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De kopie van dit tweede deel lag in het voorjaar van 1906 gereed, maar door
verschiJlende omstandigheden verschijnt het werk eerst thans. De enkele feiten
van beteekenis, die in het laatste jaar op tooneelgebied zijn voorgevallen, zijn
er dus niet in vermeld.
De 19de eeuw is eenigszins korter behandeld dan eerst het plan was, omdat
het boek anders een te grooten omvang zou hebben gekregen. Om dezelfde
reden is ook eene lijst van aanvullingen en verbeteringen weggelaten. Eene
enkele opmerking moet hier echter eene plaats vinden. Voor de beschouwing
van het liturgisch drama (dl. I, blz. 10, vlgg.) werd gebruik gemaakt van mededeelingen van Dr. J. H. GALLÉE in zijne Bijdragen tot de geschiedenis der
dramátische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, Haar·
lem, 1873. Nu blijkt echter uit eene studie van den Heer J. VAN MIERLO JR. S. J.,
geplaatst in de Leuvensche Bijdragen, 1907, dat die 'mededeelingen van den
Heer GALLÉE niet het minste vertrouwen verdienen. Ik had dus voor mijne
beschouwing liturgische drama's moeten kiezen, die in Frankrijk of Duitschland ontstaan zijn.
Ten slotte nog een woord over het geheele werk. Ik heb gemeend, nu ik mij
de taak had opgelegd, de geschiedenis van ons drama te schrijven en dus een
werk te ondernemen, dat vroeger nooit ondernomen is, in de eerste plaats het
oorspronkelijke van het vertaalde te moeten scheiden, een overzicht te moeten
geven van hetgeen er in ons land op dramatisch gebied geleverd is en alles
bijeen te moeten voegen, wat er was op te sporen van de wijze van opvoering
en van de spelers in verschillende tijden. Mocht, ten gevolge van die opvatting,
het boek misschien minder lezers vinden, dan zal ik mij troosten met de
gedachte, dat het, met behulp van de uitvoerige lijsten en registers, des te
meer zal worden geraadpleegd door aJlen, die aangaande een of ander onderwerp uit onze tooneelgeschiedenis iets wenschen te weten.
GRONINGEN, Nov. 1907.
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VII. ZA N G- END A N S SPE L.
Reeds in de Middeleeuwen werd de muziek te hulp geroepen, om
dramatische vertooningen op te luisteren. Vooral de zang diende daartoe;
in het Maastrichtsche Paaschspel zingt b.v. Maria Magdalena een alleraardigst lied. Dat is ook later zoo gebleven. In vele moraliteiten, in
vele Latijnsche drama's, bijbelsche en andere spelen werd gezongen.
Die gewoonte hield stand in de 17de eeuw. In Coster's Ithys b.v. komen
verscheidene liedjes voor en natuurlijk in de spelen van Bredero, terwijl
ook Abr. de Koningh zijne bijbelsche treurspelen op die wijze opluisterde. Geheele drama's op muziek werden hier echter eerst na 1620
ten tooneele gebracht.
Terwijl reeds in het laatst der 16de eeuw in Italië de eerste opera
werd opgevoerd, was in Engeland door slimme komedianten een eenvoudig zangspel in de mode gebracht I). Tot onderwerp koos men de
eene of andere cornische stof, eene dwaze echtbreukgeschiedenis b.v.,
schreef den tekst in den vorm van coupletten en zong hem op één
of meer bekende wijzen. In Engeland heette zulk eene klucht fig, in
Duitschland, waar het genre al spoedig door de Engelsche tooneel:..
spelers werd overgebracht, "singendes Spiel" of "singendes Possenspiel", in de Zeven Provinciën noemde men haar "singhende klucht."
In Starter's Friesche Lusthof (1621) werd opgenomen een Kluchtigh
T'samengesangh van dry Personagien: Rnelisfoosten, Lijsje Flepkous,
Oriet Kaecks 2); acht bekende melodieën deden dienst in het stukje 3),
dat den volgenden inhoud heeft. Knelis joosten overreedt Lijsje Flepkous, om met hem in de kroeg te gaan, maar zij bemerkt, welke
plannen hij met haar heeft, maakt hem dronken en stopt, geholpen
door de waardin Griet Kaecks, eenige rauwe eieren in zijn broek.
Als KneUs weer wakker wordt, tracht hij door bezweringen Lijsje
1) Zie over die zangspelen het aardige boekje van Dr. J. Bolte, Die Singspiele der
englischen KomiJdianfen und ihrer Nachjolger in Deufschland, Holland und Skandinavien. Hamburg und Leipzig, 1893.
2) Blz. 11-20 der uitgave van 1634, blz. 460-475 van die van 1864, door Dr.
van Vloten bezorgd.
S) Zie Bolte, t. a. p., blz. zr, 28.
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weer bij zich te doen komen; zij verschijnt ook, maar hangt, zonder
dat hij het bemerkt, vuurwerk aan zijn broek en steekt dat aan. Nu
gaat Knelis doodelijk verschrikt aan den haal.
In Barend Fonteyn's Mr. Sullemans soete vriagie (1633) I), eene
"Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden
gesproken te worden," zullen Sulleman en Truytje, eene jonge juffer,
die niet voor een klein gerucht je vervaard is, een paar worden; als
zij zoo wat hebben staan vrijen, komen twee soldaten op, van welke
de een verklaart, dat Truytje zijn meisje is. Sulleman spreekt tegen,
maar de soldaten doen hem het hazenpad kiezen en blijven bij Truytje,
over wie zij twist krijgen. Daar komt Sulleman terug, doch "in een
oudt mans kleedt" gestoken; de soldaten, die hem niet herkennen,
vertrouwen hem Truytje toe, tot zij de zaak zullen hebben uitgevochten.
Sulleman maakt zich nu aan Truytje bekend, doch als zij samen willen
weggaan, komen de soldaten terug, schelden hem uit voor een "ouw
Susannaes boef," trekken hem een wit hemd aan en plaatsen hem
boven op een stoel; hij moet stokstijf blijven staan en, als iemand
hem iets vraagt, niets anders zeggen dan "Mom." Als de soldaten met
Truytje zijn weggegaan, komen achtereenvolgens een "Rottevanger",
een "Quacksalver" en een "Pen en Inckt" op; de beide eersten gaan,
verschrikt door de witte gedaante, op den loop, maar "Pen en Inckt"
is dapperder en blijft. Sulleman maakt zich aan hem bekend en vertelt
zijn wedervaren en zij besluiten nu de soldaten eene poets te spelen.
