijn raad heeft ook bij de vertooning door de Kon.
Ver. „Het Nederlandsch Tooneel" in 1896 Louis BoUWMEESTER dien zelfden stand op dat zelfde oogenblik aangewend. Of hij dat later is blijven doen weet ik niet. Op een
geniaal kunstenaar, als h ij, valt geen pijl te trekken.
Vóór alles was het bij mij uitgemaakt, dat ik alle krachten
moest inspannen om aan de geheele voorstelling een cachet te
geven van v o o r n a m e w ij d i n g. Dáárdoor zou, mijns
inziens, het publiek gepakt worden; terwijl, als ik de onvoorzichtigheid had de menschen te willen inpalmen door een
sch ijntje van hartstochtelijk spel, het stellig en zeker faliekant
zou uitkomen. Immers: ik had te doen met dilettanten, en
gesteld al dat ik, — waarvan trouwens in de verste verte geen
kwestie was noch zijn kon, — in mijn persoon de gaven van
een dragelijke acteur vereenigde, dan nog zou ik misschien hun
op enkele momenten hartstocht kunnen vóórdoen, maar dat
zij het konden nádoen, daarvan was geen sprake; immers:
het op het tooneel weergeven van intensen hartstocht is niet
wat men noemt postiche-werk Y 3 ) : dat moet komen uit het
binnenste zelf van den speler en zich baan breken door middel
van diens e i g e n stem; en al ben ik tamelijk wel in staat
m ij n stem aan te passen aan die van anderen, ik weet maar
12) De laatste twee regels staan in het Grieksch in omgekeerde volgorde. De
wijziging is door mij aangebracht ter wille van den climax; want volgens de moderne
begrippen is vadermoord minder afschuwelijk dan omgang te hebben met zijn moeder.
a3) Onder postiche wordt natuurlijk alles verstaan wat n a g e m a a k t is, of
n a g e b o o t s t.
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al te goed dat me zoo iets nooit zou lukken in een moment
van ziedenden toorn of van laaienden hartstocht.
Daar kwam bovendien nog bij dat mijn met zeer veel
inzicht begaafde hoofdpersoon bij alle voortreflijke eigenschappen, als daar zijn: mannelijke schoonheid, welgevormde
armen en handen, statige gang en bewegingen, een zeer welluidende stem, groote zeggingskracht, — kortom: hij was
every inch a king, — dat die hoofdpersoon één groot gebrek
had: hij kon zijn stem niet, wat je noemt, f1 i n k uitzetten,
of zij s 1 o e g o v e r. Tracht nu eens met zulk een weerbarstig
instrument hartstocht uit te beelden!
Neen, dan was de lage baryton-stem van den waarzegger
Tiresias heel wat soepeler en machtiger. Als die, getergd door
Oedipus, in edele verontwaardiging, maar tevens in toorn, de
claus:
„Eizoo! ... Maar naar 't verbod, daar straks door u
Geuit, verbied ik u van nu af aan 14)
Ooit meer tot mij te spreken of tot hen,
Daar g ij het zijt, die vloek bracht over 't land!"
uitsprak, sloeg het i n; op mijn woord. — Eerst dat ironische
„Eizoo!" met evenlang aangehouden lettergrepen, maar met
de ei hooger van toon; dan langzaam saccadeerend: „maar
naar 't verbod daar straks door u geuit, verbied ik u," waarbij
vóór en ná het natuurlijk met de noodige klem maar op denzelfden toon als -bied van „verbied" uitgesproken ik, eventjes, heel eventjes, gepauseerd werd om adem te halen en dan
ietwat hooger het s c h e r p e u te laten hooren; daarna volgde
dan vrij vlug en genoegzaam op gelijken toon: „van nu af aan
ooit meer tot mij te spreken of tot hen", ... even rust, .. .
het „daar" hooger, ... ademhalen, om kracht te hebben voor
het nog hoogere, bijkans tremoleerende g ij , dat onder het uitstrekken van den welgevormden arm, t e g e n 0 e d i p u s,
maar tegelijkertijd d e z a a 1 i n, eruit werd gedonderd, terwijl
14)

In Van Herwerden's vertaling luiden de eerste twee regels:
„Eizoo! Maar ik verbied u naar het woord
„Daar straks door u verkond, van nu af aan ".
De door mij aangebrachte wijziging is veel meer geschikt om met kracht te
worden gezegd ook al omdat verbied na verbod bizonder sarcastisch klinkt.
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daarop de slotwoorden „het zijt, die vloek bracht over 't
land" vlug en duidelijk, maar met klem werden uitgesproken,
zonder dat, zelfs bij het ietwat hortende „over 't land", de
stem ook maar eenígszins verminderde in zelfbeheersching.
Wat moest ik intusschen doen om mijn, toch in andere
opzichten zoo voor zijn taak berekende(n) , hoofdrol te vrijwaren voor een fiasco, het onvermijdelijk gevolg van het overslaan van zijn stem? Mijns inziens niets anders dan in de
geheele tragedie het tempo zoo langzaam moge 1 ij k nemen. — Dán toch kon hij, door in momenten van
passie het tempo aim eer en meer te versnellen,
zonder al te veel zijn stem uit te zetten en zonder te schreeuwen, op de toeschouwers den indruk maken van opgewonden
te zijn of buiten zich zelf van drift of verontwaardiging.
En zóó ben ik dan ook te werk gegaan, hierbij van twee
kwaden het minste kiezend; immers: nu hadden te recht eenige
recensenten bezwaar tegen het gekozen tempo; maar d e
r e d e n w a a r o m dit gekozen was, was er juist door
gemaskeerd en dus niet door hen bemerkt, terwijl zij anders
stellig mij mijn onvoorzichtigheid hadden verweten de hoofdrol te hebben gegeven aan een niet in a 1 1 e opzichten bevoegde. Ja, wie weet? Wellicht hadden ze gezegd dat ik
liever de rol van Oedipus aan den t e r e c h t alom geprezen
Tiresias- speler had moeten toevertrouwen! Aan hem, begaafd
met een stem als een klok, in alle registers en toonhoogten
even zuiver, met doordringende oogen en een majestueuse
gestalte, maar tevens ... met genoeg zelfkennis om, als ik
dat had gedaan, er feestelijk voor te bedanken.

De schouwburg te Utrecht, waar in 1891 de voorstellingen van Koning Oedipus plaats vonden, heeft, of had althans
tóénmaals, een vrij smal en zeer ondiep tooneel. Met de ruimte
moest worden gewoekerd.
Ga maar eens na.
Behalve het koninklijk paleis, waarover straks meer, en de
boomen- coulissen, moest zich op het tooneel bevinden een
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tamelijk groote praktikabele 15 ) estrade van minstens twee
treden, een altaar dragend; dan een ruime marmeren zetel met
rug- en armleuningen voor den koning, en nog een tweede
bank vis -à -vis van het koninklijke gestoelte, daargelaten nog
twee godenbeelden, die wel is waar op doek geschilderd waren
en dus weinig plaats innamen, maar waar men toch moest
kunnen omheen loopen, althans om het ééne, zonder er te
dicht bij te komen.
En nu het paleis.
In het oude Griekenland, waar het eigenlijke tooneel ontzaglijk breed was en zeer diep, stelde steeds, of althans b jj n a
steeds, het achterdoek, dat de geheele breedte van het tooneel
innam, een paleis voor met drie praktikabele deuren, waarvan
de middenste bestemd was voor den koning. Op wat wij
zouden noemen: den voor-grond — van achter-grond is bij
een dergelijk tooneel natuurlijk geen sprake — stond aan
weerszijden een driezijdig prisma als draaibare coulisse, voor
drie décors bestemd, dus: rechts en links gelijksoortig.
Nogal heel wat lager dan het eigenlijke tooneel en vlak
daartegen aan, — immers: beide vormden samen een geheel,
— lag de orchestra, d. w. z. d a n s p l a a t s, met het
a 1 t a a r; deze is het best te vergelijken met de arena in een
paardenspel en had wel den vorm van een cirkel, maar zóó
dat het eigenlijke tooneel een zeer groot segment — soms zelfs
bijna de helft — ervan afsneed.
In de orchestra trad, na de i n 1 e i d i n g, buitenlangs het
eigenlijke tooneel, het k o o r op, dat als het ware als tusschenpersoon of bemiddelaar moest dienen tusschen de personen van het stuk en de toeschouwers, welke laatsten amphitheatersgewijs zaten op oploopende steenen banken. — Het
koor, met den leider of woordvoerder mee, 15 man tellend,
zong dáár tusschen de verschillende episodes en aan het slot
liederen, daarbij tevens rei - dansen of althans danspassen uitvoerende. Hun leider nam ook af en toe deel aan de eigenlijke
handeling, dus: aan de gesprekken op het tooneel.
15 ) Met praktikabel bedoel ik niet alleen zulke deelen van de decoratie, die
g e b r u i k t kunnen worden, zooals open- en dichtgaande d e u r e n, maar ook
die, welke aan den achterkant er evenzoo uitzien als aan den naar het publiek gekeerden kant. — Zoo moest b.v. hier Iocaste bij het altaar neerknielen, op de achterzijde van de treden, met haar gelaat naar het publiek gekeerd.
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— In de orchestra traden tevens, indien noodig, de v o 1 k sm e n i g t e n op; en derhalve ook bij den aanvang van
Koning Oedipus de smeekelingen.
Deze tragedie begint namelijk aldus: Oedipus treedt uit zijn
paleis om een aantal smeekelingen toe te spreken, die met een
p r i e s t e r als aanvoerder, rond het altaar (in de orchestra)
verzameld zijn. Hij doet dat met de volgende woorden:
„Wat bracht, mijn kind'ren, u, het jeugdig kroost
Van d'ouden Cadmus Y6 ) hier voor mijn paleis.
Getooid met groene tw ij gen van d'olijf 17)?
——————————————
Gij, grijsaard 18 ) , zeg mij — want u komt het toe,
Uit hunnen naam te spreken — is het vrees,
Die u hier tot mij voert, of hoop?"
Daarop antwoordt dan de priester:
„O Oedipus, gij, koning van mijn land,
Ziet aan uw outer hier, in smeeklingsdos,
Der kindren zwakheid en des jonglings kracht
Met mij, dien reeds de last der jaren buigt".
Ik stel mij voor dat het niet mogelijk was een dergelijken
troep menschen, wilden ze zich vrijelijk bewegen, op het eigenlijke t o o n e e 1 te plaatsen, en dat men hen dáárom, mét den
priester, vóór het begin van de voorstelling, dus: even vóór
het neerlaten van het scherm 19 ) , langs de zij-doorgangen bij
het tooneel, van lieverlede in de orchestra liet komen. Daar
groepeerden zij zich dan om het altaar 20 ), en middelerwijl
zakte het scherm in den tooneelbodem. Daarná begon de
tragedie.

Het aanbrengen van een dergelijke orchestra in de kleine
schouwburgzaal te Utrecht was een onmogelijkheid; immers:
18 ) De stichter van Thebe.
17) Smeekelingen droegen zulke takken, met wol omwonden, in de hand.
18) Hiermede wordt de p r i e s t e r bedoeld.
ne) Bij de ouden placht het scherm, als het stuk begon, in den grond weg te
zinken, en aan het einde van het stuk weder te worden omhoog getrokken, zoodat
men dan het h o o f d van de spelers het langst zag, en niet de v o e t e n.
20 ) Dit altaar was oorspronkelijk bestemd voor den Bacchus- dienst, waaruit zich
na verloop van tijd de tooneelvoorstellingen hebben ontwikkeld, zoowel de tragedies,
als de komedies.
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er viel niet te denken aan het uitbouwen van een soort proscenium 21 ) over de ruimte van het (moderne) orkest en de
voorste rijen van de stalles; ten eerste: wijl voor het orkest,
dat een groote rol had te vervullen bij de geheele voorstelling,
geen andere plaats was te vinden; ten andere: wijl de zaal dan
niet alleen minder toeschouwers op den duursten rang zou
kunnen bevatten, maar ook een, althans voor Ió91, zeer
ongewonen, allicht de aandacht van de bezoekers afleidenden
aanblik zou hebben opgeleverd.
Ik was dus gedwongen én de smeekelingen én de vijftien
koorleden o p het tooneel te doen optreden, en daartoe was
een niet geringe ruimte noodig.
Dáárom heb ik geen oogenblik geaarzeld het denkbeeld
over te nemen van den regisseur van het Thédtre-Francais,
namelijk: het koninklijk paleis een schuinschen stand te geven
en het te plaatsen, met, een bordes en een Dorische zuilenrij
ervóór, op een verhooging van drie treden.
Ik had namelijk de afbeelding van dit décor gezien in een
nummer van 1'Illustration.
Die schuinsche stand had evenwel ten gevolge dat slechts
één deur praktikabel kon zijn; maar voor een stuk als Koning
Oedipus hinderde dat niet zoo héél erg, omdat, behalve natuurlijk Oedipus zelf met zijn gevolg, alleen nog koningin Iocaste
met haar twee vrouwen en, heel wat later, de Dienaar u i t het
paleis behoefden te komen.
Niet alleen intusschen op bovengenoemde punten heb ik
nogal wat moeten geven en nemen, maar tevens op andere, te
veel om op te sommen.
Een beoordeelaar in Het Tooneel zegt dan ook te recht:
„Veel moest ... opgeofferd worden aan de veranderde tijdsomstandigheden, enkele ketterijen op antiquarisch gebied moesten over het hoofd gezien worden met het oog op onze
moderne begrippen van smaak; het is hier thans de plaats
niet om hierover nader uit te weiden ... Veeleer zou ik — en
het is de classicus, die in mij spreekt — geneigd zijn den Heer
21

koor.

) Daarop hadden dan eerst de smeekelingen plaats kunnen nemen, en daarna het
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Mendes da Costa mijn oprechten dank te betuigen voor de
piëteit voor het oude treurspel, die hem er toe gebracht heeft
betrekkelijk spaarzaam te werk te gaan met het aanbrengen
van wijzigingen, om aldus ons een zoo getrouw mogelijk beeld
te geven van den onsterfelijken Sophocles".
Bovendien was in enkele opzichten, — als het ware b u it e n m ij o m, — reeds van te voren uitgemaakt hoe ik te
handelen had.
Bij voorbeeld: de k o r e n. Doordat de heer Van Riemsdijk
al lang, eer ik in de zaak werd betrokken, met componeeren
was begonnen, zou ik, gesteld dat ik aan r e c i t e e r e n de
voorkeur had gegeven, daar toch niets meer aan hebben kunnen
veranderen. En misschien zou ik — maar dan met de noodige
bekortingen — wel reciteeren hebben verkozen boven zingen,
als de vertaling maar op het punt van 1 y r i e k véél hooger
had gestaan.
Dan verder: de vraag uit welke bestanddeelen ik de s m e ek e 1 i n g e n zou samenstellen. De tekst geeft daarop duidelijk
antwoord, en ik had me dus maar aan Sophocles te houden.
Immers: de Priester van Zeus, hun hoofd, zegt, gelijk ik
boven heb aangehaald, zoodra hij begint te spreken:

„O Oedipus, gij, koning van mijn land,
Ziet aan uw outer hier, in smeeklingsdos,
Der kindren zwakheid en des jonglings kracht
Met mij, dien reeds de last der jaren buigt,
Zeus' priester ".
Van de laatste versregels luidt de vertaling van het oorspronkelijk in proza:
„Van welken leeftijd wij zijn, die bij uw altaar ons bevinden, ziet ge; (namelijk) zij, die nog niet de kracht hebben ver
te vliegen, én wij 22 ) , gebukt onder den ouderdom. Zeus priester, én dezen, de u i t v e r k o r e n e n onder de jongelingen ".
Uit dit „uitverkorenen" blijkt ten duidelijkste, dat men hier
niet heeft te denken aan een ongeordenden hoop, noch aan
een golvende menschenmassa.
Het laatste evenwel verbeeldde zich ten onrechte zekere
22)

Zoogenaamde pluralis majestatis, vergelijk: „Wij, koning van..."
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betweter, in een ingezonden stuk in Het Tooneel van r g Jan.
en i Febr. 1897.
Kort te voren namelijk, 2! Nov. 1 896, had de première
van Koning Oedipus bij de Kon. Ver. Het Nederlandsch
Tooneel plaats gehad en de Raad van Beheer had er op aangedrongen, dat de mise -en -scène zoo weinig mogelijk zou
afwijken van die te Utrecht.
Na veel schijn-vertoon van tweede -handsche geleerdheid in
de oudheidkunde, zegt bovenbedoelde betweter, in zijn eerste
stuk, dat hij zich het begin aldus had voorgesteld:
„'n Golvende menschenmassa nadert ons over het plein.
Van beide kanten komen priesters`), priesteressen, zich met
moeite voortsle[e]pende grijsaards, soldaten, slaven, mannen
en vrouwen van elken leeftijd en stand. . . op ons aan.
Aangezien nu in Sophocles' tijd Athene geen staand leger
had, slaven als niet - meetellende wezens werden beschouwd, en
vrouwen zich bij dergelijke gelegenheden niet in het publiek
plachten te vertoonen, blijkt van dit citaat de onzin zonneklaar; daargelaten nog i° dat zoo'n „golvende menschenmassa" allerminst den toeschouwers het denkbeeld zou geven
van een door de pest zoo zwaar geteisterde stad, en a° dat
de Priester zijn laatste claus aldus begint:
„Rijst op, o KNAPEN! 't Doel van onze komst
Is thans bereikt door 't geen de vorst belooft ".

Op het gebied van de a r c h a e o l o g i e had ik een kundigen raadsman in dr. L. G. MORELL, destijds lector in dat
vak te Utrecht.
Aan hem is het te danken dat het paleis niet w i t is geworden, maar g e k 1 e u r d, evenals de beide echt antieke
godenbeelden.
Of het nu werkelijk goed is geweest, dat voor de godenbeelden a n t i e k e werden genomen, ben ik met mij zelf nog
niet eens. — Het is waar: een Apollo van Belvedere zou een
schreeuwend anachronisme zijn geweest; maar het niet alom
bekende beeld, dat er nu geplaatst is geworden, heeft zeer
23)

Ik cursiveer de laatste letter en vier van de volgende woorden.
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zeker van de allermeeste toeschouwers de curiositeit geprikkeld
en dus de aandacht afgeleid.
Daarom, maar dáárom ook alléén, heb ik in 1896 op den
Stads - schouwburg mijn toestemming gegeven tot bovenbedoeld anachronisme.

Eén zaak heeft me heel wat hoofdbreken gekost: de wijze
waarop Oedipus a a n h e t s 1 o t het tooneel moet verlaten.
De toestand is deze.
Tusschen het aandoenlijk afscheid nemen van zijn dochtertjes en het slotkoor volgt in het oorspronkelijk een beurtgesprek tusschen Oedipus en zijn zwager Creon 24), van negen
versregels, die én om de maat én om den zin alleronuitstaanbaarst zijn; de r ij m e n d e vertaling heeft ze nog lamlendiger
gemaakt, namelijk:
C.: Tranen zijn genoeg vergoten! Dat men u naar binnen
[leid'!

0.: Ach! het scheiden valt zoo zwaar mij!
C.: Ja, maar alles heeft zijn tijd.
0.: Weet ge in welk geval ik gaan wil?
C.: Weten zal ik 't, als ge 't zegt.
0.: Als ge me uit het land wilt zenden.
C.: Gunt u 't Phoebus, mij is 't recht.
0.: Maar mij haten alle goden!
C.: Dan misgunt het u wel geen.
0.: Meent gij 't waarlijk?
C.: Ja voorzeker; ik zeg nooit wat ik niet meen.
0.: Leid mij dan van hier. — Ja, 'k ga reeds!
C.: Toch maakt gij nog geen begin.
0.: Ach! ontruk mij niet mijn dierb'ren!
C.: Volg in alles niet uw zin!
Want in 't leven bracht u onheil menig ras vervulde
wensch.
Uit deze versregels volgt dus dat Oedipus nog niet d a d e1 ij k als balling heengaat. Maar. . . . bij de vertooning is dat
heele brok door mij gecoupeerd, omdat het dramatische slot
24)

In het citaat der vertaling worden de beiden namen aangegeven door 0. en C.

Tooneel- herinneringen II i o
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erdoor wordt bedorven; ook, als k 1 a s s i e k p h i 1 o 1 o o g,
heb ik ze steeds voor onecht gehouden.
Intusschen is reeds ongeveer tachtig regels te voren uit den
tekst gebleken, dat Creon de verbanning van Oedipus niet
op zich durft nemen vóór hij het orakel heeft geraadpleegd.
Voorloopig is dus van een „ín ballingschap gaan" geen sprake.
Maar voor oogen z i e n moeten de toeschouwers dat Oedipus heengaat; echter niet in het paleis; dat zou,
daar hij dan, pas blind geworden, de drie treden moest opgaan,
een afzichtelijk schouwspel zijn. Derhalve heb ik hem in
Utrecht 25 langs den v l a k k e n grond, leunend op twee
dienaren, laten vertrekken, tusschen het volk door, dat eerbiedig voor hem terugwijkt en hem nastaart; terwijl tijdens
zijn nog zichtbaar zijn het plechtige slotkoor werd aangeheven,
en dit nog ettelijke minuten na zijn vertrek weerklonk. — Dat
maakte een kolossalen indruk, en niemand der toeschouwers,
ik ben er zeker van, heeft op dat oogenblik zich afgevraagd,
w a a r Oedipus de beslissing van het orakel ging afwachten.
C'est du théátre.
)

Ten slotte een woordje over de m u z i e k.
De heer Van Riemsdijk en ik hadden al lang onafhankelijk
van elkaar gewerkt, toen ik werd uitgenoodígd op zekeren
morgen bij hém zijn compositie van de koren te komen hooren,
die bij deze gelegenheid zouden worden gezongen door een
heerenquartet.
Als men nu bedenkt, dat ik wel een zeer groot muziek-lief
hebber ben, maar van de theorie absoluut niets weet, dan zal
de mededeeling geen verwondering baren, dat ik bij die eerste
auditie er heelemaal niet i n kwam. — Ik had heel eenvoudige
muziek verwacht, zeer laag bij den grond, zoo iets als een
-

25 ) In 1896, te Amsterdam, heb ik niet van LOUIS BOUWMEESTER kunnen
gedaan krijgen, dat ook hij het zóó zou doen. Die machtige acteur, steeds
twijfelend aan zijn succes, weigerde, nota bene: een paar dagen voor de vertooning,
de rol te spelen, als hij hierin niet zijn zin kreeg; hij wilde namelijk, onderwijl het
slotkoor werd gezongen, als Jan Klaassen in den luchtballon, en zigzag een berg
opgaan en zichtbaar blijven tot het oogenblik, dat het scherm zakt. — De Raad
van Beheer smeekte mij letterlijk toe te geven. Ik heb dat ook gedaan; maar
op voorwaarde dat op de aanplakbiljetten mijn naam niet als regisseur werd vermeld; ik wenschte de verantwoordelijkheid niet te dragen voor een dergelijke nuk.
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nabootsing van de bij de oude Grieken gebruikte instrumenten:
cither, lier, fluiten enz. — Om kort te gaan: ik was niet ver
begon, eerlijk gezegd, te twijfelen aan Van Riemsdijk's-rukten
inzicht. — Maar zie, daar riep hij me bij zich en zei, dat hij
nu eens van m ij wilde weten, hoe ik me het zoogenaamde
m e l o d r a m a had gedacht; want dát had hij nog niet aangedurfd. Na me even te hebben bedacht, gaf ik hem dezen
raad: „u begint met een kort voorspel, dan neemt de kooraanvoerder 26 ) den laatsten toon over, en zegt eenige regels,
waarop, weer zijn laatsten toon overnemend, de muziek zoo
iets als r o m m e 1 d e b o m laat hooren — natuurlijk in m in e u r —, weer een zin, weer r o m m e 1 d e b o m, enz., terwijl
óók wel onder-de- muziek-door mag worden gesproken; en
net zoo bij de klachten van Oedipus". — En waarachtig: Van
Riemsdijk vatte het. Zóó goed zelfs heeft hij het gevat, dat
niet alleen zijn ouverture en zijn koren bizonder werden geprezen door autoriteiten als DANIëL DE LANGE, nu wijlen GODFRIED MANN e. a., maar óók zijn muziek voor het melodrama.
En in Het Tooneel schrijft een muziekkenner aangaande dit
laatste:
„Meer dan eens deed de illustratie van het woord een koude
rilling over den hoorder gaan. Zou deze scène zonder deze
muziek even aangrijpend geweest zijn ?"
Aldus heeft de te vroeg ontslapen componist mijn r o mm e 1 d e b o m's in tonen en accoorden omgezet, die heel wat
hebben bijgedragen om de vertooning van Koning Oedipus
te maken tot — zooals ik in het begin van dit hoofdstuk
zei—een gebeurtenis 27 ).
22

Juli -9 Sept. 1916.