"Pen en Inckt" trekt het witte hemd van Sulleman aan en gaat op
zijne plaats staan, terwijl Sulleman zich verkleedt "as ien Droes." De
soldaten en Truytje komen terug; zij willen Sulleman plagen en spreken
in zijne plaats "Pen en Inckt" aan, die niets anders antwoordt dan
"Ho ho". En als nu ook Sulleman in zijne verkleeding opkomt, jagen
zij samen, onder het voortdurend zingen van "Ho ho", de soldaten
op de vlucht. Truytje wordt aan Sulleman, die het zoo nauw niet
neemt, teruggegeven en "Pen en Inckt" zegent hun huwelijk in. - In
de voorrede zegt Fonteyn, dat hij het stukje aan het Engelsch heeft
ontleend; het is dan ook eene bewerking van The Black Man 2),
maar geene vertaling en veel uitvoeriger dan het oorspronkelijke. Er
waren acht verschillende wijzen noodig voor de voordracht der klucht.
Jan van Arp's Droncke Goosen (1639) 3), op drie melodieen gezongen,
heeft eenige overeenkomst met Starter's stukje. Goosen is in de kroeg
1) In 1643 verscheen de 3de druk. Het stukje is ook bij Bolte, blz. 83-106, afgedrukt, te gelijk met The Black Man.
2) Zie A. C. Loffelt in De Nederlandsche Spectator, 1870, blz. 291.
3) Ook afgedrukt bij Bolte, blz. 106-110.
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dronken geworden en in slaap gevallen. De waard en de waardin
berooven hem van zijn geld en maken hem bovendien nog zwart.
Als Goosen weer wakker wordt, schrikt hij geweldig bij het zien van
zijn zwart gezicht; hij denkt, dat hij een geest is geworden, vliegen
kan en den duivel kan bezweren. Als hij dat echter probeert, verschijnen waard en waardin "in Duyvels kleeren" en maken hem
doodelijk bang. De waardin hangt bovendien "een klap-bos met nat
Bosse-kruyt aen sijn Broeck, en steect die in brant" ; Goosen loopt hard
weg en de bedriegers verheugen zich over den goeden afloop van
hun diefstal en van hunne grap.
De Singende-klucht van Pekelharingh Hz de kist van Izaak Vos werd
den 15den October 1648 voor het eerst gespeeld I). Pekelharingh brengt
een bezoek aan eene getrouwde vrouw, wier man afwezig is. Als het
paar aan het minnekoozen is, komt een jongen zeggen, dat de vaandrig,
een andere minnaar van de vrouw, nadert, en de vrouw verbergt
Pekelharingh in eene kist. Nadat de vaandrig zich eerst vergewist heeft,
dat hij niet voor de terugkomst van den man behoeft te vreezen,
bluft hij verschrikkelijk op al zijne heldendaden; Pekelharingh, in
zijne schuilplaats, geeft vermakelijke commentaren op dat gezwets.
Daar klopt de man aan de deur en de heldhaftige vaandrig siddert
plotseling van angst. Maar de vrouw weet raad. Als haar man binnen
komt, vindt hij den vaandrig met getrokken degen; hij eischt van de
vrouw, dat zij hem zeggen zal, waar zijn vijand is gebleven. Met een
zoet lijntje krijgen man en vrouw den geweldigen krijgsman de deur
uit en nu doet de vrouw een verhaal, hoe zij iemand, die voor den
vaandrig vluchtte, in de kist heeft verborgen. Pekelharingh wordt voor
den dag gehaald en bekomt van den schrik door brandewijn, dien de
man gehaald heeft. Deze wil Pekelharingh nu wegzenden, maar de
vrouw vindt, dat het weer te slecht is, om den armen vluchteling op
straat te zenden. De man krijgt een ducaat, om wijn te gaan halen,
en Pekelharingh is in de gelegenheid, het afgebroken onderhoud met
de vrouw voort te zetten.
De inhoud van het verhaaltje, dat zeer oud is 2), diende voor een
Engelsch zangspel, Singing Simpkin genaamd 3). Eene Duitsche bel) Er zijn uitgaven van 1649, 1650, 1681, 1699, 1701, 1705, 1708 en ééne z. j. Ook
is het Hollàndsche stukje afgedrukt in den bundel Der Pohlnische Sackpfeiffer, Das
ist Allerhand lustige Geschichten .... aus dem Holllindischen ins Hochteutsche übergesetzet. Berlin, 1663 (vgl. Bolte in Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterk., 1894, blz. 89.)
2) Het komt o. a. voor in Boccaccio's Decamerone, VII, 6, en in Poggio's Facetiae
(blz. 273 der uitgave van 1798) als Muliebris Vafrities.
3) A. C. Loffelt wees het eerst op de overeenkomst der Engelsche en Hollandsche
kluchten in De Nederlandsche Spectator, 1870, blz. 290, 291.
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werking daarvan werd opgenomen in den bundel Engelische Comedien
und Tragedien (1620) en Vos heeft zijne klucht, waarvoor slechts
twee zangwijzen noodig waren, uit hei Duitsch verfaald I). Hij heeft
zijne taak heel wat beter volbracht dan de onbekende schrijver van
Domine johannes, ofte den jaloersen Pekelharing (1658). Pekelharing,
die molenaar is, verlaat den molen en geeft zijne vrouw, Moy Elselyn,
den raad, op alles, wat haar gevraagd wordt, "neen" te antwoorden.
De vrouw houdt dat met succes vol tegenover Don jan van Barbary
en tegenover den dwazen schoolmeester Domine johannes, doch als
jonker Karel haar vraagt, of zij zijne fraaie geschenken afslaat en of
zij hem de deur zal wijzen, antwoordt zij ook "neen" en het paar
wordt het eens. Pekelharing komt terug en hoort van jonker Karel,
die hem niet kent, het avontuur, dat deze gehad heeft. De man is
woedend op zijne vrouw, maar wordt weer gerustgesteld, als jonker
Karel, nadat er allerlei grappen vertoond zijn, hem vertelt, dat hij
slechts van het avontuur gedroomd heeft. Pekelharing vraagt daarop
zijne vrouw vergiffenis en belooft, niet weer jaloersch te zullen zijn. Het stukje is eene bewerking van "Die Müllerin und ihre drei Liebhaber 2); het is blijkbaar vertaald door een Duitscher, die bijna geen
Nederlandsch kende.

Sommige van de genoemde stukjes werden van het begin tot het
einde gezongen, in andere werd ook gesproken.
Een geheel ander soort van zangspel dan de nu besproken stukjes,
die allen wijzen op Engelsehen invloed, trachtte Krul in te voeren,
wiens herdersspelen vroeger reeds besproken zijn 3). In Mei 1634
wijdde hij "de Amsteldamsche Musyck-kamer, Ie blyft in Eelen Doen"
in met eene samenspraak tusschen l\;\usica, Rhetorica, Liefde en
Apollo, afgewisseld met muziek en zang 4). Voor die "Musyckkamer" schreef hij het Pastorel Musyck-spel van juliana, en Claudiaen ''), dat· ook in 1634 werd opgevoerd. Marcellus, "Griecx Hertoog", wordt uit zijn rijk verdreven en vlucht evenals zijne dochter
juliana en zijn zoon Claudiaen. juliana verschuilt zich als herderin
op het land en wordt niet herkend door haar broeder, die, als
bedelaar gekleed, haar ontmoet; zij vatten liefde voor elkander op.