20) Ook diens naam wil ik nog even noemen, omdat hij, bepaaldelijk in het melodrama, zoo uitnemend zijn rol vertolkte; het was A. J. A. A., baron VAN
HEEMSTRA. Na ettelijke jaren burgemeester van Arnhem te zijn geweest, is deze
thans (5927) gouverneur van Suriname.
27) Volledigheidshalve dit: die „gebeurtenis" is de kas van het Oud- studentenfonds te Utrecht ten goede gekomen (zie blz. 527): want, daar de schouwburg alle
vijf de avonden uitverkocht was, is het batig saldo groot geweest.
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HOOFDSTUK XII.

......................................................................................................................................................
Van geen zoogenaamde g r o o t e opera van F r a n s c h e n
oorsprong heb ik vroeger herinneringen dan van Les Huguenots
van MEYERBEER, waarvan de première 26 Februari 1836
heeft plaats gehad. Enkele van die herinneringen ga ik hier
meedeelen.
Ze beginnen, althans wat de muziek betreft, bij het najaar
van 1864. Het geval wilde nl. dat ik — de reden laat ik in
het midden — van toen af vier jaren lang, één -, soms tweemaal 's weeks de avond -concerten in het Paleis voor Volksvlot
placht bij te wonen. Die concerten werden gegeven eerst door
verschillende militaire kapellen onder directie van F. DUNKLER,
van RÜDERSDORF, van ZERBE en, naar ik meen, ook van
HEUCKEROTH 1 ) ; en later door het strijk-orkest van JOH. M.

COENEN.
Op het programma van al die concerten was in den regel
een f a n t a i s i e uit de een of andere opera, gearrangeerd
door „meneer die of die", de pièce de résistance. En natuurlijk kreeg ik menigmaal ook uit „Les Huguenots" de grande
fantaisie van A. W. BERLIJN te hooren, met het gevolg dat,
wijl ik voor melodieën een niet slecht geheugen heb, een groot
deel van de muziek er flink bij me inzat.
Het bleef evenwel voor mij de vraag, welke stemmen die soli
voor fluit, voor clarinet, voor viole d'amour enz. enz. moesten
vervangen, en ik hunkerde er dus naar op dat punt meer wijsheíd op te doen.
In het seizoen 1870/1 deed zich daartoe de gelegenheid op.
In het begin van Juli 187o namelijk — den iSen dier
maand werd door Frankrijk aan Pruisen den oorlog verklaard
— waren in Frankrijk reeds de krijgstoerustingen begonnen.
Omstreeks Juli nu, indien al niet vroeger, plachten operadirecteuren uit Den Haag ron d te r ei ze n om voor het aan 1 ) Deze was de grootvader van den bekenden musicus RICHARD HEUCKEROTH,
dirigent bij de Nederlandsche Opera.
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staande seizoen in België en Frankrijk artisten te engageeren;
dezen behooren namelijk op zijn laatst half September in Den
Haag te zijn, omdat het seizoen begin October aanvangt 2 ) ;
en natuurlijk moeten vóór dien tijd de contracten zijn afge-

sloten.
Als men nu bedenkt met hoeveel overmoed de Franschen
dien oorlog zijn begonnen, dan is het ten hoogste onwaarschijnlijk, dat in Frankrijk vóór de catastrophe bij Sédan (2 September) , of laten we zeggen vóór de tegenslagen om Metz
(half Augustus) , gedecreteerd zou zijn dat alle schouwburgen gedurende den oorlog moesten gesloten blijven, zoodat
dus nieuwe engagementen met artisten niet afgesloten werden,
en de reeds bestaande werden geresiliëerd.
Desniettemin is het mogelijk dat de heeren JAHN en FAUBEL,
het laatste jaar van hun langdurig directeurschap der „Fransche
opera" 3 ) , van die omstandigheid gebruik hebben gemaakt om
uitstekende artisten betrekkelijk voor een prikje te engageeren;
in elk geval zagen ze geenszins ongaarne de o n w a r e mare
zich in Nederland verbreiden, dat de meeste van die artisten
d o o r d e n o o r 1 o g in hun vaderland geen engagement
hadden kunnen vinden, en zelfs dat verscheiden van hen verbonden waren geweest aan de „Groote Opera" te Parijs. —
Ook ik heb jaren -en- jaren-lang in die meening verkeerd. Nu
evenwel weet ik beter: de forte-chanteuse-falcon, Mme DE
TAISY, was het vorig seizoen te Lyon werkzaam geweest, en

de baryton LASSALLE in Toulouse; de fort-ténor SYLVA in de
een of andere stad van Frankrijk of België, maar zeker niet
te Parijs.

Op 24 Januari 1871 werd eindelijk mijn hartewensch ver
-vuld.
Ik heb genoten.
2)
Toen er in -Den Haag een afzonderlijke „troupe de Grand-opéra" bestond,
samengesteld om de o u d e r we t s c h e groote opera's ten gehoore te brengen,
plachten de debuten dáárvan in de laatste jaren pas h a 1f October plaats te vinden;
maar dat was zeer zeker in. 187o nog niet het geval; want reeds 13 Oct. ging in
Amsterdam „Les Huguenots", en die opera was ongetwijfeld al ettelijke dagen
vroeger in Den Haag vertoond.
3) In 1871 volgde EMILE MARCK hen op.
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Nog zie ik Lassalle voor me, bizonder knap van uiterlijk en
rijzig van gestalte, als De Nevers, bij het opgaan van het scherm,
in wit satijnen buis met licht blauw zijden belegsels en met
dito schoudermantel, hoog uitstekend boven de hem omringende edelen. Nog hoor ik zijn welluidende, weeke stem; ik
vond het echter jammer, dat zijn partij in die opera geen s o 1 i
van beteekenis bevat, maar, behalve in de ensembles, hoofd1

zakelijk recitatieven.

A n d e r s was Sylva (Raoul): klein van gestalte, maar toch
een knap e d e 1 m a n, en begaafd met een tenor-stem zooals
men er slechts zelden een te hooren krijgt. Zijn entrée met:
„Sous le beau eiel de la Touraine"
pakte terstond, en zijn romance, beginnend met:
„Plus blanche que la blanche hermine ",
met de hooge C erin, sloeg in, en niet alleen bij de e n g e 1 e n.
En Mme De Taisy (Valentine) , wier moeilijke taak pas
in het 3e bedrijf begint 4 ) , was daar ten volle tegen opgewassen. Jammer was het echter dat zij, met haar zeldzaam schoone
sopraan -stem, haar uiterlijk zoozeer tegen had. Daarvan zal
dan ook wel het gevolg zijn geweest dat de deuren van de
„Groote Opera" te Parijs zich nimmer voor haar hebben geopend.
Andere herinneringen heb ik van dien genotvollen avond
niet.
Alleen wil ik omtrent Jean (Louis) Lassalle nog de volgende bizonderheden meedeelen.
In Frankrijk houdt men hem, altijd ná FAURE en MAUREL,
voor den besten baryton uit de laatste helft der i 9e eeuw. Van
die beiden zou hij de evenknie geweest zijn, als het weeke
timbre van zijn stem hem niet had verhinderd ook w o e s t e
rollen, zooals Nelusco in „L'Africaine", volkomen naar den
eisch te vervullen.
In 1871/72 was hij te Brussel verbonden aan het „Théátre
de la Monnaie", en van daar ging hij over naar de „Groote
Opera" te Parijs, waar hij bleef tot 1894. Na nog menig jaar
4)

Her zware duo met den basse-noble (Marcel).
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in die stad als zangleeraar te zijn werkzaam geweest, overleed hij aldaar in igo9 op 62- jarigen leeftijd.

Een zeer merkwaardige vertooning van „Les Huguenots"
heb ik bijgewoond onder het directeurschap van A. J. DEFOSSEZ, en wel den 15n October 1878 in het Grand-T h é á t r e

van A. VAN LIER 5
In het Algemeen Handelsblad begint het verslag over dien
) .

avond aldus:
„Wie Dinsdagavond zijne schreden richtte naar de Amstelstraat zal, in de nabijheid gekomen van het Grand-Théátre,
beangstigd zijn geworden door de ongelooflijke volksmassa, die
zich op die plek samendrong, en in de eerste oogenblikken aan
de een of andere ramp ... gedacht hebben; de deuren van het
gebouw werden letterlijk belegerd; maar ... het was de begeerte om nog eenige der weinige plaatsen machtig te worden,
die toegang verschaften tot de opvoering van Meyerbeer's ,,Hugenooten". Vier politie-agenten konden slechts met de uiterste
moeite de menigte in bedwang houden."
Die ontzaglijke toeloop had natuurlijk zijn reden, en wel
deze.
Den 3n Maart 1875 had te Parijs in de O p é r a C o m iq u e de première plaats van BIZET'S Carmen.
Het is bekend dat deze opera eerst niet in den smaak viel
van de Parijzenaars, die aan geheel andere muziek gewend
waren; en het verdriet over dien tegenslag heeft den dood ver
juist vier maanden na de eerste voorstelling-hastvnde
overleden componist; hij heeft niet mogen beleven dat het
aanvankelijk échec plaats maakte voor een blijvend, reusachtig succes.
Bij de première, en nog lang daarna, werden de hoofdrollen:
Carmen en Don José gecreëerd door de beroemde dugazon Mme
5 ) Dit seizoen evenals de voorafgaande twee, werd de Stads - schouwburg geregeld door ,.Het Nederlandsch Tooneel" bespeeld. Hoe het nu gekomen is, dat de
Fransche opera tot 3o April 1878 en van i .Oct. 1879 af wel dáár zijn ver
heeft gegeven, maar gedurende dit ééne seizoen 1878/9 niet, is mij-tonige
onbekend.
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GALLI -MARIé 6 ) en door LHéRIE, den premier ténor d'opéra-

comique ) .
Deze Paul Lhérie nu, niet tevreden met zijn eervolle positie
en met den opgang, dien hij te Parijs maakte, had zich in zijn
hoofd gehaald, dat, wijl hij de zoogenaamde „róles de d e m ic a r a c t è r e" 8 ), o.a. Don José en ook Zampa (in de gelijknamige opera van HéROLD) , er zoo schitterend had afgebracht,
het hem maar weinig moeite kosten zou en een goudmijn zou
bezorgen, als hem ook de f o r t-t é n o r- partijen werden toevertrouwd in de ouderwetsche „grand-opéra". — Daartoe was
evenwel tóén te Parijs geen gelegenheid, want de „Groote
Opera" en de „Opéra Comique" houden steeds hun repertoire
streng gescheiden, behalve dat een hoogst enkelen keer eenig
werk, b.v. Faust van GOUNOD, met toestemming of op verzoek
van den componist, van de eene instelling naar de andere verhuist; en het Théátre Lyrique, waar beide soorten opera's
worden gegeven, bestond toen nog niet.
Zooals vanzelf spreekt, had de directeur Defossez een luchtje
gekregen van wat Lhérie ambieerde, en, op eigen voordeel
bedacht, stelde hij hem voor, gedurende het seizoen 1878/9 naar
Den Haag te komen om daar, natuurlijk tegen een hoog gage,
beide soorten van tenor- partijen te zingen. Lhérie zei „tope!",
en Defossez was danig in zijn nopjes; immers: op die manier
spaarde hij de kosten uit voor een h e l d e n-t e n o r en kon
hij het publiek lokken door entre -filets in de pers etc., mee deelende dat het hem was gelukt den (w e r k e 1 ij k) gevierden
tenor te engageeren van de Opéra-Comique te Parijs.
En dien i October zou Lhérie de fort-ténor- partij (Raoul)
zingen in „Les Huguenots". — Vandaar de toeloop.
6) Over de zangeressen DUGAZON en GALLI -MARIE, naar wie een bepaald
emplooi en een bizonder soort rollen van dat emplooi is genoemd, heb ik een en
ander verteld in hoofdstuk X, noot 2.
Volstrekt onwaar is het beweren, dat Bizet bepaald v o o r L h é r i e of m e t
7)
he t oog op L h é r i e, zijn „Carmen" zou hebben gecomponeerd; evenmin heeft
hij dat gedaan om Mme Galli -Marié een succes-rol te bezorgen. Bizet was veel
te geniaal om door dergelijke bijbedoelingen zijn heerlijke schepping te bederven, een
schepping, die nog volmaakter zou zijn geweest, als hij erom had gedacht Micaela, de
antithese van Carmen, minder onnoozel te maken, en vooral minder onspaansch.
8 ) D. w. z. rollen, die zoowel door een fort-ténor kunnen worden gezongen,
als door den premier ténor-léger, b.v. Turiddu in „Cavalleria rusticana" en Canio in
„Pagliacci".

1

47

Ik kwam, zag en overwon, heeft de groote Julius Caesar eens
gezegd; b ij n a had Lhérie hem dat kunnen nazeggen; want hij
triomfeerde door zijn nobele verschijning, door zijn gratievol
spel, door zijn prachtig, week geluid, en, wat een groote factor
is: hij triomfeerde door zijn uiterlijk en vooral door zijn fascineerende oogen over de harten van 1 e t t e r 1 ij k a 11 e d a m e s,
van de jonge meisjes af tot de meest bedaagde grijsgelokten.
Maar waarin hij, helaas, niet triomfeerde en integendeel geducht
te kort schoot, dat is: in de rollen van de ouderwetsche g r o o t e o p e r a, die hij zoo vol zelfvertrouwen had op zich genomen. Hij had zijn krachten overschat.
Dat is al gebleken bij zijn debuut in Amsterdam. — De
drager van de Raoul- partij staat of valt dadelijk bij het begin
van de rol. Als hij de hooge slotnoten van zijn entrée („Sous
le beau ciel") en van zijn spoedig daarop volgende romance
(„Plus blanche") , respectievelijk op de eindlettergreep van
„admis" en van „toujours", niet z o n de r z ij n s t e m t e
f o r c e e r e n zóólang kan aanhouden als de componist heeft
voorgeschreven, dan helpen hem alle andere goede eigenschappen
niet heen over dat gemis aan de benoodigde longen. — Een
voortreffelijke zangmethode, een uiterst fijne smaak, een niet te
overtreffen kunst van acteeren, dat alles was hem in de hoogste
mate eigen en o v e r b l u f t e mij letterlijk in zijn Don José
(„Carmen"), in zijn Zampa („ Zampa"), in zijn Horace („Le
Domino noir") en in zijn Zéphoris („Si j'étais roí?
maar als
fort-ténor heeft hij mij teleurgesteld, ook in andere groote opera's, b.v. „Le Prophète" en „Le Troubadour".
Lhérie is twee seizoenen in Den Haag gebleven.
In dien tijd evenwel hadden de abonné's in Den Haag nog
het recht te stemmen over het al of niet engageeren of her-engageeren van de artisten. Dit gebeurde dan bij het begin van elk
seizoen. Maar in zake het her-engageeren van Lhérie heeft een
formeel schandaal of kabaal in den schouwburg plaats gehad.
De meerderheid van de abonné's vonden dat zijn stem te veel
was achteruitgegaan; anderen, vooral eenige dames, wier troetelkind hij was, wilden hem behouden; een deel van het publiek juichte hem uitbundig toe, bij zijn optreden; een ander
deel floot hem uit; bij die gelegenheid werden hem ook twee
kransen aangeboden, één van groen loof en één van h o o i. —
")

,

PAUL LHÉRIE.
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Desniettegenstaande werd Lhérie ten slotte weder geëngageerd.
Maar ... ook een andere zanger, bijna even knap van uiterlijk, de baryton MAURICE DE VRIES 9 ) , was in het seizoen
i879/8o aan de Haagsche Opera verbonden. En tóén waren de

MAURICE DE VRIES.

dames in Den Haag in twee kampen verdeeld: de „Lhérianen"
en de „Vriesianen".
Eéns zijn in het 3e bedrijf van Carmen de beide zangers en
mededingers in der vrouwen gunst: Lhérie, als Don José, en
De Vries, als Escamillo, bij de duel -scène elkaar h e u s c h te
lijf gegaan; met het gevolg, dat Lhérie gedurende eenige dagen
9) De zoon van de beroemde prima-donna ROSA DE VRIES -VAN OS, die
omstreeks r 859 geschitterd heeft bij de I t a 1 i a a n s c h e opera te Amsterdam.
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op straat is gezien met den arm in een slinger, als gevolg van
den coup de navaja, hem toegebracht door Escamillo-De Vries.
Niet heel lang na 188o is Paul Lhérie in Italië opgetreden
als b a r y t o n.
Lhérie's voornaamste partner in „Les Huguenots", dus: Va
en eveneens die in verschillende andere opera's was-lenti,
FANNY LAVILLE-FERMINET.

Deze merkwaardige zangeres was reeds in het seizoen 18 771878 als chanteuse-falcon geëngageerd bij de Fransche opera en
heeft daar tot groote tevredenheid van de directie en van het
publiek drie seizoenen lang (dus: tot 3o April í88o) dat
emplooi vervuld 10 ) , ondanks dat haar sopraan -stem in de
hooge noten iets stroefs had, wat vooral te Amsterdam in den
S t a d s-s c h o u w b u r g merkbaar was, omdat de acoustiek
daar in díén tijd 11 ) niet extra- gunstig was voor het timbre van
haar geluid. — In het G r a n d-T h é á t r e 12 ) evenwel kon
zij veel beter met de acoustiek overweg.
Zij vervulde ook zonder transponeeren mezzosopraan- en alt- partijen zeer naar den eisch, b.v. de titelrol in
„Carmen" en Fidès in „Le Prophète". Kortom: zij was een
geroutineerde, steeds zuiver zingende zangeres en wist op het
rechte oogenblik, ook door haar groot talent als tooneelspeelster, den juisten indruk teweeg te brengen.
Drie seizoenen lang droeg het publiek in Nederland haar op
de handen; en toch waarlijk niet omdat ze zoo mooi was; hoogstens kon zij „in politiek ", zooals men dat noemt, aanspraak
maken op een sympathiek gezichtje; maar, o, dat wipneusje met
die geweldig groote gaten, die niet waren weg te schminken!
Toch wist zij van dat euvel partij te trekken, namelijk in de
rol van Carmen. Hier heeft ze die gecreëerd 13 ) , als partner van
Lhérie. Met haar juisten kijk begreep zij dat haar uiterlijk haar
10) Ook na 1882 is zij nog één seizoen in Den Haag geëngageerd geweest.
11) Dus van 2 Februari 1874, na de verbouwing van de zoogenaamde „houten
kast", tot den brand van 59/zo Februari t8go.
12) Dáár vonden in het seizoen 1878/79 de voorstellingen van de Fransche
opera plaats. Zie noot 5.
13) Of Laville-Ferminet de rol vroeger -al elders had gespeeld, weet ik niet;
maar het kan c.q. niet zijn geweest vóór den zomer van 1875, omdat tóén pas
die opera succes begon te hebben.
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in den weg stond om een g e r a f f i n e e r d e Carmen voor te
stellen, of een speels che, of eencoquette; een f at al e

FANNY LAVILLE-FERMINET
als Carmen.

zou nog gekund hebben; maar zij gaf de voorkeur aan een
Carmen, die zich bewust is in staat te zijn iederen man tot haar
slaaf te maken en tot haar speelgoed, om het even wat er ten
slotte met haar zelf zou gebeuren, en die daarom hautainement
op alle mannen laag neerziet. — Dáárvoor was haar wipneusje
niet alleen niet hinderlijk, maar zelfs in hooge mate dienstig.
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En deze opvatting van haar, uitstekend volgehouden, heeft
een enorm succes gehad.
Ik heb veel Carmen's gehoord en gezien, die óók een groot
succes gehad hebben, maar geen( had een opvatting, zooals
Fanny Laville-Ferminet.
17

November 1916.

......................................................................................................................................................

HOOFDSTUK XIII.
..................................................................................................................................................'

MARIE LORJét.
IN MEMORIAM.

„Marie is vannacht plotseling overleden", schreef me, 8 December 1.1. 1 ) , haar man J. C. VAN DEN TOL; ik was namelijk
jaren lang, al woonden ze in Den Haag, met beiden zeer be-

vriend.
Nog onder den verschen indruk van die droevige tijding kreeg
ik van de redactie van het Algemeen Handelsblad het verzoek
of ik het eerstvolgend nummer van mijn Tooneel-herinneringen
wilde wijden aan haar.
Dat verzoek veroorzaakte bij mij eerst een even griezelig gevoel, als wanneer men mij had gevraagd een lijkrede te houden
aan haar graf, d.w.z. aan het graf van een v r i e n d i n.
Ik zou het derhalve hebben afgeslagen, indien ik ook maar
i e t s onaangenaams over haar had te zeggen; immers het de
mortuis nil nisi bene 2 ), zoo gebruikelijk als het een pas overledene geldt, past ganschelijk niet in het kader dezer Tooneelherinneringen.
Evenwel bedenkend dat, al liet ik op mijn herinneringen den
allerscherpsten stralenbundel vallen, het beeld van die lieve tooneelspeelster geen v l e k k e n zou hebben vertoond, en dat
mijn oordeel over haar een 1 o f-rede zou worden, ben ik er toe
overgegaan.
Den Sen April 1864 werd MARIE ELISABETH LORJé geboren. Haar ouders: HECTOR LORJé en ROOSKE VERPLANCKE
waren als tooneelspelers nu bij dit, dan bij dat gezelschap verbonden, en hebben in het najaar van 1876 het tooneel vaarwel
Dus: van het jaar 1916.
Over de dooden niets dan goeds. — Intusschen is de mortuis nil nisi bene
n i e t de juiste vertaling van het „gevleugeld woord" van CHILON, een der zeven
wijzen" van Griekenland. Diens spreuk wil nl. zeggen: men moet een doode niet
belasteren. En aan „lasteren" heb ik mij stellig n o o i t bezondigd!
1)
2)

1

54

gezegd, om de zorgen op zich te nemen voor het buffet in de
koffiekamer van den voormaligen Schouwburg Van Lier in de
Plantage, Fransche laan.
Marie en haar oudere zuster FLORA 3 ) waren dus echte tooneelkinderen. Zij zelf moet reeds op achtjarigen leeftijd hebben
gedebuteerd te Rotterdam bij het gezelschap van B o u wmeester, Bamberg f3 De Boer in De Kleine bedelaar.
Het is intusschen voor haar een geluk geweest, dat de zorgzame
ouders haar niet hebben laten opgroeien o p d e p 1 a n k e n,
dus; i n d e n w ii d e; want stellig zou ze nooit een g en i a 1 e actrice zijn geworden, omdat men g e n i e niet kan verkrijgen door o e f e n i n g; daarmee moet men worden g e b or e n; maar ze zou óók nooit een t a 1 e n t v o 11 e, ja zelfs
niet eens een f ij n b e s c h a a f d e actrice zijn geworden, wijl
men wat dáártoe noodig is, niet opdoet opgroeiend i n d e n
w i 1 d e. Dat begrepen de ouders en dáárom stuurden ze Marie
naar de Too ne el school.
In i88, behaalde zij het eind -diploma, en dadelijk, dus in
den zomer van dat jaar, werd ze geëngageerd bij H e t N e-

derlandsch Tooneel.
Voor het z e g g e n van verzen had ze nooit aanleg getoond,
en dus vielen haar, zooals vanzelf spreekt, de eerste seizoenen
enkel de kameniertjes ten deel en de jonge meis j e s, vooral in blijspelen van Duitsche schrijvers, zooals De Bibliothecaris, Inkwartiering en Logé's. En die heeft ze, van het
eerste oogenblik af, — meest met ANNA [ROSSING-]SABLAI
ROLLES naast zich, — opgeknapt met zooveel verve, met zooveel cránerie, met zooveel jeugdigen overmoed en jeugdige
frischheid, dat men er versteld van stond.
In December r 882 ging de première van Fine beschuiten van
JUSTUS VAN MAURIK, en in November 1883 die van Zijn meisje
komt uit van mr. P. BROOSHOOFT. Ook dáárin speelde ze de
jonge-meisjes - rollen; maar het was voornamelijk in het laatste
stuk, dat z ij, als Zéphyre, en COR SCHULZE, als Jolie, aller
3 ) Deze Flora heeft o.a. bij M o r r i ë n hier in de Nes, gespeeld en bij
D r i e s s e n s in Antwerpen, samen met haar man, den lateren impresario
WILLEM BOESNACH.
NASCHRIFT. Beider zoon JULES BOESNACH, de in Amsterdam en heel Nederland bekende „zanger-aan -de-piano", is 35 Januari 1 927 te Berlijn, waar hij optrad
in het Unter-den-Linden-cabaret, plotseling overleden, in den ouderdom van 43 jaar.
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harten veroverden door beider schijnbaar ongekunsteld en los,
maar toch zoo buitengewoon geacheveerd samenspel.
De lieftalligheid, waarmee ze die meisjes voorstelde, zou men
misschien ten deele hebben kunnen toeschrijven aan haar bevallige jurken; maar wat dan te zeggen van haar Chouchou, in Nos
bons villageois van SARDOU? Ik zie haar, al is het 32 jaar geleden, nog telkens vóór me, als dat vroeg-rijpe boerenkind, met
den bonten zakdoek om het haar geknoopt, de opgestroopte
mouwen en den kleurigen rok, in de beek de wasch spoelen en
onderwijl haar man, ... pardon; de met haar mede - spoelende
v r o u w e n staan in flux de paroles. Dat was k r a n i g.
Gaandeweg kreeg ze meer - opgeschoten jonge -d a m e s te
spelen, vooral in de oorspronkelijk Fransche comédies, en dan
moest er werk gemaakt worden van toiletten, zoo chic mogelijk.
Dat was haar wel toevertrouwd; ze maakte ze namelijk zelf,
want in de familie was zuinigheid de boodschap, en ze werd
daarin bijgestaan met raad (en handen ?) door haar moeder.