1) Vgl. Tijdschr. voor Neder/. Taal- en Lefterk., 1883, blz. 223-227. Bij Bolte,
blz. 50-72, staan de Engelsehe, Duitsche en Nederlandsche zangspelen afgedrukt.
2) Evenals Domine johannes afgedrukt bij Bolle, blz. 110-129. Zie over de bron
van het stukje, t. a. p., blz. 31-33.
~) Zie dl. I, blz. 403.
4) Zie Krul's Pampiere Wereld, 1644, Hef derde deel, blz. 217.
~) T. a. p., blz. 224.
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Koning Philomenus, die Marcellus heeft onttroond, ziet juliana en
wordt op haar verliefd, terwijl zijne zuster Apolonia Claudiaen wil
huwen. Die huwelijken hebben plaats en Marcellus, die gevangen zat,
krijgt zijn rijk terug. - In dit stukje, waarin ook verscheidene herders
en herderinnen optreden, wordt op instrumenten gespeeld en ook
gezongen, maar er zijn slechts drie liedjes in opgenomen. Het "Musyckspel" verschilt dus alleen hierdoor van vele andere tooneelwerken
van Krul, dat er op de fluit en op de viool wordt gespeeld en dat
een orkest zich een paar k.eeren doet hooren.
Van Krul's "Musyck-kamer" weten wij verder niets; waarschijnlijk
is zij zeer kort na de oprichting weer verdwenen. Uit het latere gedeelte
der 17de eeuw zijn nog een paar kluchten met zang tot ons gekomen,
die zeker niet in verband staan met die der Engelsche komedianten.
In Wat klugtigs van Abram kom Gaanewe (1664) van H. Takamà
wordt zeer veel gezongen; zelfs de schout en de vader, die een jongmensch uit een verdacht huis komen halen, doen dat al zingende. De
wijzen zijn in het stukje niet aangegeven. In 1691 verscheen De Hoogduitsche kwakzalver, een "kluchtspel in muzyk."
De opera is hier te lande bekend geworden door Italianen en Franschen. In 1679 gaven Italiaansche operisten onder .aanvoering van
Theodoro Stryker voorstellingen te Amsterdam; drie jaren later werd
hun het verlof om te spelen geweigerd '1). In 1681 voerden zij De
daaden van Hercules om Deianira en Helena door Paris geschaakt
op; de directeur gaf in dat jaar den Italiaanschen tekst van beide
opera's uit en voegde er eene Nederlandsche vertaling aan toe. In
den Haag kreeg in 1683 Carel Martinelli, die er muziekmeester was,
verlof om "een Frans opera in 't musick op te rigten"; zijn troep
zou Hit minstens 30 personen, zangers en orkestleden, bestaan. Coenraad
Droste zag in .1687 door hen de Atys van Lully opvoeren 2). In 1700
werd het verlof hernieuwd ~). Deze Haagsche troep gaf ook voorstellingen in of bij Amsterdam 4) Die Fransche operisten hebben zich
zeker mogen verheugen in de bescherming van Dirk Buysero, lid van
de Admiraliteit van de Maze, tooneeldichter en kunstbeschermer ; aan
hem werd althans in 1683 door Crosnier opgedragen L'ombre de son
rival, Comédie en un aele, en vers libres, mêlée de musique et de
danses, welk stukje in den Haag gedrukt werd f.).
1) Vgl. Wagenaar, Amsterdam, VIII, blz. 750, en Wybrands, t. a. p., blz. 231.
2) Vgl. zijne Overblyfsels van Geheugchenis, uitgeg. door Fruin, 11, blz. 452.

3) Zie Van den Bergh, 's Gravenhaagsche Bijzonderheden, I, blz. 34.
4) Vgl. Or. H. C. Rogge in Oud-Holland, 1887, blz. 178, Noot 2.
5) Vgl. Bibliotheque du Théatre françois, 1768, 111, blz. 106, 107.
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Reeds eenige jaren. vroeger had Buysero, die in zijne jeugd lang in
Parijs geweest was, zijn best gedaan, de opera hier in te voeren. In
1678 dichtte hij naar aanleiding van den vrede van Nijmegen De
Triumfeerende Min, Vredespel (1680) I), waarvoor Charles Hacquart, een
Bruggenaar, die zich als musicus in Amsterdam gevestigd had, maar
in 1679 naar den Haag verhuisd was, de muziek schreef 2). Toen
Buysero het werkje uitgaf, schreef hij in de voorrede: "Dit Blyspel,
eenigsins wel uitgevoert, zal om zyn ongemeenheid licht niet onbevalligh zyn, en konnen dienen tot een schetze, om iet grooters op
die wyze, met meer naauwkeurigheid en tyd bedacht, op ons Nederduits Tooneel te brengen, om allengs op het voorbeeld van Italianen
en Franssen. on de, een goede bestiering van die daar over gestelt zyn,
d'aanschouwers met vermaak te stichten, en zonder onnodige afwyking
van de geregeltheid der ouden het Toneelspel een rykelykheid en
luister by te zetten, die 't zelve zoo wel bondigh zouden maken, als
sierlyk." Buysero beproefde zijne opera in Amsterdam opgevoerd te
krijgen, maar dat gelukte hem niet; men durfde of wilde er niet aan 3).
In 1688 verscheen het blijspelletje De Vryadje van Cloris en Roosje.
Vertoond in Muzyk; Servaas de Koning was de componist, Buysero
naar alle waarschijnlijkheid de dichter. Het is een aardig pastorelletje,
waarin Cloris een Harder, Roosje en Silvia Harderinnen, Thirsis een
Harder, 2 Bacchanten, 2 Harders en Harderinnen optreden. De arme
Cloris kan het jawoord maar niet krijgen van Roosje, die wel van
hem houdt, maar zich niet zoo gemakkelijk gevangen geeft, totdat
Silvia haar weet te belezen, om medelijden met Cloris te hebben, en
het paartje verloofd wordt. Tegenover den verliefden Cloris staat
Thirsis, die den wijn en de vrijheid bemint. In welk verband het stukje
staat tot de bekende Bruiloft van RIoris en Roosje (1707) zal later
worden besproken. Een ander zangspelletje van Buysero is de Mine,n Wyn-strydt. Harders-spel (1697), waarvoor Hendrik Anders, een
Duitscher, die zich te Amsterdam had gevestigd, de muziek schreef ~).
Ook voor de Venus en Adonis van Anders schreef Buysero den tekst c').
De bekende tooneelspeler J. van Ryndorp, die directeur was van den
Haagschen troep, heeft de uitgave van het stukje bezorgd, waaruit
blijkt, dat in dien tijd het opvoeren van zangspelen in de hofstad
niet ongewoon was. Voor de bruiloft van A. Tael en B. Brasser
1) Zie den korten inhoud in Oud-Holland, 1891, blz. 24-27.
2) De muziek is tegelijk met den tekst uitgegeven.
3) T. a. p., blz. 27, 28.
4) T. a. p., blz. 163, 164.
f» Vgl. K. Sweerts, Inleiding tot de Zang- en Speelkunst, Amsterdam, 1698, blz. 7, Noot.
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schreef Buysero een Tafelspel/etje (1691), dat gezongen moest worden.
Anderen volgden Buysero's voorbeeld. In 1686 gaf D. Lingelbach
De Liefde van Amintas en Amaril/is uit; de titel vermeldt verder, dat
het "Muzykstuk vertoont (is) op de Nederduitsche Opera tot Buiksloot".
Die opera te Buiksloot maakt ze~er een vreemden indruk. Misschien
was het drama door den Amsterdamschen Schouwburg geweigerd en
werd het nu door een ander gezelschap opgevoerd, dat van den
magistraat, bezorgd voor de inkomsten der gasthuizen, geen verlof
had kunnen krijgen, om in de stad zelve te spelen. De naam van den
componist wordt niet meegedeeld. Reeds uit de personenlijst blijkt,
dat Lingelbach's stukje een echt herdersspelletje is; Amintas, Silvia,
1alathé, Amarillis, Philemon, Koridon, enz. Dat het zangspel in den
Haag werd nagedrukt I), bewijst, dat het ook daar is opgevoerd.
Voor diezelfde opera te Buiksloot schreef Lingelbach zeker het
"muzyk spel" Het boeren huwelyk sluiten 2). En de bekende medicus
en tooneeldichter Govert Bidloo gaf in 1686 eene Opera, op de Zinspreuk, Zonder Spys, en Wyn, Kan geen Liefde zyn 3); de muziek was
van Joan Schenk en er werd heel wat gedanst in het stukje. In hetzelfde jaar verscheen de Roeland van Th. Arendsz, vertaald naar de
Roland (1685) van Quinault, waarvoor Lully de muziek had geschreven.
En in 1687 volgden de Amadis en de Cadmus en Hermione, eveneens
door Arendsz vertaald naar Quinault 4). Arendsz had reeds vroeger
een vertoog geschreven onder den titel: Voorstel op wat wyze eene
Opera in het Nederduytsch .... binnen deze siadi (Amsterdam) gevestigt kan worden "). Dat zijne pogingen geslaagd zijn, blijkt niet
alleen uit zijne bovengenoemde werken, maar ook uit het contract, in
1687 met de pachters van den Schouwburg gesloten, dat er onder
de 120. vertooningen niet meer dan 40 opera's mochten voorkomen "), •
en uit den aanval, dien Ryndorp in zijn Geschaakte Bruid, of de verliefde reizigers (1690) op de opera deed.
1) Die Haaksche druk z. j. heeft tot titel: Amaril/is. Bly-speelend harders-spel. Met

Danssen en Kunstwerken.
2) Het stukje is eerst In 1774 uitgegeven.

8) Ook wel genoemd de Opera van Bacchus, Ceres en Venus (vgl. J. W. Enschedé,
Dertig jaren muziek in Holland, Haarlem, 1904, blz. 17). De muziek werd in 1687
gedrukt (t. a. p., blz. 39).
4) Aan die beide operateksten gaf de vertaler den naam • Treurspel in maatzang";
In het Fransch heeten zij Tragédle-Opéra. De muziek dier opera's van Lully was
reeds in 1682 en 1684 te Amsterdam uitgegeven (vgl. Enschedé, t. a. p., blz. 19).
5) Vgl. D. F. Scheurleer in het prachtwerk Amsterdam. Het belangrijke werk kwam
mij eerst onder de oogen, toen dit hoofdstuk reeds geschreven was.
6) Vgl. Wybrands, blz. 149.
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Van Abraham Alewijn's Amarillis, Bly-Eindend Treurspel (1693),
verscheen later I) een uittreksel met den titel: Opera of Sangspel van
Amarillis. Daar in over de 70 Arien. De muziek was van David
Petersen. Voor een zangspel, dat Alewijn in 1699 uitgaf, schreef Servaas de Koning, een andere Amsterdamsche musicus, de muziek 2); van
twee andere zangspelen van denzelfden dichter, waaronder Orpheus
Hellevaart om Euridice 3), is de componist onbekend 4). Had Alewijn
zangspelletjes geschreven voor een verjaardag, Ludolph Smids deed
hetzelfde voor den geboortedag van Jacob de Wilde (1690). De Apollo
en Dafne (1697) 5) van C. Sweerts werd door H. Anders "op Muzijk
geste tt 6)."
Zoo was dan het Italiaansche muziekdrama, een herdersspel, dat op
muziek gezet was en waarin niet gesproken werd, doorgedrongen op
Nederlandschen bodem; waarschijnlijk is het uit Frankrijk, waar vooral
Lully (1633-1689) zich op dat gebied lauweren had verworven, tot
tot ons gekomen.
Van het ballet of dansspel is ons weinig bekend. Het schijnt, dat
de Engelsche komedianten het dansen op het tooneel voor het eerst
hier gebracht hebben. Bredero zegt toch, in de vroeger aangehaalde
versregels van het Moortje, van hen,
"Die men hoort singhen, en so lustich siet dantse,
Dat sy suysebollen, en draeyen als een tol".

Ook te Neurenberg maakten zij in 1612 opgang door "allerlei wälsche
Tänze mit wunderlichem Verdrehen, HUpfen, hinter sich und fUr sich
Springen, welches lustig zu sehen" ').
Reeds in het begin der 17de eeuw werden in sommige Nederlandsche
drama's dansen ingelascht. Zoo wordt er o.a. gedanst in Coster's Ithys en
Polyxena, in eenige stukken van Rodenburg en zelfs in een paar
treurspelen van Vondel, nl. in de Salmoneus en de Adam in Balling1) Leiden, z. j.
2) Het is het Harders Spel. Ter Bruiloft van.... Wilhelm Mandt, En .... Maria
van Blyswyk. Amsterdam.
S) Amsterdam, z. j.
4) De titel van het andere stukje is: Harders Spel ter Eere van.... Cornelia
Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische Harderinne. Op haar Ed. 17de Verjaardag den 20 Februari 1702. Amsterdam.
5) Herdrukt in 1698.
6) Zijn "Muzyk-stuk" De verliefde rykaart, "ten gevalle van H. Anders gemaakt",
kwam later onder den titel Den verliefden gryn als blijspel uit.