In Noord -Amerikaansche Dames en Heeren (L'Oncle Sam)
van SARDOU heeft ze daar dan ook furore mee gemaakt; maar
bovenal herinner ik me van haar in Champignol tegen wil en
dank van FEYDEAU en DESVALLIèRES, een costuum van zwarte,
glanzende zijde (of satijn, dat weet ik niet meer) , met goudkleurige garneering, en een v o l k o m e n daarbij passenden
waaier; dat alles was eerst verborgen onder een schitterende sortie-de -bal 4 ) ; en toen ze die afdeed, hoorde men een hè van
bewondering door de zaal gaan. — En nu denke men niet dat
dergelijke prachtige toiletten, gevoegd bij haar slanke taille en
haar lief en riant uiterlijk, door haar werden gedragen als ware
zij een mannequin; neen, alles aan haar, haar staan, haar zitten,
haar loopen, haar bewegen van armen en handen, ik zeg nog
eens: a 1 1 e s aan haar was ten hoogste gracieus.
Diezelfde bevalligheid deed haar ook het travesti -pak zoo
goed staan; er staat me van haar voor o.a. de titelrol in Een
Amsterdamsche jongen, de Prins van Wales in Richard III en
Donalbain in Macbeth.
In hooge mate onoordeelkundig, gelijk dat wel meer het geval
is geweest, besloot de Raad van Beheer, die van haar succes
4

) Zie bladzijde i 6.

Tooneel- herinneringen II i i

MARIE LORJÉ in: Champignol tegen wil en dank.
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zooveel mogelijk partij wilde trekken, te beproeven wat zij in
het echt - dramatische genre vermocht, en droeg haar, zoo maar
in eens, de rol op van Cécile in Nos intimes! van SARDOU, die te
Parijs was gecreëerd door Mme FARGUEIL; excusez du peul —
,,In hooge mate onoordeelkundig" noemde ik het: immers: de
Raad van Beheer h á d m o e t e n w e t e n dat het eigenaardige, ietwat scherpe timbre van haar stem haar volkomen o n g es c h i k t maakte voor dergelijke partijen. — Desniettemin
heeft Marie Lorjé in die rol volstrekt niet wat men noemt:
gekke dingen gedaan; maar het was heel, heel zwak.
Dadelijk daarna evenwel kwam zij weer op het rechte spoor
terug, namelijk op het komische genre. Ze trad dus nu ook op
als intrigante, als kwaadspreekster en als tête
d e 1 i n o t t e 5 ) . — In het laatste genre heb ik het meest haar
bewonderd als Valentine de Santis in Le Demi-monde van A.
DUIMAS FILS. Die rol heeft zij in 1 893 overgenomen van CHRISTINE POOLMAN, en zoo genuanceerd en zoo geacheveerd ge-

speeld, dat ik mij een volmaakter vertolking niet kan denken.
Een bewijs van hoe hoog de kenners haar in dat genre schatten, is wel het volgende.

De „Amsterdamsche afdeeling" van het N e d e r 1 a n d s c h
Toon eel verbond had in 1896 besloten op den vóóravond van de Algemeene Vergadering, die dat jaar te Amsterdam werd gehouden, dus op 26 Mei, een zoogenaamde m od e 1 v o o r s t e 11 i n g aan te bieden aan het Hoofdbestuur en
de Afgevaardigden. Daarvoor werd door het bestuur der afdeeling uitgekozen La Souris van PAILLERON; artisten van drie
gezelschappen zijn erin opgetreden, te weten: van „Het Nederlandsch Tooneel", van de „Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten, dir. Le Gras en Haspels" en van het „Tivoli-gezelschap, dir. Joosten en Poolman ", en onder die door dat bestuur
u it v e r k o r e n artisten was z jj: Marie Lorjé. Zij heeft de
rol vervuld, die te Parijs in het Thédtre Francais bij de première
in 1887 door den schrijver was toevertrouwd aan de gevierde
Mme BROISAT, en wel die van Hermine, de voor haar eigen
gezondheid zoozeer bezorgde Barones de Sagancey, een der
twee schijnvriendinnen van zekere Madame de Moisand. Het
5

) Dat wil zooveel zeggen als „warhoofd ".
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resultaat is schitterend geweest. Marie Lorjé heeft de andere
„schijnvriendin ", in de eerste plaats qua s p e 1, verreweg overtroffen.
Tijdens het seizoen 1896/97 werd zij ten huwelijk gevraagd
door den heer Van den Tol. Ze heeft eerst geaarzeld; immers:
„wat moest er dan worden van haar hoog bejaarde ouders, voor
wie zij de eenige zorg en steun was?" De heer Van den Tol
heeft dat bezwaar spoedig overwonnen, door tot hun dood in
de behoeften der beide oudjes te voorzien en hen naar Den
Haag te laten overkomen. Het gevolg was dat hun huwelijk in
Augustus 1897 werd gesloten.
Hun echt is kinderloos gebleven 6
Voor haar mede -artisten was haar vertrek geenszins aangenaam; want al mocht zij uiterlijk wat fier en aristocratisch geleken hebbgn, haar hart was gul en joviaal; zij was, wat men
noemt: een bonne camarade; ze is dat ook na haar huwelijk
gebleven; steeds heeft zij haar vroegeren kameraden m e r kb a r e blijken gegeven van te deelen in hun leed en in hun
vreugde.
Ten slotte nog een i n t i e m iets, ten einde haar goed hart
nog beter te doen uitkomen; al ben ik een vriend van haar geweest, toch vrees ik niet dat men mij beschuldigen zal van
onbescheidenheid.
Vóórdat in 1900 de eerste reeks van mijn „Tooneel-herinneringen is verschenen, waren die, van October 1898 tot Maart
1900, achtereenvolgens als feuilleton verschenen in het tijdschrift „Het Tooneel". Ik placht mevr. Van den Tol telkens
een afdrukje toe te zenden. In het Nr. van ro Oct. 1899 had ik
een en ander geschreven over Marie's ouders, de hoogbejaarde
gewezen tooneelspelers; ik wist niet dat haar vader juist in die
dagen ernstig ziek lag; den 15en October daaropvolgende is
hij overleden, in den ouderdom van 77 jaar.
Op mijn condoleantie-brief ontving ik den i gen van haar
een antwoord, dat aldus begint:
„Je moet weten dat ik zéér bijgeloovig ben en toen ik nu in
„Het Tooneel" dat stukje las, terwijl mijn arme stakkert al
) .

zoo ziek was, wou ik het hem niet laten lezen, uit vrees dat

6 ) Ik deel deze bizonderheid mede, omdat daardoor haar altruïstisch zorgen,
zoowel voor haar man en haar ouders als voor anderen, zich nog beter laat verklaren.
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hij dezelfde gedachten zou hebben als ik, n.l. „nu leeft hij niet
lang meer, nu ze over hem gaan schrijven ".
„Toch dank ik je zéér, want, zooals je schrijft, is het voor
ons aangenaam dat 7 ) te hebben. Je weet niet, beste Mendes,
hoe 'n zware slag het voor me is, mijn beste oudje, waarvoor ik
zorgde als voor een kind, te moeten missen.
„Nu blijft mijn zorg geheel alleen voor mijn moeder, die zich
voor een vrouw van 77 jaar, bewonderenswaardig kalm heeft
gehouden $) . Hiertoe heeft veel bijgedragen de, niet te beschrijven, goede zorg van mijn man; hij was in deze dagen alles voor
ons ".

io December 1 916.

7) Namelijk: het hun gezonden afdrukje.
8) Haar moeder is ongeveer n e g e n t i g jaar geworden.

HOOFDSTUK XIV.
......................................................................................................................................................

Het is, dunkt me, een vrijwel algemeen verschijnsel, dat
iemand, zoo dikwijls als hij op het gebied van wetenschap of
kunst een naam hoort, die hetzij hem geheel ontgaan was,
hetzij langen tijd niet door hem was gehoord, ... dat zóó
iemand dan in de a 11 e r e e r s t e plaats denkt aan één bepaald „iets ", met dien naam verbonden, en wel s t e e d s aan
hetzelfde „iets ". Daarna schiet hem gewoonlijk een t w e e d e
„iets" te binnen, soms zelfs nog een d e r d e; en pas dan
reconstrueert zich in zijn hersenen langzamerhand alles wat
hij in vroeger tijden bij het hooren van dien naam in zijn geest
heeft voor zich gezien.
Een dergelijk verschijnsel nu doet zich bij m voor, telkens
wanneer ik hoor spreken of lees over de Meiningers, of over
Meiningerei, een aan het Duitsch ontleend woord, dat bijna
altijd in ongunstigen, hoogst zelden in gunstigen zin wordt
gebezigd, als er sprake is van in-het- oog - loopende eigenschappen door het tooneelspelers- gezelschap „de Meiningers" uitgedacht en in zwang gebracht.
Hoor of lees ik dus een van die beide woorden, dan zie ik
het allereerst weer voor me: op den achtergrond, links, van
het Stads - schouwburg -tooneel, een gebouw halverwege opgetrokken, met ladders aan twee van de vier kanten, — de andere twee kanten zijn, door den schuinschen stand, voor den
toeschouwer onzichtbaar, — waarlangs verscheiden metselaars
omhoog stijgen met een tas steenen of een trog kalk op den
schouder. — Dat alles neem ik heel duidelijk waar; het is
voor mijn geestes -oogen ten helste verlicht; maar de omgeving
kan ik niet onderscheiden; ze is als gehuld in een ondoordringbaren, Londenschen mist; zóó ook de personen (Tell en
Stauffacher), wier woorden ik vergeten ben, gelijk ik ook hun
stemgeluid me niet meer voor den geest kan halen. — De
uitgeslapen lezer (es) heeft natuurlijk begrepen dat ik hier het
derde tafereel bedoel uit het eerste bedrijf van SCHILLER'S
Wilhelm Tell, spelend vlak bij Altorf, en dat voornoemd ge-
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bouw een vooruitspringend gedeelte voorstellen moest van het
kasteel „Zwing- Uri".
Daarná doemt voor me op een voor dien tijd (i 88o) aller vreemdste decoratie. We waren toen al lang ontgroeid aan
kamerwanden voorgesteld door schuif -c o u 1 i s s e n, en dachten ons heele heeren met een zoogenaamden salon-fermé. De
Meiningers echter hebben ons in Wass ihr wollt 1 ) van SHAKESPEARE een zaal laten zien, waarvan één der hoeken zich
bevond op de diepte van het toen niet zichtbare achterdoek;
en wel aan den rechter-kant van de toeschouwers, ongeveer op
een derde van de breedte van het geheele tooneel. De hoek was
er een van go graden. De wand rechts, de kortste, verliep in
den manteau d'Arlequin 2 ); de andere wand, de linksche, strekte zich veel verder uit, tot voorbij het eigenlijke tooneel, en
verdween dus uit het gezicht tusschen het tweede en eerste
plan 3 ). De prachtige aanblik, dien deze ietwat bizarre decoratie opleverde, als donker fond voor de keurige meubelen en
voor de in verrukkelijke gewaden gehulde personen, is onbeschrijfelijk, en daarom diep in mijn geheugen blijven hangen.
Het moment, dat ik, bij het hooren of lezen van de woorden „de Meiningers", in de derde plaats voor me zie, is de
beroemde forum -scène uit SHAKESPEARE'S Julius Caesar. —
Het was me inderdaad een openbaring die van woede ziedende
volksmassa te zien, opstuivend, gesticuleerend, lawaai makend,
als wezenlijke Romeinen, telkens wanneer Antonius zijn perfiede woorden „honourable man" doet hooren. — Met opzet
gebruik ik hier de E n g e 1 s c h e woorden, wijl die der toen
gebezigde vertaling: „ehrenwert (h) er Mann", wel op denzelfden Mephisto-achtigen toon kunnen worden gezegd, als
de oorspronkelijke, maar in omvang van beteekenis deze
allerminst dekken.
Zooals ik daareven zei: die figuranten, bijna allen Amster1)
In het oorspronkelijk heet het Twelfth night: or, What you will, bij ons
tallooze malen vertoond onder den naam van Driehoningenavond.
2) Hiermede wordt bedoeld de geschilderde draperie, die dienst doet als omlijsting van het tooneel.
3 ) Van de allermeeste tooneelen — de zeer ondiepe uitgezonderd — is de
bodem verdeeld in drie achter elkaar gelegen strookers, plans genoemd. Het eerste
plan bevindt zich het dichtst bij den toeschouwer en vormt dus den voorgrond:
het derde plan is de achtergrond.
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dammers, leken wezenlijk „heethoofdige Romeinen ", in tegenstelling met de acteurs en actrices, die, hun talent op het
oogenblik daargelaten, ondanks hun in de puntjes verzorgde
gewaden, op mij steeds den indruk maakten van „verkleede
Germanen ".
Nooit was vóór dien tijd een dergelijke ,,Massenwirkung"
op ons tooneel gezien, en al wat daarná gekomen is, was
louter navolging van de Meiningers, of liever: van hun eminenten hoofdregisseur Hofrat LUDWIG CHRONEGK. Volgaarne
sluit ik mij dan ook aan bij de volgende woorden van M.
HORN

4)

:

„Zijne taak is geen geringe. Tal van moeielijkheden moeten
worden overwonnen, voordat de gastvoorstellingen een aan
kunnen nemen, waaronder wel de grootste is de voor -vang
talrijke figuranten, die bij enkele stukken noodig-beridng
zijn. Het is niet mogelijk, al deze figuranten mee op reis te
nemen en daarom moet Hofrath Chronegk beginnen, voordat
het gezelschap aankomt, om geheel ongeoefende mannen en
vrouwen in korten tijd tot figuranten te vormen, die in staat
zijn aan de handeling deel te nemen. Wat hij in slechts weinige
dagen op dit gebied weet te bereiken, grenst aan het ongeloofelijke. Men moet dat zelf gezien en gehoord hebben, om het
te begrijpen en naar waarde te schatten. Bij de groote massa
personen, die dikwijls op het tooneel vereenigd zijn, is er
niet één, die niet door zijne gebaren, zijne handelingen iets
uitdrukt, iets zegt. Wel wordt hem zijne taak daardoor vergemakkelijkt, dat de in een stuk niet ingedeelde tooneelspelers
mee moeten figureeren, en deze dit met dezelfde toewijding
doen, alsof zij eene der hoofdrollen hadden te spelen."
Het feit, dat ik, met mijn niet slecht geheugen en mijn,
althans in 188o, nog tamelijk goed gehoor, van al de vijf
door mij bijgewoonde voorstellingen van de Meiningers noch
in de eerste, noch in de tweede, noch in de derde plaats denk
aan de a r t i s t e n, maar wel aan zaken, die betrekkelijk van
ondergeschikt belang zijn (decoratie en figuratie) ,
4 ) In zijn in x 888 verschenen boekje: Het Herrogl. Meininger Hoftheater en
zijn repertoire.
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levert een onwraakbaar getuigenis op voor het gehalte dier
voorstellingen.
Ze k o n d e n ook niet anders wezen, dan ze waren.
Ziehier waarom.
George II, die in 1914 is overleden, aanvaardde in i866 de
regeering over het hertogdom Saksen -Meiningen. Hij was een
groot tooneelliefhebber en had zich door veel voorstellingen
bij te wonen, én in Meiningen zelf, én elders, een groote theatrale en scenische kennis verworven. Daarbij kwam zijn aangeboren talent, — let wel, ik zeg: talent en niet genie,
— en dit noopte hem tot het besluit zijn zorgen te wijden
aan het reeds zoo lang verwaarloosde Hof-theater. Daar hij
nu, als echte potentaat, natuurlijk alles kon gedaan krijgen en
daar allen om hem heen hem om het hardst vleiden, begon
hij onwillekeurig zich te verbeelden dat hij ook een g e n i a a 1
a r t i e s t was en alle zaken beter wist dan ieder ander.
Ware hij geen regeerend vorst geweest, hij zou voorzeker
tooneelspeler zijn geworden; nu kon dat niet; zijn vorstelijke
verplichtingen stonden hem in den weg; maar aan zijn hartstocht vierde hij zooveel doenlijk den teugel. — Met de artisten
besprak hij vooraf de rollen, die zij zouden vervullen, en hij
werd in die veelomvattende taak, wat de heeren betreft, bijgestaan door zijn regisseur Chronegk en, wat de dames betreft,
door Ellen Freifrau von Heldburg, een gewezen tooneelspeelster, oorspronkelijk Helena Franz geheeten, met wie hij in
1873, na den plotselingen dood van zijn tweede gemalin 5
morganatisch was gehuwd. — Daar hij in het teekenen zeer
bedreven was, werden voor alle stukken én de decors én de
costumes door hem zelf ontworpen. — Alle repetities woonde
hij bij, in het parket, en, zooals Horatius zou zeggen: totus in
illis 6 ) . — Wanneer iemand de hem of haar toevertrouwde rol
niet zóó vervulde, als de hertog dat wenschte, werd die rol
aan een ander gegeven. — Kortom hij was de ziel van allen
en alles; maar de groote fout was dat hij werkelijke artisten
onder den duim hield, of althans: trachtte te houden. Voor
een zeer groot gedeelte dáárom hebben LUDWIG BARNAY,
) ,

5) Zijn eerste gemalin was Charlotte, prinses van Pruisen, zijn tweede Feodore,
prinses van Hohenlohe-Langenburg.
6)

Met hart en ziel erbij.
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JOSEPH KAINZ en anderen het niet bij hem kunnen uithouden.
ERNST (VON) POSSART, die in i868 werd uitgenoodigd

om te Meiningen gastvoorstellingen te geven en dat ook heeft
gedaan, was in dien tijd tooneelspeler te München, aan den
hofschouwburg van Lodewijk II, den geëxalteerden, aan een
psychische neurose lijdenden vorst, die dweepte niet alleen met
kunst, met Richard Wagner en diens werken, met opera en
met tooneel, maar ook met alwat jong was en schoon, en op
zoo tragische wijze den dood heeft gevonden ' i ).
Deze (Von) Possart is derhalve volop in de gelegenheid
geweest de geheel verschillende wijzen te leeren kennen, waarop die beide kunstbeschermers, George II van Saksen -Meiningen en Lodewijk II van Beieren, hun taak hebben opgevat.
Hij heeft die uiteengezet in zijn werk: „Erstrebtes and Erlebtes. Erinnerungen aus, meiner Buhnentatigkeit", waarvan de
derde oplaag dit jaar is verschenen; en wel met de volgende
woorden:
„Die Putzsucht der Regie ist dem kunstsinnigen Herzog
fremd geblieben. Er wollte nur das Publikum nicht zu übergroszer Selbsttatigkeit der Phantasie zwingen; er ersparte ihm

die Forderung, die Shakespeare, auf die Dürftigkeit seiner
szenischen Hilfsmittel beschränkt, im Prologe zu Heinrich V
ausspricht:
„Ergänzt mit dem Gedanken unsere Mingel;
Denkt, wenn wir Pferde nennen, dasz Ihr sie
Den stolzen Huf seht in die Erde prägen,
Denn Euer Sinn musz unsere Kön'ge schmücken".

„Der Meininger schmückte seine Könige selber; er zierte sie
mit den echten Emblemen, deren treue Herstellung seine historische Forschung ibm gewährleistete."
En een vijftigtal bladzijden verder:
„In der Inszenierungsfrage 8 ) blieb im allgemeinen der
Grundsatz des Herzogs von Meiningen maszgebend: histo7) Op den r3en Juni s886 in het Starnberger -meer, nadat hij eenige dagen
te voren door specialiteiten krankzinnig was verklaard, en dus van de regeering was
ontzet.
8)
Namelijk: van de opera's en tooneelstukken, die Lodewijk II voor zich ver
-tone
liet.
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risch treue Ausstattung bis ins kleinste. Jede Stilwidrigkeit
haszte der König.
„Es konnte nicht fehlen, dasz spotere Zeiten einen Vergleich
zogen zwischen der Geschmacksrichtung, welche die beiden
fürstlichen M scene, Ludwig II and Georg, in ihren Forderungen fur die szenische Ausgestaltung dramatischer Dichter
-werkbhsct.EinelrUschdknzeinet sie: den König interessierté einzig die H i s t o r i e im
Drama, den Sachsenherzog das D r a m a in der Historie."
De Meiningers hebben twee malen in ons land gastvoorstellingen gegeven; de eerste reeks in de maand Mei i 88o, —
en toen was de toeloop zoo verbazend groot, dat ze hun ver
i i Juni hebben gerekt, — de laatste reeks in 1888. -blijfto
In i888 ben ik er geen enkelen keer heen geweest; immers
de door mij in r 88o opgedane indrukken waren niet van dien
aard geweest, dat ik die nogmaals wenschte te verfrisschen;
en bovendien: in het laatste, door mij niet bijgewoonde stuk,
dat ze toen hebben vertoond, nl. Die Bluthochzeit van LINDNER, was het realisme door den regisseur zóó ver gedreven,
dat kaarsen op het t o o n e e 1, — die in het drama de
uitwerking behoorden te hebben iemand te vergiftigen, —
van een zij het dan ook onschadelijk parfum dermate waren
doortrokken, dat de geur doordrong tot in het diepst van de
s c h o u w b u r g z a a 1. Een dergelijk realisme had van
velen, en dus ook van m ij , de ergernis gewekt; want óf de
kaarsen hadden, — wat elk niet - excentriek regisseur zou hebben gelast, — in het geheel niet geparfumeerd moeten zijn, óf
wel zóó sterk geparfumeerd, dat a 11 e schouwburgbezoekers
erdoor werden bedwelmd en op die manier een sensatie kregen
van het vergiftigingsproces.
In 188o evenwel heb ik gezien drie stukken van SHAKESPEARE: Julius Cásar, Was ihr wollt en Ein Wintermdrehen,
en twee van SCHILLER: Wilhelm Tell en Die Verschwörung
des Fiesco zu Genug. Natuurlijk is het overbodig te zeggen,
dat vooral de stukken van Shakespeare met de noodige verkortingen en omzettingen werden gegeven; daarom waren dan
ook van alle stukken verkrijgbaar gesteld afzonderlijke „Hefte",
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die samen het „Repertoir" vormden, en wel, de „Offizielle Ausgabe, nach dem Scenarium des Herzoglich Meiningen'schen
Hoftheaters bearbeitet". Van die bewerking werd dan ook
geen zin, geen woord, geen lettergreep overgeslagen, verdonkeremaand of verbroddeld; alle medespelenden, zonder eenige
uitzondering, stonden veel te goed onder appèl.
Wederom citeer ik hier nu eenige woorden van M. Horn:
„Het spreekt vanzelf, dat het decoratieve gedeelte, de costumes en accessoires niet meer als bijzaken werden beschouwd,
maar dat ook daaraan de noodige zorg werd besteed. Niet, dat
het hier te doen was om het tentoonstellen van fraaie decoraties en schitterende costumes, zooals men de[n] Meiningers
wel eens heeft verweten, maar men wilde dat deze overeenstemmen zouden met de handeling en het woord; daarom moest
bij historische stukken de kleeding historisch waar, en het tooneel een de[r] waarheid zoo nabij mogelijk komend beeld van
de plaats der handeling zijn."
De heer Horn had daar gerust nog kunnen bijvoegen dat er
steeds naar gestreefd werd h e t g e h e e 1 e m i 1 i e u zoo warm
mogelijk te maken van toon. Daarom werd dan ook alt ij d,
hetzij de handeling in een tuin voorviel, hetzij op straat, i n
strijd met de werkelijkheid een kleed op den vloer
gelegd; zand of plaveisel gebruiken ging nu eenmaal niet, en
bij gebreke daarvan staat een kleed van neutrale tint oneindig
warmer dan de naakte tooneelplanken.
En à propos van de „historische ware kleeding": ik geef mij
zelf niet uit voor een totaal betrouwbaar beoordeelaar op dat
punt, maar i e t s weet ik er toch wel van, en dan verklaar ik
volgaarne en volmondig dat alle costumes, voor zoover ik ze
heb gezien, den hoogsten lof verdienen, met ééne uitzondering,
ik bedoel dat, wat in Julius Caesar (ie bedr., ae toon.) wordt
gedragen door Marcus Antonius, als hij is uitgedost voor den
zoogenaamden „omloop" op het Lupercalia- feest.
Hier evenwel stond de regisseur voor een dilemma: hij moest
óf zondigen tegen de historische overlevering, of zich schuldig
maken aan grober Unfug. Degenen immers, die op het genoemde feest deelnamen aan den omloop, waren geheel naakt, behoudens een schortje van geitevel om de lendenen, en moesten
dan bij hun omloop met een ander geitevel, dat ze in de hand

NESPER
als Marcus Antonius in „Julius Caesar" (I,

2).
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hadden, allen, die hun in den weg kwamen, trachten te treffen,
vooral de vrouwen, wier huwelijk kinderloos was gebleven;
de overlevering zeide namelijk dat de onvruchtbaarheid van
een vrouw werd weggenomen, wanneer zij door zulk een vel
werd aangeraakt 9 ) .
NESPER nu, de knappe acteur 10 ) , dien ik voor Antonius
heb zien spelen, had in plaats van een s c h o r t j e een geheel
w a m b u i s van geitevel aan, dat alleen hals, armen en dijen
bloot liet. Dát was dus — al kreeg Antonius daardoor een
sterke gelijkenis met Siegfried uit WAGNER's trilogie — een
gelukkig transigeeren van den regisseur tusschen o u d h e i dk u n d e en U n f u g; die scharlaken mantel echter, waarvan
één punt op den linkerschouder vastgehecht was, maar overigens loshangend en zelfs af en toe over den grond slepend,
stond wel heel schilderachtig, vooral bij Nesper's prachtigen
kop en dito krullebol, maar was feitelijk met wat het behoorde
te wezen in flagranten strijd.
Naast genoemden Nesper, dien ik vooral ook als Fiesco heb
gewaardeerd, traden qua talent op den voorgrond, ten eerste:
HERMANN NISSEN (bepaaldelijk als Brutus en als Tell), de
latere voorzitter van de „Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger", die, 57 jaren oud, in Febr. 1914, aan een hartverlamming is overleden, en ten tweede: MARIE VON MOSERSPERNER, de eenige werkelijk intelligente tooneelspeelster van
de Meiningers in die dagen, en een van de meest gevierde actrices
in Duitschland tusschen i88o en 1 894. Zij is in Juli 1912 te
Friedrichroda overleden en was de schoonzuster van den bekenden blijspelschrijver GUSTAV VON MOSER.
Maar ver boven alle anderen hebben twee werkelijke a rt i s t e n uitgeblonken.
9)

Zoo laat Shakespeare dan ook Caesar tegen zijn vrouw Calpurnia zeggen:
„Stand you directly in Antonius way,
„When he doth run his course",

en dadelijk daarop tegen Antonius:
,,Forget not, in your speed, Antonius,
„To touch Calpurnia: for our elders say
,,The barren, touched in this holy chase,
„Shake off their steril curse".
10) Let wel: ik zeg niet a r t i e s t.
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Een van deze twee was LEOPOLD TELLER, die van t 874 tot
1890 alle kunstreizen van de Meiningers heeft meegemaakt.
Zijn veelzijdige talenten als „karakter-speler" heb ik bewonderd, zoowel in het ernstige genre (Cassius in „Julius Caesar",
Gessler in „Wilhelm Tell"), als in het komische (de Nar
in „Was ihr wollt", Autolikus 11 ) in „Ein Wintermarchen ")
— Van t 890 tot 1899 was hij verbonden aan het Stadt-Theater te Hamburg. Daarna dwong een oogziekte hem over te
gaan tot het geven van dramatisch onderwijs. Hij is gestorven
in Juni i gob.
De ander was niemand meer of minder dan de later zoo
beroemd geworden JOSEPH KAINZ. Deze afgod van de Weeners
had pas zijn in i g i i afloopend contract met het Burgtheater
voor tien jaar, dus tot 1921, zien verlengen, toen de dood
hem 20 Sept. 1910 uit een onduldbaar geworden lijden verloste. Het zou mij te ver voeren, als ik zijn heelen levensloop
wilde schetsen, en dáárvoor heb ik ook te weinig van hem
gezien; dit ééne echter kan. ik getuigen: Kainz, is, vóór hij
te Weenen kwam, ook te München en te Berlijn als a r t i e s t
gevierd, en juist het onstuimige van zijn genie, dat te Meiningen te veel in banden werd gekneld, heb ik bij de vertooningen
van dat gezelschap wel degelijk opgemerkt; zijn Octavius in
„Julius Caesar", zijn Johannes Parricida, in „Wilhelm Tell",
zijn Bourgognino in „Fiesco" waren zóó, dat men, ondanks
het weinig beteekenende van die rollen, terdege kon zien hoe
het in zijn binnenste kookte en bruiste. Hij beloofde toen al
heel veel! Die belofte heeft hij niet alleen gehouden, maar ook
overtroffen.
......

11)

Een prachtrol van LOUIS BOUWMEESTER.
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Om zoo te zeggen „telken jare", verwijlen op Nieuwjaarsavond, nu ik er zelf niet meer kan heengaan, mijn gedachten
af en toe bij den Gjjsbrecht. Ik vermei er me dan in, uit lang
vervlogen tijden me weer voor den geest te halen welke acteur
of actrice me in deze of die rol bizonder heeft getroffen.
Ofschoon ik geenszins voornemens ben hier een opsomming
te geven van al degenen die dat hebben vermocht, toch kan ik
niet nalaten even de Badeloch te herdenken van wijlen mevr.
KLEINE -GARTMAN. Dat was superieur, en al stonden de meeste
medespelenden beneden, soms zelfs ver beneden haar, deze
groote artiste in die rol te zien en te hooren, was op zichzelf
reeds een rijk genot.
En laat ik dan ook LOUIS BOUWMEESTER niet vergeten, die
in í88o voor het eerst heeft meegedaan, en wel als de Bode,
in het G r a n d-T h é á t r e, waar toen de vereeniging „Het
Nederlandsch Tooneel", uit den S t a d s-s c h o u w b u r g
verjaagd, het eerste jaar van haar driejarige ballingschap beleefde en tevens een tevoren niet gekenden bloei bereikte. Ten
bewijze van hoe enorm mooi Bouwmeester met zijn kleurige
en teekenende manier van zeggen dat „bodeverhaal" voor
onze oogen heeft doen leven, en, naar ik verneem, dat ondanks
zijn hoogen leeftijd meestal nog doet, verklaar ik volmondig
vóór dien ren Januari í88o niet te hebben geweten noch vermoed dat dat verhaal zooveel schoonheden bevat.
Maar bij die zelfde voorstelling heeft me nog iets buitengewoons getroffen. De Rey van edelinghen (vroeger: burghsaeten) , aan het eind van het q,e bedrijf, aldus beginnende:
Waer werd opreghter trou
Dan tusschen man en vrou
Ter weereld oyt gevonden?
zou volgens het programma worden gezegd door CHRISTINE
was, waarschijnlijk: door ongesteldheid,
verhinderd dat te doen en werd vervangen door mej. SOPHIE

POOLMAN, maar deze
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VAN BIENE. Wel wist ik van het vorig seizoen (1878/9) dat
deze actrice begaafd was met een lieve, innemende stem, maar
dat die stem zóó welluidend was, zóó betooverend, neen, dat
had ik nooit gedacht. Nu, na zeven -en- dertig jaar, hoor ik
nog dat eensdeels zilveren, anderdeels fluweelen geluid, dat
aan de woorden van die rei een zoo ongekende warmte meedeelde ') .
Het moge waar zijn dat mej. Van Biene, misschien omdat
ze voor een ander eenigszins onvoorbereid had moeten invallen, aan de w o o r d e n zelf niet in alle opzichten recht heeft
gedaan, de t o o n, waarin ze het geheel heeft weten te houden,
drong veel meer tot de harten door dan bij voorbeeld de Rey
van Amsterdamsche Maeghden (einde van het ie bedrijf) , -die
op de Tooneelschool onder leiding van niemand minder dan
mevr. Kleine-Gartman was ingestudeerd en gezegd werd door
een van de meest begaafde, met eind -diploma ontslagen leerlingen, toenmaals bij „Het Nederlandsch Tooneel" geëngageerd. D i e rei klonk als een uitstekend van- buiten - geleerd
lesje, de rei, door mej. Van Biene gezegd, als louter natuur.
Toevallig staat in het zeer interessante, pas uitgekomen
boekje „Mijn jeugd- en tooneelherinneringen, door THEO
MANN- BOUWMEESTER ", op schrift gebracht door mej. A. E.
Zuikerberg 2 ) , op blz. 70, een foto van het bovenbedoelde
tooneel: mevr. Mann zittend op een stoel, het hoofd ietwat
afgewend, met haar beide jonge kinderen bij zich, luisterend
naar de rei, die door de toen reeds gehuwde mevr. PauwelsVan Biene wordt gezegd.
Vlak vóór die foto nu staan een paar aardige zinnen, die
ik niet kan nalaten hier af te schrijven, omdat ze getuigen van
de waardeering door mevr. Mann, in deze dagen verreweg de
grootste actrice van Nederland, voor haar overleden kunstzuster gekoesterd.
„En behalve mevrouw Christine Poolman was er 3 ) ook
1 ) Dien zelfden avond werd door haar ook de rol vervuld van Rafaël; in deze
didactische profetie echter kon zij op verre na niet zoo met haar geluid woekeren
als in de lyrische rei, en maakte zij op mij dan ook niet een zóó diepen indruk. —
Nog heel veel jaren daarna werd de Rafaël -rol door haar gespeeld, o.a. den ien
September 1894 bij de opening van den thans bestaanden Stads - schouwburg.
") NASCHRIFT. Thans mevr. HOLDERT-ZUIKERBERG.
3 ) Namelijk bij den troep van de Kon. Ver. „Het Nederlandsch Tooneel".
Tooneel- herinneringen II

12
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Sophie van Biene, met wie ik in '66, in het cholerajaar, in
Rotterdam vriendinnetje werd. Haar moeder was immers
eigenares van de Rotterdamsche „Kleine Comedie". Het deed
me zooveel plezier, dat ik Sophie op het Leidscheplein terug
vond. Lang nog hebben we samen gespeeld, maar 't had nog
veel langer moeten zijn! Sophie Pauwels is, betrekkelijk jong,
van ons heengegaan.
„Wat een charmante, lieve actrice was zij! En haar stem,
zoo zacht, zoo lief! Wat kon zij haar toehoorders ontroeren ... ? Sophie liet een groote leegte achter."
En zoo word ik ertoe gebracht een en ander mee te deelen
omtrent die den i ien Mei 1907 op 53- jarigen leeftijd overleden kunstenares; trouwens velen zijn haar nog niet vergeten;
immers: als herinnering aan haar hangt in een der corridors
van den Stads - schouwburg haar goed gelijkend portret van
de hand van mevr. THéRèSE VAN DUYLL-SCHWARTZE, als
Prinses Elise, een zuster van Napoleon I, in het bekende stuk
van SARDOU: Madame Sans -Gêne.
Om te beginnen dan behoeft de bovenaangehaalde meedeeling van mevr. Mann een kleine aanvulling.
Sophie van Biene behoorde tot een familie, die op tooneelgebied veel dilettanten onder haar leden telde, o.a. nu wijlen
haar broeder AUGUST, den vermaarden cellist. Deze broeder
heeft in Engeland zeer veel opgang gemaakt, en is in Januari
1913 op tragische wijze in een music-hall overleden, tijdens de
vertooning van een door hem geschreven melodrama, waarin
hij zelf een rol vervulde en het bekende, door hem voor cello
gecomponeerde muziekstuk voordroeg, evenals het drama, The
Broken melody heetend.
Sophie van Biene is dusdoende reeds als negen-jarig kind
op de planken gekomen en heeft om zoo te zeggen nooit aan
„Lampenfieber" geleden.
En verder het volgende.
Toen zij, na één seizoen (1875/6) bij LE GRAS, VAN ZUYLEN £3 HASPELS te zijn werkzaam geweest, en twee seizoenen
bij VICTOR DRIESSENS, in 1878 was overgegaan naar „Het
Nederlandsch Tooneel" had men bij haar debuut, als Nelly,

SOPHIE VAN BIENE
Foto van 1879
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maar ééne aanmerking, namelijk dat haar uitspraak te zeer
naar het Vlaamsch zweemde. Dat gebrek heeft ze echter met
groote wilskracht in korten tijd overwonnen. En reeds 5 Februari 1879 bij de vertooning van De Leeuwendalers, — gegeven bij de „Vondelfeesten", twee eeuwen na den sterfdag
van onzen grootsten dichter, — onderscheidde zij zich dermate, dat men schreef: „De roem van den avond was mej.
VAN BIENE, een bekoorlijke Hageroos . .. .. .. .. ... .
Van „bekoorlijk" gesproken: ja, haar verschijning, in
welke j o n g e rol ook was in hooge mate „bekoorlijk ", en dat
wel, wijl ze zulk een prachtig figuur had en een wespentaille,
en zulke zachte, innemende oogen, en wijl ze zich zoo gracieus
bewoog en zich zoo buitengemeen smaakvol kleedde en kapte,
maar niet omdat haar gelaatstrekken zoo fijn besneden waren
of zoo regelmatig; veeleer het tegendeel; immers: ze wist door
haar mooi gevormde ooren diep -rood te schminken de aandacht in het bizonder dáárop te vestigen, terwijl ze de onregelmatigheid en weinige sierlijkheid van wangen en neus wist te
maskeeren door ze egaal van tint te houden en weinig „rouge"
op te leggen.
Sedert 1878/9 viel haar ten deel het emplooi van jeune
première en forte jeune première, zoowel in bijna alle zoogenaamde c o m é d i e s van AUGIER, van DUMAS, van SARDOU
en tutti quanti, die in die dagen het tooneel in Nederland
beheerschten, als in menig uit het Duitsch vertaald blijspel en
in de weinige oorspronkelijke stukken, die toen werden vertoond. En slag op slag, bij elke nieuwe rol, wekte zij aller
bewondering door haar welluidende stem en vooral door haar
gevoelvolle dictie en haar spel -v a n-b i n n e n- uit ", waarin
zij JOSEPHINE DE GROOT, haar toenmalige mededingster,
verre overtrof.
Veel steun vond zij in dien tijd bij mevr. KLEINE -GARTMAN. Deze placht, evenals vroeger Driessens en mevr. Beersmans, zeer veel belang in haar te stellen.
Ten bewijze hiervan het volgende.
In den zomer van t 88o werd in den Fransche- laan -schouwburg van V a n L i e r vertoond Liefdadige dames, een blijspel van den Duitscher L'ARRONGE. Mej. Van Biene vervulde
daarin de rol van een zeer sympathieke, waardige gouver..
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nante, die ten slotte een even waardigen man tot echtgenoot
krijgt, en te voren, op een gegeven moment, als zekere quasiadellijke dame haar wil hoonen, daarop repliceert: „Mevrouw,
u staat te laag om mij te kunnen beleedigen". — Zij uitte die
woorden op driftigen toon en vergat daardoor dat in „te laag"
de klemtoon niet op „te" moet worden gelegd, maar op „laag"
hetgeen bij de première door mij en natuurlijk ook door anderen was opgemerkt. En zie den volgenden dag ontving zij
van mevr. Kleine-Gartman onderstaand briefje 4);
„Beste Sophietje!
„Nog geheel onder den indruk van hetgeen ik hedenavond
heb gezien en bepaald hier en daar heb genoten, ben ik zoo vrij
om u een en ander, niet zoo zeer áán-, maar op te merken, in
de hoop dat ge mij dit niet kwalijk zult nemen; maar dat doe
je niet, niet waar? Vooreerst omdat ge daartoe te veel artiste
bent, en dan ook omdat je weet dat het uit zuivere belangstelling voortkomt in eene jeugdige confrateresse, wier vorderingen ik met zoo veel genoegen gadesla.
„Lieve! je hebt je hoogst interessante rol, want dat is ze
werkelijk, te goed gespeeld, dan dat er iets aan zou ontbreken.
Het betreft de opvatting van de rol. Zie, je toon was lief en
eenvoudig, maar zonder nu juist in sentimentaliteit te vervallen, zou ik door de geheele rol heen de genegenheid van het
meisje voor den waardigen man, dien zij zich tot echtgenoot
kiest, wel iets meer willen zien doorschemeren, dan wordt de
verrassing in de laatste acte minder snel — het moet het
publiek goed doen, dat zij den man krijgt, dien zij hoog acht
en lief heeft. Mij dunkt ietwat meer somberheid van toon
zou u daarin veel helpen. Haar drukt iets. Uwe belangstelling
in het kind, uwe belofte bij hem te blijven, waren uitstekend;
dat is de lichtzode — uwe gedachte hem te moeten verlaten
was niet sterk genoeg uitgedrukt.
„En dan lieve, nog ééne opmerking: minder boos, maar
diep - gevoelig, als hij zinspeelt op een pretendent, ook vooral
minder drift, maar meer waardigheid tegenover die trotsche
adelljke dame (?), als ge haar zegt dat zij te laag staat u te
kunnen beleedigen. Uwe kalme waardigheid doodt haar drift
4 ) Dit briefje

is ontleend aan een artikel van J. H. ROSSING in Het Nieuws van

den dag, bij gelegenheid van haar

25 -jarig jubileum.

176

— ik zeg nog eens het was te goed om het niet te volmaken
— en nu nog maar een raad. Zou je voor die degelijke vrouw
geen zwart kleedje kunnen aandoen? De tegenwoordige ruches -manie — wat u in de eerste acte heel lief staat — geeft
iets stijfs en ook te veel dagelijks. Zie lieve, een zwart kleedje
eenigszins van voren gedecolleteerd met wat wit er uit, maakt
voor die figuur beter. Je zult wel zeggen, dat zulk een gouvernante in ons dagelijks leven wel een gekleurd Pompadourtje
aan heeft. Ja, dat is zoo, maar onthoud dit, beste Sophie,
dat wij altijd te rade moeten gaan met het karakter, dat de
auteur te aanschouwen geeft. Evenwel is dit maar een idee
van mij en van ondergeschikt belang — zwart en wit zijn
kleuren, die op het tooneel nooit vervelen, vooral zwart niet.
— En nu eindig ik mijn nachtpreek, gelukkig dat ik u met
mijn gewauwel niet uit den slaap praat. Toch geloof ik zeker,
dat je mijne eenvoudige opmerkingen ter harte zult nemen, en
ik dank er u voor, dat gij me zelfs dat geloof hebt gegeven....
„Ik verlang de Fernande van u te zien. Dus tot spoedig.
Adieu, een kus in gedachte van Uwe
(w.g.) M. KLEINE -GARTMAN.
„Woensdagavond 2817 1880.
„P.S. Ik heb je woord voor woord kunnen verstaan. Je
spreekt vlug en je rabbelt niet, een deugd voor eene Hollandsche actrice: vlug spreken en duidelij k; [ en] langzaam spelen."
Uit deze woorden blijkt ten duidelijkste hoe groot het talent
is geweest van mevr. Kleine, om anderen háár zeer juist inzicht
in rolopvatting zonder eeníge opdringerigheid mede te deden;
en tevens doet voornamelijk het P. S. zien hoe Sophie van
Biene, die nooit een eigenlijke tooneel-s c h o o 1 had doorloopen en toen toch pas vhf jaren werkelijk actrice was, een
der voornaamste deugden van een tooneelartiest óf van nature
bezat, of zich in dien korten tijd had eigen gemaakt.
„Ik verlang de Fernande van u te zien ", schreef mevr.
Kleine aan het einde van den brief. — Nu, ik ben er zeker van,
dat die rol, grootendeels althans, naar haar zin door mej. Van
Biene is gespeeld.
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Het stuk, Fernande van SARDOU 5), is uit de mode. Het is,
wat men, toen IBSEN in de mode kwam, een salon -draak placht
te noemen; van e c h t e karakterteekening is geen spoor, en,
van litterair standpunt bekeken, heeft het niet de minste
waarde. Maar evenals Pro domo en de andere stukken van VAN
RIEMSDIJK het publiek, — en niet alleen het o n o n t w i kk e 1 d e, — hebben geboeid, zij het dan ook grootendeels door
het machtig talent van LOUIS BOUWMEESTER, zoo zou ook, ik
ben er zeker van, een wederopvoering van Fernande voor een
tooneelonderneming een goudmijn worden, mits in het ie bedrijf flink wordt gecoupeerd en de vier hoofdrollen uitstekend worden bezet.
Dit is althans zeker: talrijke keeren heb ik het stuk gezien;
het nieuwtje was er dus al lang af; maar telkens weer heb ik
een brok in mijn keel gekregen en een lichte hartklopping bij
elke scène d faire, en daarvan zijn er in dat stuk meer dan één.
Voor een groot gedeelte 'is hiervan de oorzaak het talent
van Sophie van Biene. Zij immers maakte, zonder te zeer in
het larmoyante te vervallen, de lotgevallen begrijpelijk van
de heldin, die eerst, walgend van de poel van ellende, waarin
ze was verzonken, zelfmoord trachtte te plegen, maar later,
door de slinksche streken van een wraakzuchtige vrouw, met
een markies trouwt, niet wetend, dat een brief, waarin ze den
markies haar verleden bekent, door deze vrouw was onderschept.

Een even groot, of misschien nog grooter succes had Sophie
van Biene met de vertolking van de titelrol in Denise van A.
DUIMAS (FILS) , waarin, evenals in Fernande, de hoofdpersoon
van nederige afkomst, na eerst een ander te hebben toebehoord,
met een edelman trouwt; dit doet zij evenwel niet dan na
m o n d e l i n g hem alles te hebben meegedeeld; en juist die
m o n d e ii n g e bekentenis, waarbij haar melodieuze stem
haar zoozeer te pas kwam, maakte dat haar Denise zoo mo5 ) De intrige dezer comédie is door Sardou voor verreweg het grootste gedeelte ontleend aan een der vele „verhalen ", aaneengeregen in den zoogenaamden
roman Jacques le fataliste van den wijsgeer DIDEROT (1713-1784), welke eerst
in 1796 uitgegeven roman in 1826 op den Index werd geplaatst.
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gelijk nog hooger stond dan haar Fernande. — De allermeeste
toeschouwers waren werkelijk geroerd.