7) VgI. E. MentzeI, Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt am Main, 1882,
blz. 57.
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schap. Vondel was ook van plan aan zijn Lucifer een dans van engelen
toe te voegen, maar Jan Vos ried hem dat af, "dewijl gy de Engelen,
om de val van Lucifer, een wettige reeden, met een treurigh gelaat
op het tooneel laat koomen", en ontwierp zelf een uitvoerig ballet 1), dat
na het treurspel moest worden vertoond en waarvoor hij de "wijzen,
om op te danssen, ... , nu droef, dan blijdt, naar d' eigenschap der
gemelde persoon en" voegde. Vos wilde dan na de Lucifer den volgenden "Dans" geven. Adam en Eva komen in het Paradijs, gevolgd
door Liefde, Onnoozelheid, Trouwen Eer; Bedrog komt "uit d' afgrondt rijzen", vergezeld van Welsprekendheid, Meineedigheid, Smeeken,
Vleien en Looze lagen. Vriendelijk lachend biedt Bedrog, gekleed als
eene vrouw met vele slangen rondom haar hoofd, aan Eva en Adam
een appel aan, maar de Engel verhindert hen, dien aan te nemen. Eindelijk grijpt Eva den appel, eet er van en geeft hem aan Adam; de
Engel vertrekt zuchtende en Bedrog "volgt met wufte sprongen." Terwijl Adam en Eva, "die zich naakt bevinden", eene hut bouwen,
verschijnt een Engel, die hen met een "brandend slagzwaardt" verjaagt. Honger, Armoede, Arbeid, Ouderdom en Dood voegen zich bij
het eerste menschenpaar. De Gouden eeuw wordt verjaagd door den
Ijzeren; "de Tijdt komt vaardig voor den dagh springen", met Staatzucht, Oorlog, Roof en Moordt in zijn gevolg. "Na dat deeze gruwelen
een poos l' zaamen gedanst hebben", verspreiden zij zich, terwijl
Liefde, Onnooielheid, Trouwen Eer "in een wolk vol starren ten hemel
gevoert" worden. - "Nu koomen de Faam met haar trompet, en de
Tijdt met zijn seissen gewapent, op het midden van het tooneel: zy
hebben Adam en Eva aan hun rechte zy; den Dag en Nacht aan
de slinke. Honger, Armoedt, Arbeidt, Ouderdom en Bedrog volgen.
Staatzucht, Oorlog, Moordt en Roof leeveren hun wapens aan de
Faam en Tijdt. De Doodt doorschiet Adam, Eva, d' ellenden, en
d' andere gruwelen: hier op geeven de Faam en Tijdt al wat zy van
deeze pesten ontvangen hebben, aan de Doodt, die, om haar macht
te betoonen, de Faam en Tijdt beneevens alle de anderen deurschiet".
Dan vecht de Dood met Natuur en hare dochters, Aarde, Water,
Lucht en Vuur, maar er verschijnt een wolk, "daar men een wagen
uit ziet koomen", door een Fenix getrokken; op dien wagen staat de
Eeuwigheid, "in 't wit gekleedt, en behangen met een blaauwe staatcymantel, die met starren overzaait is"; "zy verdelgt, door den blixem
die zy in haar handt heeft de Doodt, zet Natuur op haar waagen, en
voert haar ten hemel."
1) Vgl. Alle de Gedichten, I, 1662, blz. 651-653.
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In zijn eigen Medea (1665) laschte Vos een dans in van de zeven
Planeten, die uit den hemel neerdaalden. Ook in de andere drama's
met kunst- en vliegwerk en in de zangspelen werd veel gedanst.
Het ballet of dansspel is zonder twijfel, evenals de opera, uit Frankrijk hier overgebracht door de vele Fransche tooneelspelers, die ons land
bezochten. Nog voordat de danswoede van het Fransche hof naar het
hof der Oranje's was overgeslagen -- men weet, dat Lodewijk XIV
meermalen in een ballet meedanste· en dat de jonge Willem III in
Februari 1668 dat voorbeeld volgde - werden er op den Amsterdamschen Schouwburg dansspelen vertoond. Sedert 1645 toch werd
daar somtijds in plaats van een nastukje een ballet opgevoerd 1). De
acteurs, en later de actrices, werden dan ook gewoonlijk tevens als
dansers gel!ngageerd 2). In het speeljaar 1658-1659, waarvan ons bij
uitzondering vele bijzonderheden bekend zijn, werden te Amsterdam,
behalve ettelijke "tusschendansen" tusschen voor- en nastuk, zeven
balletten gedanst, die niet nader door een bepaalden naam worden
aangeduid. Verder werd het "juffren Balet", het "Spanjaarts Balet"
(3 keeren), het "Groot MoorenbaIet", het "Balet van de 5 Zinnen", het
"Molenaars Balet" (3), "Paris Oordeels Dans" (2), het "Naaktloopers
Balet" (2), het "Salmoneus godenbalet"· en de "Dans van de 4 deel en
des Wereldts" opgevoerd.
Nu werd aan al die dansspelen weinig glans verleend door het
decoratief, want dat was in dien tijd onbewegelijk. Maar er is zeker,
even goed als voor het opvoeren der drama's, veel werk gemaakt
van de costumes. En dat die balletten ook verder niet uit een eenvoudig dansje bestonden, daarvoor staat ons de naam van jan Vos
borg, die toen regent van den Schouwburg was en in den boven
aangehaald en brief aan Vondel over de Lucifer toonde, wat hij, de
bekende Amsterdamsche impressario, onder een dansspel verstond.
Toen de Schouwburg in 1665 herbouwd was op Italiaanschen trant
en de tijd was aangebroken voor de drama's met kunst- en vliegwerken, werden ook de balletten prachtig gemonteerd. In 1681 werden
er meer onkosten gemaakt voor de opera en het ballet dan voor het
drama 3). Men voegde ook aan vele drama's vertooningen toe, zooals
aan Bontius' Belegering ende ontsetting der Stadt Leyden, door jan
Vos vervaarqigd, en in 1685 werd Vondel's Salmoneus "versiert met
een voor-, tusschen- en naspel in Maatzang, verscheide Konstwerken,
1) Zie Wybrands, t. a. p., blz. 91.
2) Vgl. voor het volgende: Het Nederlandsch Tooneel - Kroniek en Critiek - Orgaan
van het Nederl. Tooneelverbond. 2de jaarg., 1873, blz. 246-323.
S) Zie Wybrands, t. a. p., blz. 241.
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Danssen,. spreekende, en stomme Perzoonen, en andere toestellen".
Later gaf Bidloo eene Beschryving der Spreekende Perzoonen, Zang
en Danssen, Konsfwerken en Vertoogen. Oevoegt by J. van Vondels
Faeton; als dansers vinden wij daar vermeld De Morgenstond, twee
Helsche geesten, de vier Winden, Eölus, Gebrande Volkeren en de
zeven Planeeten.