De tijd staat evenwel niet stil, en zoo geviel het, dat Sophie
van Biene, die inmiddels in 1888 met DéSIRé PAUWELS was
gehuwd, den indertijd zoo gevierden tenor bij de diverse Nederlandsche Opera- gezelschappen°) , allengs te bedaagd werd
voor de rollen van jeune première. Zij kwam dus nu in het,
althans voor háár, moeilijke en minder aangename tijdperk
van overgang, waarin haar de zoogenaamde behaagziek e
en k a r a k t e r- rollen werden toegewezen. Daarbij echter was
haar welluidend geluid eer een nadeel dan een voordeel, en
werd haar stem, als die g e m a r k e e r d behoorde te zijn,
vaak s c h e r p. — Toch heeft ze in dat emplooi mooie dingen gedaan, o.a. in bovengenoemde comedie Denise de rol van
Mevr. De Thatizette 7 ) in WILDE'S De Waaier die van Mevr.
Erlynne, en in OUIDA'S Motten die van Lady Dolly Vanderdecken.

Toen evenwel in 1892 mevr. SOPHIE DE VRIES was overleden, sinds 1885 de niet geheel competente plaatsvervangster
van mevr. KLEINE -GARTMAN, was zij, hoewel nog jeugdig
van leeftijd, de aangewezen persoon om de m o e d e r- rollen
te vervullen.
Dáár kwam haar mooi geluid haar weer te pas, en ze heeft
menigmaal uitgeblonken, vooral als de arme naaister, Mevr.
Slot, in Een Moeder van mevr. SIMONS-MEES.
Bij haar 25 -jarig jubilee, 5 Mrt. Igoo, is zij opgetreden in
een van mevr. Kleine's keurige rollen, namelijk als de Hertogin
de Réville in PAILLERON'S Le Monde oû 1'on s'ennuie S ) De
6) De heer Pauwels is ook, gedurende één seizoen, ineen ik, geëngageerd geweest bij de Opéra francais de La Haye. — Op later leeftijd is hij nog d i r e c t e u r
geweest, o.a. met A. C. KREEFT, van een „Nederlandsch opera- en operetten-gezelschap", dat in het Rembrandt -Theater heeft gespeeld en in den H o llandschen Schouwburg.
Niettemin lag destijds deze rol haar in lange na niet zoo goed, als vroeger
7)
de door haar vervulde rol van Denise.
8 ) Ik heb nooit begrepen, waarom deze titel vertaald is door De of Een
W e r e 1 d, waar(in) men zich verveelt; daar monde — zonder adjectief — m. i.
in d e z e n zin niet we r e l d beteekent, maar k r in g; wij spreken immers van
adell ij ke, van hooge k r i n g e n.
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ovaties, haar toen gebracht, hebben doen zien dat het publiek
haar nog steeds ten zeerste waardeerde, al dient te worden
erkend dat zij in die rol, hoe goed en waardig ook door haar
vervuld, niet geslaagd is meur. Kleine te evenaren.
Benige jaren daarna begon zij te sukkelen. Haar ziekte en
kort daarop gevolgde dood liggen nog versch in bijna ieders
geheugen.
r6 Jan. zgr7.

.....................................................................................................................................................

HOOFDSTUK XVI.

Den r en Augustus 18 g 7 was ik in den namiddag te Berlijn aangekomen. Onnoodig is het eigenlijk te zeggen, dat ik
dien zelfden avond in het „Berliner Tageblatt" de lijst der
publieke vermakelijkheden opzocht voor den r Oen. Dadelijk
vond ik iets van mijn gading: in K r o l 1's E t a b 1 i s s em e n t zou Der Barbier von Sevilla worden gegeven met een
I t a 1 i a a n s c h e prima donna, Signorina FRANCESCHINA
PREVOSTI, als gast, in de rol van Rosina.
In hetzelfde nummer van die krant stond een artikel over
dit aanstaand optreden van Prevosti, die voor ééne week de
plaatsvervangster zou zijn van GEMMA BELLINCIONI. Deze
namelijk „gasteerde" eveneens bij het uitnemende opera-gezelschap van Kroll, maar had, om welke reden dan ook, vacantie
genomen. Ze zou den 21en Augustus weder optreden in Cavalleria en Pagliacci; maar die voorstelling heb ik niet meer kunnen
bijwonen.
Tusschen die beide s t e r r e n werd in het „Berliner Tageblatt" een parallel getrokken. Bellincioni heette toen op de middaghoogte van haar kunnen als z a n g e r e s en niet te overtreffen als t r a g é d i e n n e; Prevosti, twee jaar jonger 1 ),
was tot dusver nog niet te Berlijn opgetreden, maar haar zangkunst werd elders zeer geroemd; en van haar speeltalent koesterde men de beste verwachtingen; immers: alleen al ten einde
de teringlijderes Violetta in La Traviata naar den eisch te kunnen voorstellen, had zij in meer dan één ziekeninrichting ,,studies" gemaakt, en. . . zij had zelfs eens schipbreuk geleden, op
een reis van Zuid - Amerika naar Italië; dus: zij kon weten,
neen: zij w i s t wat het beteekende „ín doodsgevaar te zijn ".
Kroll's Etablissement, aan de Königs-Platz gelegen, tegenover
het Reichstags-Gebäude, is, of was althans, — want omstreeks
1 ) Prevosti is in 1866 te Livorno geboren; Bellincioni in 1864 te Monza, bij
Milaan, volgens anderen te Como.
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19 15 is het eenigszins verbouwd en heeft het ten deele een andere bestemming gekregen, — in 1897 een verrukkelijke zomeruitspanning. Een groote tuin, een uitstekend restaurant en een
goed geventileerde schouwburgzaal, met een beste acoustiek;
wat kan men meer verlangen? En daar komt natuurlijk nog bij
dat men gedurende de pauzen in den dan koelen tuin zich vertreden kon en even uitblazen.
Daar toog ik dus dien I4en Augustus heen, in afwachting
van de dingen, die komen zouden.
Het orkest en zijn leider waren best voor hun taak berekend.
Dat bleek al dadelijk onder de ouverture, dat wil zeggen: onder
de ouverture die wel sedert de première, 5 Februari 1816, bij „Il
Barbiere di Siviglia" wordt gespeeld, maar eigenlijk niet bij die
opera behoort.
Wat toch is het geval geweest?
De 23- jarige RosSINI had voor een honorarium van een
kleine duizend gulden aangenomen in drie weken het libretto
op muziek te zetten, dat zekere STERBINT had ontleend aan de
bekende comedie van BEAUMARCHAIS. Rossini had daar ietwat
tegen opgezien, omdat betrekkelijk kort geleden, 12 Juli 1789,
te Parijs van den in 1815 overleden componist PAISIELLo
een opera was vertoond, waarvan het libretto 2 ) uit hetzelfde
werk was getrokken. Rossini's geldgebrek was evenwel te
nijpend. Hij stapte dus over zijn gemoedsbezwaren heen, maar
noemde zijn eigen opus Almaviva ossia 3 ) l'inutile precauzione;
en dit is zoo gebleven tot 18 19. Toen immers werd zijn werk
met groot succes in Parijs gegeven en besloot men dáár, ter
vergelijking, Paisiello's opera weer voor den dag te halen;
gelukkig heeft Paisièllo zijn volslagen nederlaag niet beleefd.
Sedert heet de „opera buffa" van Rossini II Barbiere di Si-

viglia.
Dat de componist zich heeft overhaast, blijkt o.a. uit de
weinige zorg, die hij aan het laatste gedeelte van de opera 4 )
2) Dit libretto volgde het werk van Beaumarchais dichter op den voet dan dat
van Sterbini; immers: Bartholo's bedienden. La Jeunesse en L'Eveíllé, verschijnen
erin ten tooneele. — Trouwens met het libretto van Sterbini is nogal gesold; voor
de vertooningen in het Fransch is het niet alleen vrij vertaald, maar ook hier en
daar verkort en omgewerkt.
3)
4

Of wel.

) D. w. z. de 4e acte van de F ran

Sc

h e omwerking, zie noot

2.
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heeft besteed; dit staat, zooals bijna ieder weet, verre en verre
achter bij het voorafgaande; er komt slechts één trio in voor;
de rest is gesproken dialoog. Bovendien echter was „door de
haast" het concept van de, naar Rossini's beweren, prachtige
ouverture zoek geraakt. Deze kon dus niet worden geïnstrumenteerd, en daarom nam de componist ervoor in de plaats
de ouverture van zijn in het vorige jaar, dus: in 1815, vrijwel
mislukte opera Elisabetta; al pasten de thema's daarvan heelemaal niet bij de muziek van den Barbiere; zóó nauw moest
men maar niet kijken.
Intusschen was deze ouverture oorspronkelijk ook niet voor
zijn Elisabetta bestemd; hij had haar gecomponeerd voor zijn
in 1814 totaal gevallen Aureliano in Palmira; en zoo heeft
ze dan nu gediend, en dient ze nog, als „v o o r w e r k" bij een
derde opera, terwijl in den „Barbiere" bovendien uit „Aurelíano
in Palmira" is overgenomen de door vele versieringen hoogst
moeilijke aubade voor tenor (Graaf Almaviva) in het ie bedrijf, beginnende met de woorden „Ecco ridente in cielo".
Voor de volledigheid vermeld ik nog, dat de première van
den „Barbiere" een groot fiasco is geweest; later evenwel is de
opera op haar rechte waarde geschat.

Zooals ik straks zei: die ouverture werd te Berlijn zeer
correct ten gehoore gebracht, en dat was ook het geval met
het zoo goed als v r o u w e n-looze ie bedrijf 5),
Warmer evenwel dan op een warmen Augustus-avond het
geval pleegt te zijn, was ik daardoor nog niet geworden;
maar, toen het scherm voor II gerezen was en ik de pétillante
gestalte van signorina Prevosti goed had aanschouwd, aller
klassiek gevormd, eer iets te mager, maar met sprekend-minst
gelaat en vurige kijkers, terwijl, als zij zong, haar korte boven
hagelwitte, maar onregelmatige (dus: e c h t e) tanden-lip
liet zien, en toen zij met betooverende stem het „Una voce
poco fa" had aangeheven, was ik letterlijk geëlectriseerd.
Die bekende cavatine dan werd door Prevosti superieur mooi

gezongen met glashelder geluid, natuurlijk in de s o p r a a n5 ) Rosina verschijnt in dat bedrijf slechts een oogenblik op haar balkon om
Almaviva een briefje toe te werpen.

FRANCESCHINA PREVOSTI,
in „La Traviata" (iste Bedrijf)
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zetting. — Rossini heeft namelijk de Rosina- partij voor m e zz o-s o p r a a n gecomponeerd, — en als parelen waren de
versieringen, die de componist daarin heeft aangebracht, en.
die hij er n i e t in heeft aangebracht. Het verhaal immers luidt
dat, toen zekere zangeres, als staaltje van haar virtuositeit, die
cavatine voor Rossini had gezongen, deze haar zei: „Prachtig
gezongen; maar van wien is de muziek ?"
Een waar kunststukje vertoonde Prevosti in de daaropvolgende scène, als Rosina, haar voogd uitlachend, om een groote
ronde tafel heen loopt en de kamer verlaat. Dat deed zij onder
een lang aangehouden triller, die nog even werd gehoord toen
de deur al achter haar dicht was.
De heele zaal — en het was stampvol — was opgetogen en
applaudiseerde, zooals ik het nog nooit had bijgewoond,. en
het enthousiasme bleef stijgende, totdat de matheid van het
laatste gedeelte der opera Prevosti geen gelegenheid meer gaf
met haar gaven en kunst te woekeren.
Dáárom is het dan ook de vaste gewoonte van alle b e r o e m d e coloratuur - zangeressen en bel- canto- sterren, wanneer zij d e z e opera als parade -stuk geven, aan het slot een
toegiftje te zingen van eigen keus. Prevosti heeft op dien
avond daarvoor uitgezocht de vocaal-wals van VENZANO, een
mode- nummer van de laatste helft van de ie eeuw.

De avond was mij allesbehalve tegengevallen, en daar voor
den navolgenden avond Carmen was aangekondigd, n a t u u r1 ij k met Prevosti in de titelrol, ging ik ook dáárheen, maar ..
met vreezen en beven. — Waarom? — Wel, omdat zij en
andere sopraan-zangeressen daarmee den componist BIZET geweld aandoen; Carmen is voor m e z z o-s o p r a a n geschreven in tegenstelling met de s o p r a a n- partij Micaela; want die
vrouwen zijn mededingsters. Evenmin mag in de limonadegazeuse-opera van THOMAS de Mignon- partij voor sopraan
worden getransponeerd, omdat dan de tegenstelling verloren
gaat met Philine.
Enfin, ik spande mijn verwachtingen laag op het punt van
muzikale contrasteering en spitste mij voornamelijk op haar
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speeltalent. Van c o l o r a t u u r is in de Carmen- partij geen
sprake.
Toen ik plaats nam --- zooals vanzelf spreekt — op de
voorste rij van de stalles, leverden deze rij en de tweede een
ongewonen aanblik op. Er zaten namelijk zeker twaalf of
vijftien jonge meisjes met een bosje losse bloemen in de hand.
Ik dacht aan een partij of zoo iets, en bekommerde mij er
verder niet om.
De eerste acte, met de habanera en de séguedille verliep. Prevosti was nog niet in staat geweest mij in verrukking te brengen. Ik had menige uitstekende, d o n k e r- stemmige Carmen
hooren zingen en — hoe uiteenloopend de opvatting der rol
ook moge geweest zijn — tevens uitnemend a c t e e r e n; Prevosti kon derhalve, met haar h o o g geluid en haar slangachtig
loeren op Don José, die donker-stemmige anderen niet in de
schaduw stellen.
Bij de tweede acte werd het beter. De chanson bohème werd
in zeer snel tempo gezongen, zoodat het timbre van haar stem
mij minder hinderde, en de daarmee verbonden dans deed haar
vurig temperament goed uitkomen, en zoo ging het crescendo
tot de aangrijpende scène met Don José. En zie, toen het
scherm was gevallen en er onder donderende bijvalsbetuigingen
den eersten keer werd gehaald, rezen de bovenbedoelde jonge
meisjes als één man op, met de bloemen, en wierpen die op het

tooneel Prevosti toe.
Wat deze betooging beoogde of beteekende? Ik weet het
niet. Als vreemdeling was ik niet in staat daaromtrent navraag
te doen. Maar dat het met Prevosti afgesproken werk zou zijn
geweest om r e c 1 a m e voor haar te maken, kan ik onmogelijk
gelooven, ten eerste omdat de drie avonden van haar optreden
de zaal overvol is geweest, en ten tweede omdat den derden en
laatsten avond een dergelijke demonstratie op nog grooter schaal
heeft plaats gehad.
Alleen zou het k u n n e n zijn, dat het publiek te Berlijn
in twee kampen was verdeeld; de „Bellíncionianen" en de
„Prevostianen". En in dát geval moet zekere jonge -dame van
ongeveer acht -en- twintig, die 20 Augustus bij de derde voorstelling: La Traviata, vlak naast mij zat, stellig een van de
vurigste partijgangsters zijn geweest van Prevosti. Ze had

X86
namelijk een tuiltje, van hoogstens 50 c.M. middellijn, op haar
schoot, uit de fijnste bloemen bestaande, en toen Prevosti met
bijkans bovenmenschelijke virtuositeit de lange slot-aria van
het eerste bedrijf geëindigd had en het scherm was gevallen,
rees die jonge dame op, luide „brava, bravissimal" roepend,
-- applaudiseeren kon ze niet, want ze had bij het opstaan
het tuiltje in de rechterhand genomen, — en zich aanstellend
als lichtelijk stapel. Natuurlijk werd er „gehaald" ; weer wierpen
andere meisjes Prevosti op het tooneel bloemen toe, en daarná
boog de bewuste jonge -dame zich over het orkest heen en
slingerde haar tuiltje voor Prevosti's voeten. Genadiglijk heeft
Prevosti dat opgeraapt en haar met een hoofdknik bedankt.
Dat de jonge dame toen overgelukkig was, kon ik merken
niet zoozeer aan haar blos, als wel aan haar van vreugde
tintelende oogjes.
Maar dat nu daargelaten: Prevosti's uitbeelding van en zang
als Violetta la Traviata heeft ook mij ten zeerste aangegrepen;
meer nog dan die van Bellincioni. De laatste had, toen ik haar
hoorde, tien jaar later, dus in i 907, reeds niet meer ten volle
de macht over haar stem, en coloratuur is nooit Bellincioni's
sterkste zijde geweest; wél echter was dat haar s p e l; maar
juist voor en van die rol had, zooals ik in den beginne heb
gezegd, Prevosti een bepaalde studie gemaakt. Ze heeft in de
laatste acte, althans mijns inziens, ook in spel en mimiek Bellincioni overtroffen en zelfs, de zeggingskracht natuurlijk niet
medegerekend, SARAH BERNHARDT geëvenaard, welke laatste
ik zoo vaak heb bewonderd in La Dame aux Camélias, waaraan „La Traviata" is ontleend.

Het zal ongeveer tien jaren geleden zijn dat heel kort vóór
zekeren Vr ij dag- avond, — Vrijdag is de meest ongeschikte dag,
althans in Amsterdam, voor opera's, — een voorstelling werd
aangekondigd, te geven in den S t a d s-s c h o u w b u r g door
Franceschina Prevosti; welke opera het was, weet ik niet meer;
ik was verhinderd erheen te gaan. De groote trom was niet ge
roerd; de „pers" wist niets van haar; buitendien: het was een
tijd van influenza en van algemeene malaise; kortom: „onbe-
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kend maakt onbemind"; en dus ging die avond onopgemerkt
voorbij, naar ik meen, ook door de „pers ".
Ik kan dus niet meededen of toen haar zangkunst en haar
spel nog zoo meesleepend waren.
Wel weet ik dat ze zich als zang-onderwijzeres te Berlijn
heeft gevestigd en althans in het laatst van 1915 nog leefde.

Haar rivale 6 ) Bellincioni, de geboren t r a g é d i e n n e,
k o n nu eenmaal niet scheiden van wat voor haar een levensbehoefte was. Ze m o e s t blijven uitbeelden en voort -s p e1 e n, — z i n g e n was voor haar eigenlijk maar bijzaak,
— en blijven het publiek inpalmen en geboeid houden, blijven
toonen welk heilig kunstvuur in haar binnenste opgesloten
was, tot haar stem haar geheel zou begeven. Dit is in 191 I geschied. Ze heeft toen te Charlottenburg een opera-school gesticht 7 ) .
CESARE BELLINCIONI, zelf musicus, had zijn dochter tot
zangeres opgeleid, en ze heeft reeds op zeventien - jarigen leeftijd
te Napels gedebuteerd. Maar haar stem was niet genoegzaam
geschoold, zoodat, onder het creëeren van allerlei v e r i st i s c h e partijen, o. a. Santuzza in Cavalleria rusticana, steeds
meer en meer haar natuurlijke aanleg voor tragedie-spelen zich
ontwikkelde ten koste van haar zangkunst.
Veel, zeer veel opera- liefhebbers intusschen, die, gelukkig
voor hen zelf, niet al te gevoelige gehoorzenuwen hebben, heeft
ze hoofdzakelijk door haar s p e 1 in verrukking gebracht. Ik
heb, gelijk ik in den aanvang van dit hoofdstuk zei, in 1897
haar niet gehoord; maar sedert Igo6 heb ik mijn schade ingehaald. In La Tosca is ze mij verreweg het best bevallen, dewijl
ze in die rol meer spelen moet dan zingen. Omdat ze naar
mijn oordeel haar stem voortdurend forceerde, heb ik veel
minder van haar genoten in La Traviata, in Carmen en in
6)

Althans te Berlijn.
NASCHRIFT. De sot uitgaaf van HUGO RIEMANN's Musik-lexikon, in 1922
verschenen, vermeldt dat Bellincioni destijds weer in Italië woonde. — In 1920
heeft zij een soort autobiographie te Milaan bij Quinteri het licht doen zien, onder
den titel van Io eet it Palcoscenico (of moet dat soms zijn: Io ed it palco scenico?)
„Ik en de (tooneel- )planken ".
7)

Tooneel- herinneringen iI i3

GEMMA BELLINCIONI
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Thaïs, welke laatste partij zij in het Fransch heeft gezongen.

Op haar overigens schitterend a c t e e r e n heb ik slechts
één aanmerking: ze heeft de fout van al haar landgenooten,
d. w. z. ze betrekt menigmaal de toeschouwers in de handeling.
Sinds 1897 is zij weduwe van den tenor ROBERTO STAGNO,
die zijn eerste vrouw en vijf kinderen in den steek heeft gelaten om háár te trouwen. Geen wonder; ze is, of was althans,
een prachtvrouw, met een klassiek gelaat, omlijst door de bandeaux van haar haren, en daarbij is haar gestalte die van een

Juno.

Beider dochter BIANCA heeft als sopraan in 1913 te Graz
gedebuteerd.
20

Februari 1917.

.......................................................

HOOFDSTUK XVII.

Onder het schrijven van hoofdstuk XVI schoot mij telkens
menige andere illustre vertegenwoordigster van het bel canto
te binnen, die ik, hetzij in mijn jongelingsjaren, hetzij op later
leeftijd, heb gehoord.
Mijn oudste herinnering dienaangaande geldt de wereldberoemde ADELINA PATTI.
Het moet in het seizoen 186516 zijn geweest, dat zij op een
tournée, georganiseerd door haar zwager en leermeester, MAURICE STRAKOSCH, zich in Nederland, en meer bepaald in Amsterdam, op één concert (of meer ?) heeft laten hooren.
Concertzalen, die een zeer talrijke menigte toehoorders konden bevatten, waren er in dien tijd — dus jaren en jaren vóór
de stichting van het C o n c e r t g e b o u w — in Amsterdam
niet.
Ook de groote zaal van H e t P a r k'), in de Plantage, eerst
beheerd door J. EDUARD STUMPFF, en daarna, tot 1876, door
diens broeder WILLEM, later directeur -gérant van de (Kon.)
Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, bood ter
nauwernood bij de druk bezochte Abonnementsconcerten, waar
geregeld één of meer „gasten" plachten op te treden, voor de
leden met hun dames voldoende ruimte.
Hiervan was het gevolg dat de impresario Strakosch voor
het concert, te geven door Patti en drie of vier mannelijke solisten 2 ), zich tevreden moest stellen, — ten minste als hij, zelfs
bij verbazend hooge entréeprijzen, de kosten wilde dekken, —
met de reusachtige zaal van het P a l e i s v o o r V o l k sv 1 ij t.
1) De westelijke helft van den tuin van dat „Park" is nu nog een plantsoen,
het A. C. W e r t h e i m-p a r k genaamd; menige boom staat er nog, onder welks
lommer de leden van Het Park zich plachten te vermeien, wanneer de concerten in
den tuin werden gegeven. — De oostelijke helft, waar alle boomen zijn gerooid,
dient als sportveld, evenals het terrein, waarop tevoren de zaal met den wintertuin,
en later de P a r k s c h o u w b u r g, treuriger gedachtenisse, heeft gestaan. — Zie
ook noot t op blz. 8 i.
2) Onder dezen herinner ik mij zekeren BOTTESINI, die op zijn instrument
kunststukjes vertoonde d la Paganini, evenwel n i e t op de viool, maar — excusez
du peu! —op de contrabas.
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Deze — in Augustus 1864 geopende — stichting van
wijlen dr. S. SARPHATI, gebouwd naar het plan van den architect C. OUTSHOORN, was oorspronkelijk in hoofdzaak bestemd tot het houden van tentoonstellingen, en daarnevens
opdat militaire, anders gezegd: h a r m o n i e- kapellen, in die
ontzaglijke ruimte hun meer of minder luidruchtige muziek
zouden ten gehoore brengen. Van werkelijke concerten, door
strijkorkesten gegeven, was, althans in het begin, geen sprake.
Voor fijnproevers op muzikaal gebied viel daar niet te genieten.
In de eerste jaren na de opening bevond zich het orkest,
of laat ik moderner zijn en zeggen: het p o d i u m aan het
eind van den oostelijken vleugel, dus op de plaats waar nu het
tooneel staat. Af en toe, en speciaal bij t e n t o o n s t e 1 1 i ng e n, speelden de muzikale kapellen onder den koepel. Later,
toen er een strijk-orkest was geëngageerd onder de leiding van
JOH. M. COENEN, werd het podium verplaatst naar den westelijken vleugel, en in het belang van de acoustiek sloot men
door een scherm dien vleugel tot aan het dak toe af van de
ruimte, onder den koepel; wat natuurlijk een enorme verbetering was.
Of er nu bij het Patti-concert ook een dusdanige afscheiding
was van die geweldige ruimte onder den koepel — en dan,
zooals vanzelf spreekt, aan den oostelijken kant, — zou ik
niet met zekerheid kunnen zeggen, al acht ik het, met het oog
op de niet o v e r- krachtige stem van Patti, meer dan waar
-schijnlk.