Dat er dans en zang te pas kwamen bij allerlei gelegenheden, zelfs
bij het herdenken van De Ruyter's sterven, zagen wij boven I). Slechts
een enkel afzonderlijk ballet uit het laatst der 17de eeuw is bekend,
nl. De vrede hersteld; het werd op 28 Oct. 1697 op den Amsterdamsehen Schouwburg vertoond ter eere van den vrede van Rijswijk.
Het ballet is in 5 bedrijven verdeeld en stelt hooge eischen aan den
decorateur. Zoo stelt het eerste bedrijf voor "een Lustplaats, beslooten
met Rotzen" ; daarachter bruist de zee, waarin "zich vertoonen Arion,
zingende, op een Dolphyn; Neptunus, op zyn waagen; Venus en
Thetis, Nim.phjes en Tritons; en boven de zelve zweevende Windjes".
Als het scherm opgaat, hoort men "een nieuw en ongewoon Muzyk,
verbeeldende een Zeegeruiseh, en gespeel op Hoorns, en Zee Instrumenten; waar na een Dans volgd van vier Kinders, verwanten van
Oceaan," enz.
1) Zie dl. I, blz. 417.

VIII. VER T 0 0 N I N GEN EN 0 P T 0 C H TEN.
Vertooningen in de open lucht en optochten kwamen in het laatste
gedeelte der 16de eeuw veel minder voor dan in een vroeger tijdperk.
Toen op 8 Februari 1575 de Leidsche Hoogeschool plechtig werd
geopend, had er een optocht plaats, waarbij eene vrouw, die de
Heilige Schrift voorstelde, op een overdekten wagen zat; vier evangelisten volgden te voet. Dan kwam het Recht op een éénhoorn,
omstuwd door julianus, Papinianus, Ulpianus en Trebonianus te paard.
Daarna volgde de Geneeskunst met Hippocrates, Galenus, Dioscorides
en Theophrastus te paard en ten slotte Minerva met Aristoteles, Plato,
Cicero en Vergilius. Muziekanten, stadsboden, schutters en officiëele
personen hadden verder eene plaats in den stoet. Toen men door
eenige eerepoorten naar de Academie was gemarcheerd, vond men
daar een schip met rood en wit laken en met tapijten bedekt; Apollo
en de negen Muzen waren daar gezeten en Neptunus stond aan het
roer. Apollo trad met zijn gevolg aan land, omhelsde al de zinnebeeldige personen van den stoet en begroette ze met een Latijnsch vers I).
De rederijkers hielden ook later bij hunne feesten en wedstrijden wel optochten, maar deze waren minder schitterend dan
vroeger en zelden waren er historische of allegorische figuren in den
stoet. Dat was echter wel het geval bij de intrede, die den 26sten Mei
1641 te Rijswijk plaats had; toen zag men Cain, Nimrod, Ninus,
Sesostris, Cyrus, Philippus, Alexander, Ahasverus, Karel Martel, Karel V
en de Amazonen, alle "in haer out costuym, welgesiert en verguit,"
het dorp intrekken 2).
Ook de vreugde over eene overwinning door onze troepen behaald,
of over de eene of andere gewichtige politieke gebeurtenis uitte zich
anders dan vroeger. In den Haag b.v. werden in de eerste helft der
17de eeuw vele "victories" gevierd, maar meestal door spelen of zingen
1) Vgl. Orlers, Beschrijving der stad Leyden, 3de dr., 1781, blz. 201, vlgg. Eene
prent, die den optocht voorstelt, is er aan toegevoegd.
2) Vgl. Schotel, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 11, 1871, blz. 81.

15

van de rederijkers "vant stadthuys" I). Ook bij den intocht van een
vorst werden zelden meer vertooningen ten beste gegeven. Dat geschiedde wel, toen Maurits den 30sten Mei 1620 Breda binnenkwam;
toen werd op eene zegepoort vóór de kamer Vreugden dal de geschiedenis van Gideon voorgesteld en op een praalboog, opgericht op het
plein vóór het kasteel, eene andere vertooning gegeven 2).
In Amsterdam is de gewoonte, om den intocht van een vorst of
eene gebeurtenis van gewicht door vertooningen te vieren, het langst
in zwang gebleven. Toen in 1609 het twaalfjarig bestand was afgekondigd, trok een wagen door Amsterdam, waarop het Bestand zat
met Tucht en Voorspoet; Oorloch volgde den wagen, vastgebonden
aan een keten, dien het Bestand in de hand hield. De paarden, die
den wagen trokken, werden bereden door Albertus en Isabella en aan
de hand geleid door Zedicheit en Amor patriae; Hendrik III en Jacobus I
liepen naast de wielen, waaraan zij zoo nu en dan een duwtje gaven.
Onder de wielen lagen Licentia en Ellende. Zoo kwam de wagen bij
eene tent, waarin 't Vrije Nederland op een troon zat met een paar
leden der Staten en Maurits naast zich, en bij eene andere tent, waar
de Aartshertogen zich bevonden in gezelschap van Philips III en
Spinola 3). Hooft schreef een gedicht op deze voorstellingen en ook bijschriften op de negen vertooningen, die de Oude Kamer den 5den Mei gaf
en waarin de geschiedenis van Tarquinius, Lucretia en Brutus werd voorgesteld 4). Die vertooningen hadden plaats "des nachts by toortslicht" r,).

Toen in Mei 1613 Frederik van de Paltz, later bekend als de Winterkoning, met zijne jonge vrouw Elizabeth van Engeland Amsterdam
bezocht, was bij de pas voltooide Beurs eene eerepoort opgericht, die
ontworpen was door Hendrick de Keyser. Boven die eerepoort werd
een tableau vivant vertoond, dat de bruiloft van Peleus en Thetis
voorstelde - Hooft maakte er een bijschrift voor 6) - en in de poort
waren muziekanten verborgen. Op de Oude-Zijds-Voorburgwal werd op
eene andere eerepoort eveneens gespeeld, "nur mit geberden, ohn einige
Red," zegt de Duitsche beschri.iver van de reis van het vorstelijk echtpaar i).
1) Vgl. Mr. L. Ph. C. van den Bergh, 's Gravenhaagsche bijzonderheden, I, 1857,
)lz. 47, vlgg.
2) Vgl. Th. E. van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda, 1744, blz. 161.
S) Zie de beschrijving in Gedichten van P. C. Hooft, uitg. Stoett, I, blz. 81, Noot.
4) T. a. p., blz. 85.
5) Vgl. G. Brandt, Gedichten, Rotterdam, 1649, blz. 268.
6) Zie Gedichten van P. C. Hooft, t. a. p., blz. 123.
7) Vgl. E. W. Moes in Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren, I,
1888, blz. 96.