Wel echter herinner ik me best dat ik dien avond heb
gezeten, — ik had toen nog uitstekende ooren, — b o v e n;
dus op de g a 1 e r ij, die, ettelijke meters breed, om de geheele
benedenzaal heen loopt 3 ).
Van alles wat Patti op dat zeer druk bezochte concert met
haar verrukkelijke stemmiddelen en tevens met ongelooflijke
virtuositeit ten gehoore heeft gebracht, weet ik niets anders te
3 ) In de tegenwoordige schouwburg-zaal is die galerij, ten deele althans,
gemaskeerd. -- Van de tegenwoordige balcons en loges was begrijpelijkerwijze in
186516 nog geen sprake.
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noemen — programma's placht ik toen nog niet te bewaren
— dan L'Eclat de rire van AUBER.
Eerst veel later ben ik te weten gekomen dat deze coloratuur-aria een fragment is uit Auber's opéra-comique Manon
Lescaut, welke in 1856 voor het eerst is vertoond, met de
beroemde MARIE CABEL in de hoofdrol, maar totaal fiasco
heeft gemaakt, erger dan welk ander werk ook van den maestro, die, behalve zijn ernstige opera La Muette de Portici, zoo
heel veel allerliefste opéras-comiques heeft gecomponeerd.
Na den val namelijk van Manon Lescaut heeft Auber onder
den titel van L'Eclat de rire, als afzonderlijke aria, uitgegeven
een zoogenaamde Bourbonnaise, die de heldin, zich met de
gitaar begeleidend, à l'improviste zingt, om onder de bezoekers
van zeker estaminet geld op te halen ten einde de daar gemaakte
grove verteringen van haar en haar gezelschap te kunnen betalen; immers: de welvoorziene beurs, waaruit dat anders zou
zijn geschied, was haar door een slinkschen streek van haar
neef ontfutseld.
De woorden van deze bourbonnaise zijn alleraardigst, ten
minste als men weet dat de commissaris van politie, van wien
sprake is, zich onder de toehoorders bevindt en op Manon
een goed oogje heeft gehad, maar door haar is afgewezen. —
Het eerste van de beide coupletten schrijf ik hier even af:
Tra, la, la, la, la, la, la, la, la!
C' est l' histoire amoureuse
Autant que fabuleuse
D'un galant fier -à-bras!
Ah! Ah? Ah!

D'un tendre commissaire
Que Von croyait sévère
Et qui ne l'était pas!
Ah! Ah! Ah!

Il aimait une belle!
I1 en voulait! ... Mais elle
De lui ne voulait pas!
Ah! Ah! Ah!

Or, voulez-vous apprendre
Le nom de ce Léandre,
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Tra?tre comme Judas!
Ah! Ah! Ah!

Son nom? ... Vous allez rire;

Je m'en vais vous le dire,

Bien bas... tout bas... tout bas .. .
(Een oogenblik pauze).

Non! ... Je ne le dirai pas!
(Schaterlachend.)
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah? Ah! Ah!
De bijval, dien Patti met dat nummer en vooral met de
klaterende lachtonen oogstte, grenst aan het onbeschrijflijke;
maar ook met haar andere nummers, liederen zoowel als operaaria's, behaalde de diva dien avond in Amsterdam, gelijk overal
elders, een enorm succes. De stem van de nu ruim 73- jarige
moge voor een opera- zangeres niet van buitengewone intensiteit zijn geweest, haar zangkunst was boven allen lof verheven, evenals haar gratievolle voordracht.

Haar vader was een beroemde Italiaansche tenor, SALVAhad drie in de muziekwereld be-

TORE PATTI genaamd. Hij

kende dochters.
De oudste, AMALIA, was een gevierde alt~ zangeres, maar
heeft, zoover ik weet, zich nooit in ons land laten hooren.
In Januari 19 i6 is zij te Parijs op 85- jarigen leeftijd overleden, bijna negen -en- twintig jaar na haar echtgenoot, den
bovengenoemden MAURICE STRAKOSCH, die niet alleen een
uitstekend pianist en muziekleeraar was, maar ook klavier stukken componeerde en vooral als impresario optrad.
CARLOTTA, de tweede dochter, heb ik minstens éénmaal op
een abonnementsconcert in Het Park gehoord. Zij was eenigszins kreupel, en daarom wilde haar vader haar eerst tot pianiste laten opleiden; maar Carlotta's beeldige sopraan -stem
deed spoedig haar rechten gelden; en zoo geschiedde het dat
zij in 1861 op z t - jarigen leeftijd in de opera te New-York
debuteerde. Ze had evenwel niet het ware theaterbloed, en bovendien hinderde de kreupelheid haar in haar bewegingen,
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zoodat zij spoedig het tooneel voor de concertzaal verwisselde. Daar was haar succes buitengewoon, en ik herinner me
levendig hoe ik, als jongmensch van zoowat twintig, genoten
heb van haar geacheveerden zang. Bij die zelfde gelegenheid
heb ik ook haar lateren echtgenoot 4 ) gehoord, den uitsteken den violoncellist ERNEST DE MUNCK, professor aan de Koninklijke Academie voor Muziek te Brussel. Deze is in
Januari 1915 overleden, ruim vijf -en- twintig jaren na zijn

vrouw.
De jongste en verreweg het meest bekende dochter, de 10 Februari 1 843 te Madrid geboren ADELINA 5 ) , leeft nog, en wel
op haar kasteel in Wales 6
Als i6 -jarig meisje heeft ze te New-York gedebuteerd als
Lucia di Lammermoor. Ofschoon haar stem, althans toen,
niet zeer omvangrijk was, zoodat die niet steeds, en met name
niet in het heerlijke septuor (met koor) , voldoende werd gehoord, was haar coloratuur dermate AF, dat na de waanzinscène aan het applaus geen eind kwam. Sedert was haar roem
gevestigd; in alle g r o o t e hoofdsteden van de Oude Wereld
droeg men haar letterlijk op de handen.
Ook in Amsterdam heeft ze (vóór 186516), zich in verschillende opera's laten bewonderen.
Die opera's waren, een spectacle coupé daargelaten: La Son)

nambula, 11 Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor en La
Figlia del reggimento.
Dat is mij gebleken uit een serie programma's van den Stadsschouwburg, ter Universiteits- bibliotheek alhier aanwezig.
Op het Leidsche -plein namelijk zijn twaalf voorstellingen,
met de n e g e n t i e n- jarige PATTI als s t e r, gegeven tusschen
ii Maarten 17 April 1862 door het It all aanschOper a-g e z e 1 s c h a p van E. MERELLI, waartoe ook de beroemde bas AGNESI behoorde 7),
4)
5)

Ze zijn in 1879 getrouwd.
Eigenlijk: ADELA JUANA MARIA.

6) NASCHRIFT. Zij is intusschen 27 Sept. i psp overleden.
Ongeveer vijf jaar later, namelijk 25 Maart 1871 heb ik in den Stads7)
schouwburg van dien zelfden Agnesi echt genoten, als Don Basilio in Il Barbiere
di Siviglia, toen de mezzo- sopraan DéSIRéE ARTOT als Rosina de aanwezigen in
verrukking heeft gebracht. — Agnesi evenwel had evenveel succes: immers hij zong
de bekende aria La calunnia, met een zóó machtig geluid en toch zóó onweerstaanbaar
komisch, als ik haar nog nooit van een ander heb gehoord.

ADELINA PATTI
Foto van 1870
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Die buitengewone voorstellingen waren dubbel zoo duur
als de opera- voorstellingen van het Fransche gezelschap uit
Den Haag. De meest chique plaatsen namelijk, die van het
balcon, zooals toenmaals de beide z ij-kanten heetten van de
tegenwoordige beneden -loge, — de beneden -loge t e g e no v e r het tooneel werd ie amphitheater genoemd, — golden
op die kostbare (1) avonden f 6.
Wat een verschil met tegenwoordig! Er werd nu pas, in
deze dure tijden, voor de door MENGELBERG op touw gezette
opera- voorstellingen niet minder dan f 20 gevraagd voor
i e d e r e plaats in de benedenhelft van den schouwburg, .. .
en de zaal was s t a m p v o 1. Dat kan ze toch onmogelijk geweest zijn alleen van O.W.-'ers.
Toch hebben die Patti- voorstellingen van vijf -en- vijftig
jaar geleden een gemiddelde recette gehad van f 2000. — Die
van de drukst bezochte voorstelling heeft f 2322.60 bedragen.
Ter aanvulling nog dit: 24 April i 862 heeft in de Parkzaal plaats gehad een „Festival d'Adieu à grand orchestre
donné par Mlle. ADELINE PATTI ". Zij heeft toen daar óók
weder enorm veel succes gehad als concertzangeres; en Agnesi
heeft er eveneens bizonder voldaan.
Op later leeftijd is Patti enkel nog voor Ii e f d a d i g e
doeleinden in het openbaar opgetreden; maar natuurlijk doet
zij ook dát sinds lang niet meer.
Van haar eersten man, HENRI markies DE CAUX, stalmeester van Napoleon III, heeft ze in 1885, na een echtvereeniging van zeventien jaar, zich laten scheiden om in 1886
in het huwelijk te treden met den tenor NICOLINI 8). Na diens
dood, in 1898, trouwde zij, de 56- jarige, met den Zweedschen
baron ROLF CEDERSTRÖM.
,r

Nu nog een en ander over de straks genoemde opera Manon
Lescaut.

Het libretto daarvan is door niemand minder dan EUGèNE
den geest van het werk totaal
miskennende wijze getrokken uit den indertijd alom bekenden,
SCRIBE op ongelooflijk slordige,
8)

Eigenlijk ERNEST NICOLAS, geboren in 1833, volgens anderen 1834-
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in 1733 verschenen roman van den abbé PRéVOST 9 ) , getiteld
Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux.
Dit met zooveel fijnheid van geest samengesteld werk, in
welks voorwoord de schrijver o.a. zegt: „Je me suis proposé
d'offrir au lecteur un exemple terrible de la passion", werd
door zijn benijders en natuurlijk ook door de geestelijkheid uitgemaakt voor al wat leelijk is en gemeen; nochtans is het hem,
door de passie en waarheid, in zijn verhaal gelegd, volkomen
gelukt zijn held en heldin, van wie, om aan geld te komen, de
een valsch speelt, de andere haar bekoorlijkheden aan een derde
verkoopt, zóó voor te stellen dat zij geen afschuw inboezemen,
laat staan: walging, maar wel volop belangstelling en medelijden.

Reeds vóór het libretto van Auber's opéra-comique, had die
zelfde Scribe, met zekeren AUMER, uit denzelfden roman het
scenario samengeflanst van een ballet-pantomime, waarvoor
HALéVY de muziek schreef. Dit werd in 1830 in de Groote
Opera te Parijs vertoond, maar verwierf weinig bijval.
Heel anders ging het met de aan dezelfde geschiedenis ontleende opera's, die én MASSENET én PUCCINI hebben gecomponeerd. Beide zijn tot dusverre repertoire- werken gebleven;
hoewel eenige latere opera's van Puccini in Nederland veel
meer populair zijn dan zijn Manon Lescaut.
Mogelijk draagt van dat niet zóó populair zijn de schrijver
van het libretto — zijn naam weet ik niet 10 ) — mede de
schuld; immers: al citeert deze in het voorwoord enkele voor
zich zelf sprekende zinnen van den roman en zegt hij daarna:
„dat alles is in het libretto behouden met zooveel getrouwheid
als doenbaar was 11 ) bij het overbrengen van een werk uit den
beschríjvenden in den beeldenden, vorm ", een
Voluit genaamd: ANTOINE FRAN9OIS PRéVOST D'EXILES, 1697-1763.
9)
Hij heeft een zeer bewogen leven gehad, was eerst Jezuïet, daarna soldaat, toen
Benedictijn, en nadat hij uit het klooster was ontvlucht en zich een poos in Nederland en Engeland had opgehouden, werd hij aalmoezenier en secretaris van den
prins DE CONTI. Van zijn met groot talent geschreven werken is de hier genoemde
roman verreweg het meest beroemd.
10)
Misschien is het ILLICA, of zijn het deze én GIACOSA, evenals van verscheiden andere opera's van Puccini: maar het officieele tekstboekje, bij Ricordi uitgegeven, vermeldt den naam niet.
11 ) Zoo is bij hem evenals bij Prévost, de komische figuur van den dronkaard
en valschspeler, de militair LESCAUT, b r o e d e r, en niet, zooals in de opera's

van Auber en Massenet, n e e f van Manon.

'g8
grooten factor tot het medelijden-wekken heeft hij verzuimd
erin te brengen: van armoede - lijden nl. is geen sprake, zoodat niet dáárom Manon zich verkoopt; ook speelt Des Grieux
niet valsch.
Neen, het allerhandigst zijn MEILHAC en GILLE geweest,
de libretto- schrijvers van Massenet's Manon, en deze componist
heeft van dat werk zeer veel genoegen beleefd. De zeer zware
hoofdrol is voor een c o 1 o r a t u u r- zangeres geschreven, en
na de première, in 1884, heeft Massenet voor de eventueele
vertolksters van de Manon -rol er nog twee halsbrekende „Einlagen" (in het 3e bedrijf) bij gecomponeerd: een „gavotte" en
een „fabliau". Daaruit plegen nu geregeld de chanteuses een
keus te doen.
24
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In het vorige hoofdstuk heb ik verteld hoe groot de recette
is geweest bij de Patti- voorstellingen in den Stads - schouwburg
in het voorjaar van 1862.
Hoe ik dat zoo nauwkeurig weet?
Wel: uit de eveneens in hoofdstuk XVII vermelde serie programma's. Daarop staat namelijk ter zijde van het „hoofd ",
door wien weet ik niet, maar waarschijnlijk door een der
schouwburg-directeuren, ROOBOL of TJASINK, heel precies,
soms tot in halve centen toe, het totaal der recette van elke
voorstelling genoteerd.
Juist daardoor wordt dat nasnuffelen van een c o m p 1 e t e
reeks programma's uit een of ander tooneelseizoen, dus ook bij
voorbeeld van alle z e s t i e n 1 ) vertooningen van het zoogenaamde „kermisstuk ", zoo vermakelijk.
Tijdens de Amsterdamsche kermis, die den tweeden Maandag in September placht te beginnen en duurde tot lang na
middernacht van den t w e e d e n dáárop volgenden Zaterdag-avond, werd in het seizoen 1861/2 in den Stads- schouwburg gegeven De Berggeest, of de drie wenschen, toover- blijspel
met zang en dans, in 4 bedrijven of 9 tafereelen, naar het
Hoogduitsch van ALOïS GLEICH, door L. J. VELTMAN; muziek van JOH. M. COENEN, de dansen gecomponeerd en gemonteerd door A. P. VOITUS VAN HAMME"; en dit werd gevolgd door „Pierrot, kapper en pruikenmaker, of de strjjd tusschen Arlequin en den toovenaar Alzoram, nieuw groot arlequinade ballet-pantomime in 7 tafereelen, gecomponeerd en
gemonteerd door den balletmeester A. P. VOITUS VAN HAMME; geheel nieuwe decoratiën van de heeren J. F. en H. J.
PLAAT, muziek gearrangeerd door JOH. M. COENEN".
1 ) Wanneer een kermisstuk aan sloeg placht het ook nog wel langer te
worden gegeven, dan de kermis duurde. Zoo ook in dit geval; het stuk en het
daarop volgend ballet werden vertoond van Maandag 9 tot en met Donderdag 26
September. Het ballet zelf bleef nog eenige avonden daarná op het repertoire, als
aanvulling van SARDOU's Les Femmes fortes, waarvan toen Nederlandsche titel luidde:
De Vrouwen, of wie is de sterkste ?, later bij de vereeniging H e t N e d e r1 a n d s c h T o on e e 1 vertoond onder den naam van Amerikaansch of niet?
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Gaat men nu de recettes na van die zestien vertooningen,
dan blijkt het dat den eersten avond, 9 September, werd ontvangen: f 3o6.474, en den daarop volgenden: f 26 4.75;
maar dáárna komt de „loop"; want, steeds crescendo gaande,
bereikt de recette den tienden avond het maximum, namelijk
f ioo4.5o. Nu gaat het daarentegen met reuzenschreden achteruit; immers: bij de veertiende voorstelling werd slechts
f 185.30 ontvangen; dan weer een kleine opleving: f 324.40,
om den zestienden avond te eindigen met een ontvangst van
f 270. I i%.
Die recette van f 1004.50 is de hoogste, welke in 1861/2 bij
de Hollandsche voorstellingen werd binnengehaald, hooger
zelfs dan bij eenige benefiet - voorstelling; immers: bij die van
C. J. ROOBOL, — en deze was van alle het drukst bezocht,
— werd slechts f 963.3234 gebeurd.
De laagste ontvangst van dit seizoen, nl, die van i 9 Mei,
bedroeg f 99.45.
Aan het doorbladeren van die programma's was voor mij
bovendien een soort griezelig, of als men wil: macabre genoegen verbonden; te weten: het zien en overpeinzen van al die
lange lijsten van, zoover ik weet, o p t w e e n a 2 ) overleden tooneel- en ballet- kunstenaars.
Enkelen, b.v. AMELUNG, (grootvader van HENRIëTTE VAN
KUYK) , HUYSERS (schoonvader van HENRI POOLMAN) en
VAN GOLVERDINGE, heb ik nooit zien spelen. Maar al die
anderen, — de heeren verreweg talentvoller dan de dames 3 ) ,
met uitzondering natuurlijk van mevr. L. J. STOETZ—MAJOFSKI, de overgrootmoeder van Louis CHRISPIJN Jr., — wat
heb ik ze vaak bewonderd, maar ook, misschien nog vaker,
onnatuurlijk gevonden, zoowel in voordracht als in acteeren!
Voor velen onder de tegenwoordige schouwburg-bezoekers
zouden hun namen niets zijn dan louter klanken. Nu ja, ANTON
PETERS, hebben ze wel eens door hun ouders of grootouders
hooren noemen, en ook diens navolger, den bulderbast FRANS
2) Straks kom ik op hen terug.
3) Mevrouw M. J. KLEINE -GARTMAN was in dat seizoen niet aan den Stadsschouwburg verbonden, maar te Rotterdam.

20I

KISTEMAKER; misschien zijn zelfs enkelen van hen wel in
1895 tegenwoordig geweest bij L. J. VELTMAN'S afscheid
van het tooneel, na een bijkans vijftig-jarige loopbaan 4
maar verder ... ?
Hoe kan het anders? Immers: zelfs ík heb mijn g e n e a 1 og i s c h e kennis op theatergebied dezer dagen moeten aanwenden om met zekerheid uit te maken welke van beide zusters de mej. PICéNI geweest is, die op de bewuste programma's
voorkomt, de oudste: ANGéLIQUE, die bijna onafgebroken bij
J. C. V a 1 o i s geëngageerd is geweest in Den Haag, later
getrouwd met mr. G. ROCHUSSEN en in het laatst van October
1906 aldaar overleden, of wel de jongere: HENRIëTTE, reeds
vroeg met den acteur J. B. VAN SLUYTERS gehuwd en 16 November 1910 te 's-Gravenhage gestorven. Deze laatste is eerst
bij B o as Jude 1 s geëngageerd geweest en tot circa 1890
bij Het Nederlandsch Tooneel; zij was de moeder
van de vroeger welbekende soubrette WILHELMINA VAN SLUYTERS, die in 1871 het tooneel heeft vaarwel gezegd. Zonneklaar is me toen uit de combinatie van die jaartallen gebleken
dat de bedoelde mej. Picéni de oudste, dus: Angélique is
geweest; want Henriëtte moet al heel lang vóór 1861 getrouwd
zijn en dus op de programma's zijn aangeduid als ,,Mevr. VAN
SLUYTERS-PICÉNI" ; anders zou haar dochter, d e g e 1 i e fd e s o u b r e t t e, het tooneel vaarwel hebben gezegd, — en
dat wel ten gevolge van een huwelijk 5 ) , — o p h a a r n egende of tiende jaar!
) ;

Daareven sprak ik van twee artisten uit dien tijd, die nog
in leven zijn.
De eerste is SOPHIE VAN G (E) YTENBEEK, een zeer merkwaardige vrouw en alles behalve van talent ontbloot.
Toen werd vertoond De Dochter van Roelant van DE BORNIER; Veltman was
4)
Karel de Groote. Ook daarna is hij nog éénmaal opgetreden, als de verrader Jean le
Chantre, in Een Amsterdamsche jongen van VAN LENNEP. Dat was bij een Apollovoorstelling. Hij telde toen 8o jaar. — Hij is so Nov. 1907 overleden, bijna go
jaren oud.
5)
Met den heer WARLAAS; na diens dood is zij hertrouwd met den heer
R. H. VERSCHOOR.
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Zij was, niet: is, want daarvoor is ze nu te bejaard e), om
zoo te zeggen: „van alle markten thuis ". Ga maar eens na.
Haar familie van vaders- en van moederskant 7 ) heeft indertijd
heel wat uitstekende ballet-artisten opgeleverd. Zij zelf heeft
in haar jeugd herhaaldelijk de Stads - schouwburg-bezoekers
door haar gracieus dansen in verrukking gebracht. Toen de
balletten dáár hadden afgedaan, ontdekte zij, ik geloof: half
bij toeval, dat zij een heel heldere sopraan -stem had; ze ging
zangles nemen, met zóó goed gevolg dat ze eerst bij M o rr i ë n en later bij Prot s enior met veel succes is opgetreden als operette -diva en er menige rol heeft gecreëerd. Maar al
zingende heeft ze ook leeren tooneelspelen; toen dus haar niet
genoeg geschoolde stem haar begon te begeven, is zij in 1879
gewone actrice geworden; maar, het dient gezegd: bizonder op
den voorgrond trad zij niet. Eerst speelde zij heel korten tijd
bij Van 011efen, Moor Veltman, daarna bij
A. van Lier, later bij de Kon. Ver. Het N e d e rlandsch Toonee1. In 1907 werd zij daar niet ge
Zij is toen met haar zoon SIMON naar Amerika-reëngad.
vertrokken.
Haar gemaal, later van haar gescheiden, was een tooneelspeler en operette-zanger van den zooveelsten rang: SIEM
SPOOR. — Over dezen en over beider kroost heb ik in Hoofdstuk II gesproken.
De andere overlevende is niemand minder dan „ijzeren Hein",
zooals hij zichzelf noemt: Louis BOUWMEESTER 8 ).
Over hem wensch en behoef ik niet lang uit te weiden; maar
toch vertel ik nog even iets uit dit ver achter ons liggende
tijdperk van zijn leven.
Onderaan op het programma van Woensdag 21 Aug. leest
men de volgende mededeeling:
„Verwacht op aanstaanden Zaterdag: DE INDIANEN IN ENe) NASCHRIFT. In een 21 April 1927 uit New-York door haar verzonden
brief schrijft ze dat ze 79 jaar oud is en nog goed in haar onderhoud kan voorzien.
Haar moeder was ROSINE VOITUS VAN HAMME, derde dochter van den op
7)
blz. i g genoemden balletmeester. Deze moeder, geboren 23 Dec. 1822 en begin
Nov. t g i o overleden, heb ik omstreeks 1877, toen ze al lang niet meer balletdanseres
was, menigmaal bij HENRI MORRIËN in de Nes een zoogenaamde „helleveeg" zien

spelen.
8) NASCHRIFT. Hij is inmiddels a6 April 1925 overleden, ruim 823.. jaar
oud; hij was 5 September í8p2 geboren.
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, waarin zullen debuteren mej.
C. R. A. LARONDELLE met de rol van Gurli, en de heer L.
F. J. BOUWMEESTER, met de rol van Fazir.
Beiden werden aan het gezelschap van R o o b o 1 T j as i n k verbonden, waarschijnlijk door de protectie van familieleden; want de heer en mevr. LARONDELLE, de ouders van
de debutante CHRISTINE, waren er geëngageerd, en evenzoo
mevr. HUYSERS-ROSENVELDT, de halfzuster van Louis Bouw-

GELAND, Tooneelspel in

....

meester.
Belangrijke rollen heeft de laatste er niet gekregen, maar hij
is in dit seizoen met zijn mede- debutante in het huwelijk getreden, en wel, naar ik uit de programma's opmaak, tusschen
17 en 22 December; den 16en althans vind ik haar vermeld
als ,, mej. Larondelle" en den a3en als ,, mevr. Bouwmeester

-Larondel".
Niet steeds is de liefde bestendig van duur ".
Zoo was het ook bij hen. Na een echt van „niet langen duur"
zijn zij gescheiden.
Christine Larondelle is hertrouwd met den acteur FEDI;
Louis Bouwmeester met de actrice ANNA VAN ENGERS, en
nadat deze was overleden, met haar zuster HENRIëTTE, eveneens actrice; en nadat ook deze overleden was, met
neen,
hier breek ik de serie af; de verdere vrouwen van Louis Bouwmeester waren, althans zooverre ik weet, geen artisten.
Maar

.....

...

Nog één bizonderheid aan de bedoelde programma's ontleend.

In den tijd dat ik in Amsterdam de voorstellingen van het
Fransche opera- gezelschap uit Den Haag heb bezocht, kwamen
s t e e d s van dáár alle ballerina's mede. Vroeger, toen de Amsterdamsche balletten een zoo groote vermaardheid hadden,
schijnt dat anders te zijn geweest; althans in het seizoen
1861/2 deed bij de Fransche opera hier in de stad het
g e h e e 1 e Amsterdamsche „corps de ballet" mede, en dus ook
de eerste danseuses.
Vooral ook was dat het geval met meur. MèGE, wier taak
het tevens was een of andere z w ij g e n d e persoon voor te
stellen, die aan de eigenlijke h a n d e ii n g moest deel nemen,
Tooneel- herinneringen II

14
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bij voorbeeld: de verleidende Hélène, in Robert le Diable, en
de verleide Fenella, in La Muette de Portici 0 ) .
A propos: een wonderlaken inval heeft men het genoemd
van AUBER, den componist van laatstbedoeld werk, om een
s t o m m e i s j e, alle vijf de bedrijven door, aan de handeling te laten deelnemen en als het ware tot een h o o f d persoon te maken. Ja, maar „nood maakt vindingrijk"; toen
Auber geen kans zag voor zijn prima donna indrukwekkenden zang te componeeren, besloot hij de verleide Fenella s t o m
te laten zijn en haar rol op te dragen aan zijn prima ballerina,
Mme TAGLIONI; haar gebaren en zielsaandoeningen moesten
dan maar worden geïllustreerd door het orkest? !
W

Meer dan eens heb ik terloops in deze „Tooneel-herinneringen" verteld, dat ik pas in het seizoen 1873 4 ben begonnen geregeld programma's te bewaren.
Toch heb ik er ook nogal wat uit vroeger tijd, en wel:
e n k e l e van heel merkwaardige vertooningen, die ik zelf
heb bijgewoond; het m e e r e n d e e 1 echter is mij in den
loop der laatste jaren toegezonden door personen, die, in mijn
Tooneel- herinneringen belang stellend, te recht meenden dat
ik, meer dan zij zelf, er voordeel van kon hebben.
Eén dan van die v r o e g e r e programma's draagt den
datum van 21 Maart i871 en is merkwaardig niet alleen
omdat het een voorstelling betreft, die ik zelf heb bijgewoond,
nl. van RosSINI's II Barbiere di Siviglia, met DéSIRéE ARTóT
als Rosina 10), maar ook omdat het bovenaan een afbeelding
bevat van het tooneelgordijn van den toenmaligen Stadsschouwburg. Dit gebeurde nu wel geregeld gedurende de
seizoenen 18 70/1 en 1871/2, toen J. TJASINK alleen 11 ) directeur was; maar programma's uit die jaren zijn, behalve in
bibliotheken en archieven, nog alleen te vinden bij verzamelaars
van curiosa en bij tooneelmaniakken.
9)
Men herinnert zich allicht dat 25 Augustus í83o te Brussel de vertooning
van die opera de lont is geweest, die het kruit van den Belgischen opstand heeft
doen ontploffen. Bij het bekende „Amour sacré de la patrie" barstte de bom los.
10) Zie noot 7 op blz. 194•
11 ) Directeuren over het gezelschap artisten, dat den Stads - schouwburg bespeelde, waren 5859/70 C. J. ROOBOL en J. TJASINK. 1862 , 169 was A. PETERS
hun mededirecteur; in 5870 stierf Roobol en bleef dus Tjasink nog alleen over.
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Op dat gordijn, voor zoover ik weet, ontworpen en geschilderd door den uiterst bekwamen decorateur JAN EDUARD DE
VRIES 12 ) was afgebeeld een allegorische groep, niet volkomen
beantwoordend aan de op het gordijn te lezen staande versregels:
„Der Kunsten God aan 't IJ met geestdrift aangebêen,
Kroont hier in 't heilig koor Verdienste en Deugd alleen ".

ITALIAANSCHE OPERA.
DINSDAG 21 MAART 18ï1. —8 UUR.

Mel 1917.

1 2 ) De energieke De Vries, geb. í8o8, afstammeling van Maarten Harpertszoon
Tromp, had zich van leerling -decoratieschilder in 1836 opgewerkt tot hoofd -decorateur van den Stads -schouwburg. In 584! werd hij, samen met zes anderen, er
directeur; 1852/59 voerde hij alleen de directie; maar in 1859 werd hij door den
Gemeenteraad niet opnieuw benoemd; hij was toen één seizoen met een keu rb e n d e artisten in het nu al lang verdwenen F r a s c a t i in de Nes een geduchte
concurrent voor den Stads -schouwburg; 186o/67 was hij directeur van den
Groot en Schouwburg te Rotterdam, en van i868 tot zijn dood (1875)
van het Paleis voor Volksvlijt.

.....................-....................... --...---................................

.................................

......._....-- ------.

HOOFDSTUK XIX.
.................................... ..............................................................................................................

In de Juni - aflevering 1917 van Het Tooneel beschrijft de
hoofdredacteur, H. L. BERCKENHOFF 1 ) , de groote verdiensten van FRITS LENSVELT en diens vrouw, NELL BRONGER,
onderscheidenlijk als „decorateur" en „costumière ".
Beiden zijn verbonden aan de N. V. H e t T o o n e e 1 of.
zooals men algemeen zegt: „bij Royaards".
Bovenbedoelde beschrijving bevat o. a. het volgende:
„Oprecht gesproken, ik weet ten onzent geen tooneeldirecteur aan te wijzen, bij wien kunstenaars als Lensvelt en zijn
vrouw, het ruime terrein voor hun werkzaamheid zouden hebben kunnen vinden, als juist Royaards.
„Driekoningenavond! Wat Royaards daarin tot stand heeft
gebracht, is bewonderenswaardig. Men heeft beweerd, dat hij
zelf, als een der hoofdpersonen, niet beantwoordde aan de
illusie, die de rol had te geven. Dit moge zoo zijn. De rol
valt eenigszins buiten de gaven, gelijk die in hem zich gaandeweg hebben ontwikkeld, en buiten zijn jaren. Maar toch,
hoe hij 't ook deed: hij gaf door zijn aanwezigheid in het stuk,
als hertog daar zittende op den troon, de noodige vastheid aan
de vertooning. Hij bleef er 't middelpunt van. Bijzonder was
de vertooning juist ook omdat zij een bijna volkomen geheel
te waarderen gaf, in stijl, in de aaneengeslotenheid, de evenwichtigheid van uit innerlijk kunstbesef gegroeide eenheid,
in weerwil van de niet altoos toereikende krachten, waarmee
Royaards dit resultaat had moeten bereiken. Zijn zelfbewustheid doordrong de opvoering."
Wanneer nu het oordeel van een op kunstgebied ervaren en
hoogstaand man aldus luidt, dan wordt het, dunkt me, ieder
lezer — ook al heeft hij, evenmin als ik, Driekoningenavond
bij Royaards gezien, — duidelijk, dat deze, als leider van het
geheel, hiermede een werk heeft verricht, dat de kroon zet op
al zijn veeljarig streven en zoeken en pogen.
1)

Overleden 2 Mei i 9 x8.
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Ik zelf was indertijd allerminst een bewonderaar quand
même van hem.

Scherp als mijn pen nu eenmaal is, heb ik in het voorjaar
van 1899 in (de eerste reeks van) mijn Tooneel-herinneringen 2 ), naar aanleiding van zijn bij herhaling vrijwel mislukten
Hamlet het volgende geschreven:
„Daarmee bedoel ik nu volstrekt niet dat ik de talenten van
Royaards gering schat. Veeleer het tegendeel is waar. Maar
daargelaten zijn zwaar geluid, dat in deze jonge, bij uitstek
lyrische rol zijn taak zeker niet lichter maakt, heeft hij twee
gebreken, die hij zal moeten afleeren, wil hij ooit de Hamletvertolker worden, waarmee hij zelf vrede kan hebben.
„Het eerste van beide gebreken zal met de jaren wel verdwijnen, en spruit voort uit zijn nervositeit: als hij een rol
heeft waarin hij hartstocht moet laten zien, in woorden of in
daden, is die hartstocht hem de baas, en niet omgekeerd ... Voor de zoogenaamde grands roles wordt ver
vooral een geheel b o v e n de-eischt:ru,zlfb inge
rol staan... Hij moet dan tevens het tweede gebrek zien af te
leeren. Hij zegt namelijk nogal verdienstelijk verzen, maar
voor hém zijn klank en rhythme hoofdzaak, de inhoud komt
pas in de tweede plaats in aanmerking en wordt vaak door
hem veronachtzaamd; en dat kan weinig of geen kwaad m i t s
het verzen zijn van waarachtige dichters; Royaards wil echter
op die zelfde manier het dichtsel van poëtasters voordragen."
Men ziet het: bepaald m a 1 s c h was mijn meening over
hem toentertijd niet; en later, ja ... later heeft mijn verergerende hardhoorendheid mij steeds teruggehouden van g e w o n e tooneelvoorstellingen te bezoeken, zoodat ik me dus
niet in persoon heb kunnen overtuigen van zijn enorme vorderingen. Zijn zelfkennis is grooter geworden, en verbazend is
de wilskracht, waarmee hij alles doorzet wat hij als goed beschouwt. De kunst, bepaaldelijk de t o o n e e 1- kunst, was
voor hem altijd een godheid, en is, zoo mogelijk, dat in nog
hooger mate geworden. Onbewust aanbidt hij haar; niets
ontziet hij om haar te dienen, en zich zelf sparen doet hij
nooit.
2

) Blz. i:7 der uitgaaf A. W. Sijthoff, Leiden. igoo.
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Wat had ik gaarne Midzomernachtsdroom willen zien en
Driekoningenavond, om zijn voortreffelijke régie en zijn Kapitein Edgar (in Doodendans) , zijn Majoor (in Dolle Hans)
zijn Mercadet, om het bijna niet te overtreffen spel! Ik kan
me namelijk zoo levendig voorstellen, dat hij juist in dergelijke
karakter-rollen, v e e 1 meer dan in heroïsche of lyrische, als
waarachtig artiest, wat LOUIS BOUWMEESTER noemt: h e t
spiegeltje heeft, of met andere woorden: volkom e n z e k e r w e e t welken indruk hij door zijn spel maakt
aan de overzijde van het voetlicht. Dáár toch komt het op
aan; en van een tooneelspeler of - speelster die „het spiegeltje"
heeft, zal men nooit kunnen schrijven, wat ik achttien jaar geleden van Royaards schreef:
„Daaraan [d.w.z. aan het feit dat de hartstocht hém de
baas is] schrijf ik toe dat het vaak den schen heeft alsof hij
— die toch al twaalf jaar aan het tooneel is — de eerste beginselen van zijn vak nog niet kent; men zou soms zeggen
dat hij op de planken zich nog niet kan bewegen, nog niet kan
gaan, nog niet kan staan."

Natuurlijk weet ik allerminst welke tot dusverre niet -verwezenlijkte kunstenaars -aspiraties de nu vijftig-jarige 3 ) misschien nog koestert; maar, naar het mij voorkomt, heeft hij
reeds zeer veel bereikt. Heeft een b e t r o u w b a a r criticus
wel ooit over een artiest — g e n i e ë n als de beide BouwMEESTERS en ettelijke anderen laat ik er buiten — zóó degelijken lof geuit, als nu pas Berckenhoff over hem?
Met het nu verkregene zij hij tevreden — ten minste wanneer ik hem een raad mag geven — en hij streve niet naar nog
hooger, naar het bijna onbereikbare; hij heeft zijn sporen verdiend; maar. . . noblesse oblige! H a l t h o u d e n op den
weg, die n a a r b o v e n leidt, is niet hetzelfde als s t i lstaan op den vlakken grond.
3 ) NASCHRIFT. Royaards heeft 25 Jan. 1927 ter gelegenheid van zijn 6oen
verjaardag ondervonden hoezeer men hem hoogacht.
Ook hebben in de laatst verloopen jaren zijn plannen om een eigen schouwburg
te stichten allengs een vasten vorm gekregen. De schouwburg zal verrijzen aan het
Kleine-Gartman- plantsoen.

Zog
Evenwel: dat hij niet zal stilstaan, daarvoor blijft zijn heele
verleden borg en zijn ongeëvenaarde energie.
Wat al hinderpalen heeft hij ontmoet, wat al teleurstellingen manmoedig doorstaan, wat al nieuwe richtingen tastend
ingeslagen op zijn kunstenaars - zwerftochten, niet alleen in
ons land, maar ook in Duitschland, in Engeland, en zelfs in

St. Petersburg?
Als jonkman van goeden huize en adelborst bij de marine
gevoelde hij zich op ongeveer twintig - jarigen leeftijd door het
„tooneel" onweerstaanbaar gefascineerd, en na heel korten tijd
aan de T o o n e e 1 s c h o o 1 de lessen te hebben gevolgd van
nu wijlen mevr. CHRISTINE STOETZ, dacht hij zich in zijn
jeugdigen overmoed rijp voor de planken: zelfs werd hij kort
daarop, 1887/8, geëngageerd bij He t N e d er 1 a n d s c h
T o o n e e 1. Na dit seizoen echter was het uit; hetzij de Ko
te laag, hetzij hij zelf zich te hoog-nikljeVrghm
schatte.
Toen verliet hij het tooneel, maar slechts voor zeer korten
tijd; want in het najaar van 1888 verbonden hem de G eb r o e d e r s A. van Lier voor één seizoen aan hun gezelschap, dat destijds het G r a n d-T h é á t r e in de Amstelstraat bespeelde.
Dáár begon Royaards het geluk toe te lachen.
Immers: wat gebeurde er in dat zelfde seizoen?
Een tiental mannen, — n i e t schouwburgdirecteuren, -ontevreden over de betrekkelijk geringe zorg, waarmee in het
algemeen in Nederland de tooneelvoorstellingen werden voorbereid, in hoofdzaak wat s a m e n s p e l betreft, en d e c or a t i e f en s t e m m i n g, en óók over de keuze der stukken,
— hadden de handen ineen geslagen om zoo mogelijk te laten
zien hoe het dan nu volgens hun oordeel eigenlijk
wel behoorde te zijn. Een eigen gezelschap hadden die heeren
natuurlijk niet, maar ze stelden zich voor onder hun oppertoezicht en op hun risico ten minste ééne voorstelling te geven,
— die dan, zooals van zelf spreekt, een m o d e 1- voorstelling
moest worden, — en de daartoe benoodigde artisten bijeen te
brengen uit de verschillende bestaande gezelschappen, mits met
vergunning van hun respectieve directies.
Te dien einde richtten ze allereerst een vereeniging op, die
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zij na rijp beraad De Tooneelvereeniging) hebben genoemd.
De lotgevallen van deze kort - bestaan -hebbende vereeniging
en het succes, dat zij met Nora van IBSEN en Belachljjke hoofsche juffers van MOLIèRE heeft behaald, zijn door mij beschreven in hoofdstuk VI van d e z e Tooneel- herinneringen.
Onder de artiesten nu, die door D e T o o n e e 1 v e r e en i g i n g werden uitgenoodigd om onder de régie van den
veteraan L. B. J. MOOR de verschillende rollen te vervullen,
was ook Royaards. In beide stukken heeft hij medegewerkt:
in dat van Ibsen als Doctor Rank, in Molière's stuk als de
gezeten „bon bourgeois" Gorgibus.
Doctor Rank is een uiterst moeilijke speelrol. Deze, lijder
aan ruggemergstering, als medicus, volkomen van zijn eigen
toestand op de hoogte, sceptisch, ja, bijna cynisch, steeds onder
het loopen een stok gebruikend, de intieme huisvriend van
Helmer en diens vrouw, Nora, heeft slechts een enkel moment
van passie, en dan nog van volkomen ingehouden passie, namelijk als hij, zeker dat het met zijn leven ten einde loopt,
Nora zijn stille veneering voor haar en zijn liefde bekent.
Dat nu zulk een rol volkomen ligt binnen het bereik van
Royaard's temperamentvol kunnen, waag ik te betwijfelen;
ook al was van hem bovenbedoeld tooneeltje bizonder goed.
Intusschen, het dient gezegd: hij speelde de geheele rol met
zijn gewone conscientieusheid en had de raadgevingen goed
ter harte genomen van zijn regisseur.
Dat ik echter van zijn Gorgibus veel m e e r heb genoten,
heb ik reeds in dat zelfde hoofdstuk verteld, evenals dat D e
Tooneelvereeniging na de tweede voorstelling op
9 April 5 ) niets meer van haar bestaan heeft laten merken;
ten minste niet aan de b u i t e n- wereld.
G e b r. A. v a n L i e r evenwel, die aan De Tooneelvereeniging, voor Nora althans, de meeste artisten hadden afge4) Ik cursiveer het b e p a 1 en d lidwoord ten einde verwarring te voorkomen
met de Nederlandsche Tooneelvereeniging, waar achtereenvolgens
CHRISPIJN SR., VAN KUYK en TERNOOY APèL het oppertoezicht over de regie
hebben gehad, of met de N. V. T o o n e e l v e r e e n i g i n g, in 1912 door
HEYERMANS gesticht. — Vergelijk blz. 68.
5)
De eerste vertooning heeft 29 Maart 1889 plaats gehad.
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staan, en volgens contract in het bezit waren gekomen van het
decor voor dat stuk vervaardigd, besloten, om zoo te zeggen:
d a d e l ij k d a a r n a, van Nora een serie voorstellingen te
geven, bij afwisseling in het G r a n d-T h é á t r e en in hun
Fr a n s c h e- laan - schouwburg. Een paar artisten intusschen werden door andere vervangen.
Eén beoordeeling van die voorstellingen 6 luidt a. V.:
„Zooals het stuk nu vertoond wordt, treft het nog alle
onbevooroordeelde toehoorders als een aangrijpend drama van
bizonderen aard. Het slottooneel, waarin mej. Roelofsen 7 )
thans geheel een mooien, diepen toon van overweldigenden
ernst weet te leggen, wordt ademloos afgeluisterd door de gevangen gehouden toeschouwers ... De heeren Van Lier hebben dan ook besloten de voorstellingen van Nora hier ter
stede tot i Mei voort te zetten."
)

Gedurende het seizoen 1889/9o, evenals gedurende het
voorafgaande, werd de 8 ) Salon des Variétés van
BOAS, JUDELS £d VAN BIENE, Amstelstraat hoek Paardenstraat, die in 1909 is geslecht, bespeeld door de Vereenigde
„Variétés" Tooneelisten onder leiding van KREUKNIET, BLAASER en BIGOT.
Reeds in 1888/9 was er een goede roep uitgegaan van dat
echt wakkere troepje, waarvan, om slechts drie algemeen bekende namen te noemen, destijds deel uitmaakten de dames
HOLTROP-VAN GELDER en DE BOER-VAN RIJK, en de heer
HENRI POOLMAN.
De eerste van deze drie, de vrouwelijke ster van het gezelschap — immers: destijds had mevr. De Boer-Van Rijk nog
niet haar groote en welverdiende reputatie — werd in Mei
1889 op schitterende voorwaarden geëngageerd door de Kon.
) Voorkomende in no. i6 van den i 8en jaargang van Het Tooneel.
Deze vervulde de t i t e l -rol.
Het woord Salon heet o n z ij d i g te zijn en wordt zoo ook door menigen
klassieken schrijver gebezigd. Waarom het niet m a n n e lij k is, gelijk in het
Fransch, begrijp ik evenmin als de spraakmakende gemeente. En daarom is het een
van mijn weinige grammaticale stokpaardjes, in deze te handelen t e g e n den van
hoogerhand gestelden regel.
8

7)

8)
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Ver. Het Nederlandsch Tooneel. Alle tooneeldirecties namelijk zijn, als nijdige spinnen, steeds erop uit elkaar een vlieg af te vangen, en mevr. Holtrop had nog pas
kort geleden in de rol van Christine Linde, in Nora, getoond
dat zij niet alleen een goede jeune première was, maar ook mettertijd een waardige opvolgster beloofde te worden, althans in
de bezadigde rollen, van wijlen mevr. KLEINE -GARTMAN,
haar leermeesteres aan de T o o n e e 1 s c h o o 1.
De heeren KREUKNIET enz. zaten ook niet stil. Ze hadden
maar al te goed gemerkt hoe én ALEIDA ROELOFSEN én de
heer ROYAARDS onder de auspiciën van D e T o o n e e 1 v e re e n i g i n g, bizonder hadden uitgemunt, en wierpen dus
naar deze beide artisten den hengel uit. Het duurde niet lang
of ze kregen beet; en zij slaagden ook erin als soubrette te
engageeren de negentien-jarige GUSTA POOLMAN, dochter van
CHRISTINE en oomzegster van HENRI POOLMAN, welke Gusta
eerst getrouwd is geweest met den acteur JOS. VAN BIENE, maar
nu, al lang, met JAN C. DE VOS.
Tot het gelukken van een en ander heeft stellig bijgedragen
het verbreiden van het ware gerucht, dat eenige leden van
wijlen De T o o n e e l v e r e e n i g i ng doende waren om
een soort Commissie van Bijstand te vormen voor de directie
van den S a 1 o n des Variétés; ze wilden daarvan namelijk maken een zoogenaamden „Schouwburg voor de jongeren". — (Ik stond er geheel buiten.)