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In Mei 1618 kwam Prins Maurits te Amsterdam; de magistraat had
vóór de Waag een groot tooneel laten opslaan, waar leden der Oude
Kamer, als goden van den Olympus uitgedost, den Prins toespraken
en Jupiter hem het prinsdom Oranje schonk. Daarna bood de Amsterdamsche Stedemaagd hem een gouden oranje-appel aan. Op een
anderen eereboog, bij de Varkenssluis opgericht, huldigde de Brabantsche Kamer den veldheer. Maar nu hadden de leden van Coster's
Academie, die niets ter eere van den Prins hadden gedaan, het zoo
zwaar te verduren van het publiek, dat zij te elfder ure ook nog met
vertooningen aankwamen. Op zeven schuiten vertoonden zij de zeven
Provinci~n met hare wapens, die zij "wel ter goeder tijd tot anders
wat gereed hadde doen maken." In eene schuit, die aan deze zeven
voorafging, was Mars met een groot aantal allegorische personen;
schuiten met muziekanten ontbraken niet. Zoo voer mèn langs het
Prinsenhof, waar een lied van Hooft gezongen werd. De Prins- was
zoo ingenomen met deze hulde, dat hij den volgenden dag in de
Academie kwam, waar men te zijner eer "met hondert personagien"
14 vertooningen gaf uit de vaderlandsche geschiedenis. En toen Maurits
den 25sten Mei weer wegvoer, begeleidden de leden der Academie
hem met 20 schuiten vol vertooningen I). - De Koning van Boheme
werd den 6den Juni 1621 te Amsterdam door de Academie verwelkomd
met tien vertooningen uit de geschiedenis van Saul en David, maar
deze hadden plaats op de Kamer zelve.
Maria de Medicis bezocht in 1638 Amsterdam in gezelschap van
Amalia van Solms. Op den Dam vertoonde men op eene eerepoort
haar huwelijk met Hendrik IV, terwijl zij op eene andere eerepoort
bij de oude Doelenstraat werd voorgesteld als Berecynthia, gezeten
op een zegewagen en omringd door hare kinderen en door vier
vrouwen, die de werelddeel en voorstelden. De arme, die verbannen
was en vier jaren later te Keulen in armoede zou sterven! Tegenover
den wagen zag men het koggeschip - het oude zegel van Amsterdam met eene maagd, "Amsterdam verbeeldende, en zig eerbiediglyk buigende voor de Koninginne." Twee dagen later werd Maria door de
grachten geroeid en zag in het Rokin een eilandje, dat men uit het veen
daarheen had gebracht en waarop eene eerepoort was opgericht.
1) Vgl. R. W. P. de Vries, De Blijde Inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam van de 16de tot de 19de eeuw. Amsterdam, 1879, blz. 3-6, en Vertoninghen tot'
Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie op de Inkomste van ....
Maurits .... Amsterdam, 1618 (zie Coster's Werken, uitg. Kollewljn, blz. 579-594).
De stad betaalde de onkosten van Coster, die f 556 bedroegen. (Vgl. Oud-Holland
XXIV, 1906, blz. 118).
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Daaronder hadden op nieuw allerlei vertooningen plaats, o.a. het
huwelijk van Frans de Medicis en Joanna van Oostenrijk, de ouders
van Maria, het schenken der keizerlijke kroon aan Amsterdam door
Maximiliaan, en vijf tafereelen, waarin de ellendige toestand van
Frankrijk onder Hendrik III en de voorspoed onder Hendrik IV werden
voorgesteld. Ook kwamen Neptunus in eene schelp door twee paarden
getrokken en Mercurius met de Amsterdamsche Maagd in eene kogge
door de Osjessluis aanvaren en de Koningin met verzen begroeten I).
Niet minder prachtig was de intocht van Henriette Marie, Koningin
van Engeland, met Frederik Hendrik, zijn zoon en diens jonge vrouw
Maria; het paartje was 16 en 12 jaren oud. Den 2Qsten Mei 1642
kwamen de vorstelijke personen in de stad en vonden er vier eerepoorten opgericht; op die van den Dam werd de bruiloft van Peleus
en Thetis vertoond, op die bij de Beurssteeg .het verbond tusschen
Keizer Adolf van Nassau en Eduard 11 van Engeland 2), op die op de
Damsluis het huwelijk van Reinoud van Nassau, Hertog van Gelder,
met Eleonora van Engeland, op die voor de Oude Doelenstraat het
huwelijk van Jacobus van Schotland met Maria van Gelder. Mars,
Minerva en Hercules, de laatste in gezelschap van Iapetus en Atlas,
om Frederik Hendrik, WiIlem I en Maurits voor te stellen, waren ook
op die zegepoorten zichtbaar. Evenals bij vroegere gelegenheden waren
al die levende beelden door gordijnen verborgen, totdat de stoet genaderd was. De vertooningen te water, Arion op een dolfijn en Neptunus in zijne schelp, zijn bij deze gelegenheid een beetje mislukt 3).
Ook het sluiten van den vrede van Munster werd met vertooningen
gevierd. Den 5den Juni 1648 waren op den Dam drie hooge tooneelen
opgeslagen; op ieder daarvan werden 6 vertooningen ten beste gegeven,
die door verzen van Samuel Coster, van Jan Vos en van Geeraardt
Brandt werden uitgelegd. De steenen galerij .rondom de Waag was vol
muziekanten en op een teeken der schalmeien en schuiftrompetten
werden de gordijnen telkens opgehaald. Vóór het hoogste tooneel
stond de Nederlandsche Leeuw met zwaard en pijlenbundel 4). In de
vertooningen van Coster 5) zag men Prins WiIlem als Amphion, omringd door Gerechticheyd, Wijsheyd, Voorsichticheyd, Kloeckmoedicheyd en vele andere allegorische figuren, Maurits als Numa Pompilius
1) Vgl. De Vries, t. a. p., blz. 7-9, en Wagenaar, Amsterdam, V, blz. 20--23.
2) Die twee vertooningen waren niet nieuw; die van Peleus en Thetis werd in 1613
gegeven en Hooft had toen ook al versjes klaar voor de tweede (vgl. GediLhten, I, blz. 124).
3) Vgl. De Vries, t. a. p., blz. 10--12, en Wagenaar, t. a. p., blz. 45-49.
4) Vgl. Wagenaar, t. a. p., blz. 61.