Niet langen tijd behoefde de directie voor het uitwerken van
haar plannen.
Immers reeds in September van dat zelfde jaar (1889) deed
zij twee stappen van gewicht.
Ten eerste werd een zoogenaamde „Nora- rondreis" op
touw gezet, over de verschillende plaatsen, waar afdeelingen
waren gevestigd van Het Nederlandsch Tooneelverbond.
Ten tweede werd, hoofdzakelijk in Amsterdam, een nogal
uitvoerige circulaire op ruime schaal verspreid, het voornemen
aankondigend abonnementsvoorstellingen te organiseeren, en
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natuurlijk opwekkend om daarvoor een abonnement te nemen.
Op die circulaire, en inzonderheid op de zes abonnementsvoorstellingen, kom ik aanstonds terug. Eerst nog een woordje
over de Nor a- rondreis.
Het was noodig dat in dat stuk enkele hoofdrollen anders
werden bezet, omdat de artisten, die deze het v o r i g seizoen
hadden vervuld, uit a n d e r e gezelschappen waren gerecruteerd. En zoo geviel het dat de heer ROYAARDS, als de eenige
jeune premier van het gezelschap, zijn oude rol van Doctor
Rank heeft moeten verwisselen voor de veel minder dankbare,
mijns inziens zelfs eenigermate antipathieke van Helmer 9
ALEIDA ROELOFSEN echter behield natuurlijk de titelrol en
groeide met elk der ruim v ij ftig voorstellingen steeds meer
daarin 10).
Dat bij deze „rondreis ", 30 Sept. 1889 te Dordrecht aangevangen, van de h e e 1 e s e r i e voorstellingen, dus: mede gerekend de allereerste twee door D e T o o n e e 1 v e r e e n i ging en die door Gebr. A. van Lier, de v ij ftigste,
8 November 1889 gegeven, als iets buitengemeens werd herdacht en met eenige feestelijkheid gevierd, zal niemand verwonderen, die bedenkt hoeveel tegenwerking D e T o o n e e 1v e r e e n i g i n g ongeveer tien maanden te voren had ondervonden van de zijde der Kon. Ver, Het Ned e r l a n d s c h
T o o n e e 1 11 ) . Maar ook al ware dat niet het geval geweest,
er waren redenen te over om dezen avond tot een feestavond te
doen worden 12 ). En het is een feestavond geworden, o.a. omdat
den heer J. H. ROSSING, een der oprichters van wijlen D e
Tooneelvereeniging, een krans werd aangeboden
),

9)
Ik zelf vond zijn Helmer niet „eigenwijs" genoeg; wel was hij „met zichzelf ingenomen ", maar aan de k o m i e k e n kant, wat voor een man van Helmer's
positie geenszins past.
10)
Deze actrice is, ter vervanging van mevr. JULIA CUYPERS, den Ten Juli
1917, weder opgetreden in een van haar oude rollen, n.l. als Herodias in WILDE'S
Salome, bij de openluchtvoorstelling op Houtrust in Den Haag, door H. BRONDGEEST voor zijn jubileum georganiseerd. — Vroeger had zij die rol wel tachtig
keeren vervuld, óók bij het toenmalige g e z e l s c h a p van B r o n d geest.
— Sedert ettelijke jaren is zij met haar tweeden echtgenoot, C. F. VAN DER HORST,
— niet te verwarren met den a c t e u r A. VAN DER HORST, — terug uit BuenosAires, waar zij samen geruimen tijd hebben doorgebracht.
11) Zie bladz. 72 vlgg.
1 l) Deze redenen worden opgesomd in no. 4 (pag. 3 2 , 33 ) van den i9den jaargang van Het Tooneel door den toenmaligen redacteur L. SIMONS (Mz.).
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door de artisten; immers: zijn opmerkingen hadden tot het
welslagen der eerste vertooningen veel bijgedragen, en hij had
ook bij de nieuwe instudeering andermaal nuttige wenken
gegeven. En ook werd een telegram voorgelezen en met ge
begroet, gezonden door HENRIK IBSEN zelf, die zijn dank-juich
bracht voor het verrassend bericht, dat daar in het hem onbekende, maar verwante Holland zijn k instwerk zoo hooge
waardeering vond.

Uit het begin van de bovenbedoelde circulaire haal ik hier
een paar gedeelten aan:
„De wenschelijkheid, om de jongere tooneelartisten in de
gelegenheid te stellen, zich practisch onder goede leiding verder
te ontwikkelen, is reeds vaak uitgesproken; en de moeilijkheden, die bij groote gezelschappen aan de uitvoering daarvan
in den weg staan, hebben zeer dikwijls aanleiding gegeven tot
klachten en waarschuwingen van de zijde der mannen, die begrepen, dat de toekomst van ons tooneel onverzekerd blijft,
wanneer niet de jongere artisten zich behoorlijk kunnen
oefenen•"
En dan:
„Intusschen wordt de vorming van den artiest allereerst beheerscht door den aard der stukken, die hij te vertoonen heeft,
en hangt deze weer ten nauwste samen met 't gehalte van het
publiek, 't welk de voorstellingen komt bijwonen. Met het
oog hierop hebben wij besloten, bij wijze van proef, in den
loop van het aanstaande winterseizoen een zestal voorstellingen te organiseeren van bizonderen aard; voorstellingen waartoe de te vertoonen stukken met de meeste zorg zullen worden
gekozen uit de beste voortbrengselen der tooneelletterkunde, in
verband met de krachten, waarover ons gezelschap beschikt, en
met het doel, hetwelk wij beoogen."
Verder deelde de directie in die circulaire mede dat eenige
in de tooneelwereld als zeer kunstzinnig erkende heeren zich
bereid verklaard hadden een Commissie van Advies te vormen
om haar bij te staan en in te lichten bij de keuze der stukken,
voor die zes voorstellingen en bij de instudeering daarvan. Hun
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namen laat ik hier volgen: mr. J. N. VAN HALL, prof. mr. G.
A. VAN HAMEL 13 ), C. F. VAN DER HORST, W. G. NIEUWEN KAMP, L. SIMONS (MZ.) en S. J. BOUBERG WILSON. — Van
die Commissie van Advies heb ik dus geen deel uitgemaakt.
De prijzen der plaatsen werden voor deze abonnementsvoorstellingen niet weinig verhoogd. Terwijl die anders waren
voor het parterre 75 cts., voor de loge 6o cts. en voor de gaanderij 35 cts., werden ze nu respectievelijk gesteld op f 2.50 1} ),
f i en f —.6o.

En natuurlijk: het rooken in het schouwburgzaaltje werd
verboden.
De zaak liep uitnemend. Het aantal abonnementen overtrof
de verwachting verre; zoodat men besloot de bedoelde voor
telkens twee avonden achtereen te geven, omdat me--steling
nigeen had te kennen gegeven, dat hij (of zij) , wegens verhindering op den e e r s t e n avond, geen abonnement zou kunnen nemen.
En nu begon het werk en meteen. . . de moeilijkheden.
Om te beginnen de keus der stukken. En daarbij moest natuurlijk worden gelet op de eventueele bezetting. Behalve de
zoogenaamde jongeren bevatte het gezelschap van de heeren
Kreukniet c.s. niet héél veel; men had er de komieken C. P. T.
BIGOT en HENRI POOLMAN en daarmee was het eigenlijk uit.
Alle jonge rollen moesten dus door beginnelingen worden
bezet; maar dat was juist het doel geweest van de heeren.
Ze hadden evenwel, met hun ideaal voor oogen, niet genoeg
rekening gehouden met de omstandigheden.
Te recht zegt dan ook de heer L. SIMONS, een der leden
van de Commissie, en tevens redacteur van Het Tooneel, in
dat tijdschrift 1 ') :
„Een der eerste van deze „omstandigheden" is onmiskenbaar
het tijdelijke der geschonken leiding. Zal deze worden, wat zij
dient te wezen, dan behoort zij blijvend te zijn in één hand..
Ongelukkigerwijze is dit voorshands niet mogelijk, zoolang de
13) Hoogleeraar in het strafrecht te Amsterdam, niet te verwarren met zijn tweelingbroeder , prof. dr. A. G. van Hamel„ hoogleeraar in de Fransche taal en letter.
kunde te Groningen, over wien ik het aanstonds zal hebben.
14) Het g e h e e 1 e parterre werd toen weidscher stalles genoemd.
15) No. 5 van den igen jaargang.
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leden dier Commissie Y 6 ) ook nog aan andere zaken hun tijd te
besteden hebben. Zij moeten elkander dus afwisselen."
Deze woorden waren, zoo al niet een oratio- pro domo, dan
toch eenigszins een verontschuldiging. Immers: de critiek had
zich bijna eenstemmig vrij ongunstig over de eerste voorstelling uitgelaten. En al zal er nu misschien onder die heeren
kunstrechters of - richters een enkele onder den invloed hebben
gestaan van vijanden van de jonge onderneming, dus onder
dienvan de Kon. Ver. Het Ned er1andsch Too nee 1,
het valt niet te ontkennen dat die eerste voorstelling menigeen,
en ook mij, heeft teleurgesteld; want iemand, dien men allerminst kan verdenken van de zaak te hebben willen fnuiken,
n.l. een van de adviseurs, mr. J. N. VAN HALL, schrijft in het
Januari - nummer van 1890 van De Gids 14 het volgende:
„Al moge ik, als lid van de Commissie van advies, officieel
mijn deel dragen in de verantwoordelijkheid voor deze Va
voorstellingen, het kost mij niets te erkennen dat de-riéts
keus van het stuk, waarmede het gezelschap den 25en November j.l. voor zijn nieuw publiek gedebuteerd heeft — Het Onweêr van OSTROVSKY 18), door den heer C. F. VAN DER HORST
met zorg uit de Fransche overzetting vertaald — geen gelukkige is geweest. Ik ben niet geneigd hiervoor verzachtende
omstandigheden te pleiten. Moest er ook al, om aan deze voorstellingen eenige bijzondere aantrekkelijkheid te geven, een
ongemeen stuk gekozen worden, ongemeen door het onderwerp, ongemeen door het milieu waarin de handeling speelt —
hetgeen ik niet onvoorwaardelijk toegeef —, dan nog had er
in de eerste plaats rekening moeten worden gehouden zoowcl
met de waarde van het stuk als drama, als met de geschiktheid
er van èn voor de krachten der spelers èn voor het uiterst
bekrompen tooneeltje van het Salon des Variétés. En dit is
blijkbaar niet, of niet in genoegzame mate, geschied."
En iets verder:
„In het Salon des Variétés is alles miniatuur. Noch in eigen)

16) Hij bedoelt: der Commissie van Advies, waarvan in het voorafgaande gedeelte sprake is.
17) Dus in de aflevering, die verschenen is na de hier vlak te voren geciteerde
woorden van den heer Simons.
18 ) Een Rus, die als dramaturg in zijn land nogal opgang heeft gemaakt.
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lijken, noch in overdrachtelijken zin is daar plaats voor groote
stappen. De pogingen om er iets goeds, iets artistieks tot stand
te brengen, kunnen niet anders dan van bescheiden afmetingen
zijn. Men zij tevreden, zoo slechts de richting, waarin deze
voorstellingen zich bewegen, de juiste is."
Niet dat oordeel kan ik, die — behoef ik het nog te zeggen?
— óók onder de geabonneerden heb behoord, mij in hoofdzaak best vereenigen, evenals met de slotsom, door mr. Van
Hall getrokken in de Mei-aflevering van 1890 van hetzelfde
tijdschrift:
„Stukken waarin een pikante stelling verdedigd werd, met
exotische toestanden tot onderwerp, een oorspronkelijk stuk
van een novellist van naam 19 ) , een comédie-proverbe 20 ) van
Alfred de Musset, hebben, als interessante proefnemingen een
zeker aantal tooneel- vrienden eenige aangename avonden bezorgd. Er was daar bij veel „on -af"s, ook veel dat zich door
een artistieken „Anstrich" onderscheidde."
Evenwel kan ik niet nalaten nog op eenige lichtpunten te
wijzen in die voorstellingen, trouwens ook ten deele door den
heer Van Hall gememoreerd, maar hier niet geciteerd.
Ten eerste waren de decors zeldzaam goed verzorgd, en
vooral hebben uitgemunt de groote galerijzaal in bovenbedoeld stuk van Ostrovsky en de Italiaansche Renaissance-omlijsting, waarin De Florentijnsche zanger werd vertoond, onder
welken titel de heer J. N. VAN HALL op de hem eigen wijze
Le Passant heeft vertaald, het zwoele comédie -tje van FRAN4OIS COPPéE.
Onder het neerschrijven van deze woorden schiet me te
binnen hoe snoeperig de Zanetto werd gespeeld en gezegd door
ALIDA KLEIN, destijds nog leerlinge van de Tooneelschool,
maar toch bij eenige van die abonnements- voorstellingen medewerkend. — Ik heb indertijd SARAH BERNHARDT in die door
haar gecreëerde rol gezien, d.w.z. b e w o n d e r d, en het zou
natuurlijk geen zin hebben tusschen beiden een vergelijking te
trekken; maar dit kan ik niettemin nogmaals getuigen: het
was van Alida Klein ... a l l e r s n o e p e r i g s t. — Wan19)

Namelijk Haar zuster, een van de eerste tooneelstukken van MARCELLUS

EMANTS.

20)

Deze wordt aanstonds genoemd.
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neer de Silvia van ANNA BEUKERS - 1 ) even b e t r e k k e 1 ij kgoed ware geweest, als de Zanetto van Alida Klein, zou ik nog
veel meer hebben genoten.
Kortom: men moge over het d a d e 1 ij k succes van die
abonnements- voorstellingen van meening verschillen, het staat
als een paal boven water, dat zij, evenals de Nora-voorstellingen door De Tooneelvereeniging, de kiem hebben gelegd voor de v e l e w ij zigingen t e n g o e d e, die in den
loop der jaren hebben plaats gehad op het gebied van a 1 1 e s
wat gerekend wordt te behooren tot de t o o n e e l-r é g i e.

Ten slotte nog een kort woord over ROYAARDS' wijze van
werken en studeeren bij die voorstellingen.
In aanmerking genomen zijn artistieke natuur en zijn eenigszins stroef karakter, begrijp ik levendig dat zijn gezond verstand tegen zijn zelfvertrouwen heeft moeten kampen om in
de meeste gevallen de overwinning te behalen.
Want — niet waar? — het is iets verschrikkelijks, als een
artiest van iemand, die misschien wel een goeden kijk op de
dingen heeft, maar met dat al geen t o o n e e 1 s p e 1 e r is,
allerlei op- en aanmerkingen moet aanhooren omtrent actie
en dictie!
En toch. . ., en toch ... Royaards' gezond verstand kostte
het maar weinig moeite om met de zege te gaan strijken,
wanneer hij, de artiest, instinctief voelde dat tegenover hem
een eminent man stond, in veel opzichten zijn meerdere. En
daarbij heb ik dan in de allereerste plaats het oog op den
Groningschen hoogleeraar A. G. VAN HAMEL 22) .
Deze te vroeg ontslapen, geniale man had voor de laatste
abonnementsvoorstelling, als hoofdschotel, On ne badine pas
avec l'amour vertaald, van ALFRED DE MUSSET, naar den
tekst van het T h é á t r e F r a n c a i s, en had aan die keurige vertaling een zoo mogelijk nog keuriger titel gegeven: De
Liefde is geen speelgoed.
21)
Deze destijds jeugdige actrice, met de groote kwijnende oogen, van wie men
niet ik — toenmaals groote verwachtingen koesterde en die heel mooie rollen te
spelen kreeg, is na weinige jaren door haar aangeboren laksheid totaal geëclipseerd.
22)
Zie noot 13.

--
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Het spreekt van zelf dat hij, de gewezen Waalsche predikant, begaafd met een prachtige stem en doorkneed in het
voordragen, zijn oogen en ooren heeft laten gaan over de laatste repetities van die comédie, en ook over La Nuit de Mai van
denzelfden dichter, in de vertaling van JACQUES VAN Loot,
het voorgerecht op dien zelfden avond.
In beide stukken vervulde Royaards een der hoofdrollen.
Vandaar zijn meer intieme kennismaking met en bewondering
voor den Groningschen hoogleeraar.
Als zij toevallig bijeen waren, hadden ze het bijna altijd
over voordragen; en ik herinner me levendig, van een kwart
eeuw geleden, hun heftig debatteeren over de wijze, waarop
zekere woorden uit Hamlet moesten worden gezegd, nl. d e
k o n i n k 1 ij k e D e e n; of daar de klemtoon behoorde te
komen op k o- of op D e e n. — Ze zijn het niet eens geworden. — Mijn oordeel werd n a t u u r lij k niet gevraagd;
anders had ik n a t u u r t ij k gezegd: „OP B E I D E ".
Juni—Juli 1917.
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Bij namen van p e r s o n e n is de voornaam gevoegd achter den
familienaam.
Voorvoegsels, z.a. Van, De, Een, zijn gevoegd achter het hoofdwoord, behoudens enkele uitzonderingen, z.a. La en Le bij persoonsnamen.
De volgorde is streng a 1 p h a b e t i s c h, zoowel van de
hoofdwoorden, als van alles wat achter deze is geplaatst; dus staat
Vrienden van ons vóór Vriend Frits, voorts Vriesendorp Jr., J., tusschen Vries, Sophie de, en Vries-Van Os, Rosa de, terwijl Driessens
(Gezelschap van Victor) vóór Driessens (Victor) staat.
Een „Umlaut" boven een klinker geldt als e, dus staat Muller
(Mlle) vóór Muette de Portici (La).
Aanval, De, 41.
Abt Constantijn i8.
Adema, J. Hora, 59.

Agar 102.
Agnesi, Luigi, 1 94.
Albregt, Johannes Hermanus,
r4.

Amelung 200.
Amerikaansche of niet? ig9.
Amsterdamsche gymnasiasten 93
Amsterdamsche jongen, Een,
155, 201.

Anarchisten 65.

Annemie 2 9, `43.
Antigone 92-104, 130.
Apollo, Maatschappij, 15.
Armoede en grootheid 14.
Arnhemsche gymnasiasten 104.
Arronge, L', zie L'Arronge.
Artot, Désirée, 194, 204.
Attaque, L', 41.
Auber 192, 197, 204.
Augier 174.
Aumer 197.
Aureliano in Palmira 182.

A. v, V. 40.
A. v. W. 41.
Azéma i o 6.
Azéma- Billa, Jeanne. i o6, i i i.
Barbiere di Siviglia, Il, 18o-182,
184, 194, 204.

Barnay, Ludwig,

4, 163.

Barwolf 107.

Bastide, Paul, ro8, 109, 123.
Bazecote, Graaf van, zie Diaz
de Mendoza.
Beaumarchais, De, 181.
Beems-Van der Groen, Mevr.,
x6.

Beersmans, Catharina, 2 t,
3 6, 3 8,

1

31,

74.

Belachlijke hoofsche juffers, zie
Précieuses ridicules, Les.
Bellincioni, Cesare, 187.
Bellincioni, Gemma, i8o, 186189.

Berckenhoff, H. L.,

21, 3 8, 39 ,
45, 69, 206, 208.
Berggeest, De, 199.
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Berlijn, A. W., 142.

Bernhardt, Sarah, , 86, 217.
Bernstein, H., 41.
Beugel, Henri van der, 16, 75.
Beukers, Anna, 218.
Beumer, Dyna, (de nicht) Io8.
Beumer, Dyna, (de tante) I 07.
I08.

Bibliothecaris, De, 18, 52, 1 54.

Biene, August van, 172.
Biene, Jos. van, 212.
Biene, Sophie van, zie PauwelsVan Biene, Sophie.
Bigot, C. P. T., 215.
Billa, Jeanne, zie: Azéma- Billa,
Jeanne.
Bizet 145, 146, 184.
Bluthochzeit, Die, 165.
Boas
Judels 14, 89, 201.
Boas Judels £4 Van Biene 21 I.
Boelens, Adrianus, III.
Boer, Jacques de, 18, 29.
Boer-Van Rijk, Esther de, 42,
211.

Boesnach, Jules, 1 54.
Boesnach, Willem, 1 54•
Boesnach-Lorjé, Flora, 1 54•
Bornier, Henri de, 201.
Bottesini Igo.
Bourgeois, Jeanne, 50.
Bouwmeester, Doortje, zie
Mann- Bouwmeester, (Theo).
Bouwmeester, Frits, (acteur, de
vader) 53, 65-67.
Bouwmeester, Lily, 53•
Bouwmeester, Louis, (acteur)
4, 6 , 9, 37 , 66, 127, 131,
140, 169, 170, 177, 202,
203, 208.

Bouwmeester, Louis, (violist)
53.

Bouwmeester, Theo, zie MannBouwmeester, Theo.

Bouwmeester Bamberg ££ De

Boer 1 54.

Bouwmeester -Larondelle, Christine, zie Larondelle, Christine

R. A.
Braakensiek, Greta Lobo-, zie
Lobo-Braakensiek, Greta.
Braakensiek, Mientje, 53•
Brandt van Doorne, C. P., 52,
63, 64.

Breedé, B., 14, 17, 26.
Breedé £& Valois 14, 17, 25.
Brrockelmann I I.
Broisat, Mme, 157.
Broken melody, The, 172.
Brondgeest, Gezelschap van
Henri, 213.
Brondgeest, Henri, 67, 213.
Brondgeest- Bouwmeester
(Theo) zie Mann-Bouwmeester, Theo.
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Tooneelvereeniging, De.
Tosca, La, 187.
Traviata, La, 18o, 185-187.
Troubadour, Le, 147.
Twelfth night 161, 165, 169,
206, 208.

Utrechtsche studenten 51, 92,
93 , 124, 126.

Valentin (in Goethe's Faust) 7.
Valois, Jean Chrétien, 14, 16,
17, 26-28, 43, 201.

Variétés Tooneelisten,Vereenigde, 68, 211.
Vaudeville Francais,Théátre du,
zie Théátre du Vaudeville
Fran4ais.
V. B. zie Bruggen, C.J.A.van.
Veel leven om niets I2.
Veltman, L. J., 199, 2o!.
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Velzen, ... van, (tooneelmeester) 16, 27.
Velzen, Catharina Louise van,
zie Faassen-Van Velzen, Ca-

tharina Louise.
Velzen, Henriëtte Catharina
van, zie Spoor-Van Velzen,
Henriëtte Catharina.
Venzano 184.
Verdi 82, 85, 86.

Vereenigde Tooneelisten, De,
(Rotterdam) 2I.
Vereenigde Variétés Tooneelisten 2I I.
Verhagen, Balthasar, 9 2.
Verkade, Eduard, 68.
Verplancke, Rooske, zie LorjéVerplancke, Rooske.
Verschwörung des Fiesco, Die,
165, 168, 169.

Vestvali, Felicita von,
Vie du poète, La, ix a.

I I.

Visioen, Een, 59.

Voitus van Hamme, zie Hamme.
Voitus van.
Vondel io, 126.
Vorstenschool 22.
Vos, Jan C. de, 36, 40, 213.
Vos £3 Van Korlaar, De, 43.
Vosmaer, C., I o i.
Vos - Poolman, Gusta de, 36,
2I2.
.
Vrienden van ons 157.
Vriend Fritz 43•
Vries, Jan Eduard de, 1 4 , 2 5 ,
43, 20 5.
Vries, Louis de, 36.
Vries, Maurice de, 149, 150.
Vries, Sophie de, 178.
Vriesendorp Jr., J., 6o.

Vries-Van Os, Rosa de, 1 49•
Vrouwen of wie is de sterkste ?,
De, 199.
Vrouwentemmer, De, 41.
Waaier, De, 178.
Warmelo, Mari van, 43, 67.
Warmelo-Faassen, Truus van,
zie Faassen, Truus.
Was ihr wollt, zie Driekoningenavond.
Wedemeyer ioo.
Werkstaking (van C. P. Brandt
van Doorne = R. A. Kollewijn) 52, 63-67.
Werkstaking, De, (van Rosier
Faassen) 28.
Westenberg, Eva, 59.
Westerman, Marten, 14.
Westreene, P. A. van, 104.
Wichers, Sophie, 12.
Wilde, Oscar, 178, 219.
Wilhelm Tell 16o, 165, 168,
169.
Wilson, S. J. Bouberg, 69, 71,
95 , 96, 215•
Wíntermárchen, Ein, 165, 168,
169.

Winter's tale, zie Wintermärchen, Bin.
Zampa 146, 1 47•
Zerbe 142.
Zonder naam 29, 31.
Zonen van Japan 12,

Zuikerberg, Anna E., zie Hol dert-Zuikerberg, Anna E.
Zuylen, Willem J. van, 21, 28,
38, 40-43.
Zwarte Griet 29, 31.
Zijn meisje komt uit 154.