. 5) Vgl. Coster's Werken, uitg. Kollewijn, blz. 597-602.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
2
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met dito gevolg, met de "Lijken der grooten onder OorloQgh omgekomen" en "een oude vrouw int swart .... uytbeeldende vergetelheyt," Frederik Hendrik als Hannibal met allegorische figuren, Willem 11
als Augustus, verder "Argus met hondert oogen, daer mede bediedende
de Heeren Staten van Holland, die haer, door het Iieflijck pijpen van
eenen Looze Mercurius (hy kome waer van daen hy kome) nimmermeer in 't slaap laten spelen, maer de koe (dat is haar elk aengename
Vaderland) als wakende sorg-dragers, wel sullen bewaren," en ten
slotte Mars geboeid, Vulcanus verhinderd wapenen te smeden en
,,'t Oorlooghs volk betaalt, en afgedanckt." In de vertooningen van
Brandt 1) zag men Bato in ons land komen, de Batavieren een verbond
sluiten met de Romeinen, de Romeinen dat verbond verbreken, Julius
Paulus dooden en Claudius Civilis verjagen, de Batavieren de Romeinsche legioenen verslaan en ten slotte Cerialis den vrede met de Batavieren bezweren. In de vertoon in gen van Vos 2) werd het gewapend
Europa, de "afgestreede Vorsten," de vrijheid der Nederlanden door
den vrede beveiligd, de vrede bezworen, de veiligheid van den staat
en ten slotte Amsterdam als "Moeder der Vreede" voorgesteld.
Jan Vos was een meester in dergelijke vertooningen en zette ze
voor alle mogelijke gelegenheden in elkander. Toen Geeraardt Bicker,
de merkwaardig dikke jongeling, die het later zoo jammerlijk heeft
afgelegd, in Mei 1649 naar Muiden reed, waarvan hij drossaard geworden
was, kwamen hem zes "tooneel-waagens" te gemoet, die op verzoek
der steden Muiden, Naarden en Weesp door Vos "toegestelt" waren
met allerlei voorstellingen 3). In 1654 luisterde hij ook het sluiten van
den vrede van Westminster met tien vertooningen op 4). Den 27sten Mei
om 3 uur kwam de magistraat op het met groen en met tapijten
versierde nieuwe stadhuis bijeen en zag op den Dam eene voorstelling
van de hel, van den oorlog, van het kwijnen van den handel, van
het verbond met Denemarken, van het aan boord gaan van Janmaat
onder Tromp, van de Faam, die de overwinning, maar tevens het
sneuvelen van Tromp en Van Galen bericht, van Obdam als vlootvoogd,
van zee en rivieren, smeekende om vrede, van den vrede uit den hemel
neerdalende en van de Nederlandsche Maagd, gezeten op een troon
en omstuwd door tal van goden en allegorische figuren.
Toen in 't laatst van Augustus 1659 Amalia van Solms met hare
dochter Henriette Katharina en met haren nieuwen schoonzoon,Johann
Georg, Vorst van Anhalt, Amsterdam bezocht, werd er door Vos
1) Vgl. G. Brandts Poi!zy. Amsterdam, 1688, blz. 469-471.
2) Vgl. Alle de Gedichten, 1, 1662, blz. 579-586.
S) T. a. p., blz. 587-598.
4) T. a. p., blz. 601~12.
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een optocht georganiseerd van 16 "Staatcywagens" I). Op die wagens
werden de provincies en de voornaamste steden voorgesteld met goden
en allegorische figuren. Zoo was b.v. de zevende wagen "van koorenschooven en eiketelgen door elkander geslingert. Hieï op vertoont zich
Over-Ijsel, Deventer, Kampen, Zwol, Bacchus en twee Boschgooden."
Verder was Keizer Adolf van Nassau op een wagen gezeten met jupiter,
Donau, Rhijn en een heraut, terwijl de wagen omringd werd door zes
keurvorsten te paard met de rijksinsigniën. Op andere wagens zaten
Willem de Zwijger, Maurits, Frederik Hendrik, Willem Il, Willem III
en de Faam. De laatste wagen stelde een koggeschip voor met de
Amsterdamsche Maagd, de stroomgoden van Amstel en IJ, Apollo en
Mercurius; bij den wagen reden de vier werelddeel en te paard. Toen
de vorstelijke personen later den Schouwburg bezochten, zagen zij
daar o.a. ook nog de voorstelling van hun huwelijk.
Nog prachtiger was de optocht van 20 "Staatcywagens", die ter
eere van het bezoek van Maria, de weduwe van Willem Il, en haren
jongen zoon den 17den juni 1660 gehouden werd en ook door Vos
was ontworpen en geregeld 2). Hier zag men verscheiden personen uit
de Engelsche geschiedenis, jacobus I, Karel I, Cromwell, Monk, Karel Il.
Verder Londen, Edinburg en Dublin. Ook Maria zelf "in een wit satijne
tabbert, die met zwart floers overtrokken is: zy heeft een boek in
haar handt. Godtvruchtigheidt, die zy voor haar heeft zitten, leit haar
rechte handt op een boek, dat door twee gevleugelde kinderen geoopent
is: de slinke zwaait een wierookvat. De Hoop verschijnt op d' achterste
bank, en heeft een goudt anker," enz. Ongelukkig beging Vos de
schromelijke onhandigheid, om Karel Ivoor te stellen op het schavot;
de Prinses wendde het gelaat af, toen de wagen voorbijkwam, en Vos,
die te paard den stoet vergezeld had, is in verscheiden pamfletten
allerhevigst aangevallen over die voorstelling.
De vertooningen van 1660 waren de laatsten; in 1666 werden de
"triumphbogen en triumphcarren" verkocht 3). Als er vrede gesloten
was, vierde men het op andere wijze 4) en ook vorstelijke bezoekers
werden anders geëerd. Toen Willem 111 in Augustus 1672 in Amsterdam
kwam, was het geen tijd voor vreugdebetoon. En Czaar Peter werd
in 1697 wel plechtig ingehaald en wel werden hem allerlei feesten
bereid - de kosten van zijn verblijf bedroegen twee ton - maar van
openbare vertooningen of optochten was geen sprake 5).
1) T. a. p., blz. 613-623.

2) T. a. p., blz. 637-650. Op 8 wagens waren dezelfde vertooningen als in 1659.
3) Vgl. Oud-Holland, XXIV, 1906, blz. 187.
4.) Zie blz. 14, IS, 23.
5) Vgl. De Vries, t. a. p., blz. 14-16.

IX. DES PEL ERS.
In het begin der 17de eeuw waren het de rederijkers, die de drama's
opvoerden. Toen na de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog een
groot deel der Zeven Provinci~n niet langer in de macht van den
vijand was, staken de rederijkers het hoofd weer op. De kamers van
rhetorica kwamen tot nieuwen bloei; de vele Vlamingen en Brabanders, die hun vaderland hadden verlaten en naar het Noorden waren
uitgeweken, stichtten onder elkander vereenigingen, waar de dichtkunst en het tooneelspel werden beoefend, en rederijkten er nog dapperder op los dan de Noord-Nederlanders. '
DeR ede r ij k ers.
In Amsterdam was naast de Oude Kamer 't Bloeyende Eglentier
met de zinspreuk "In Liefde bloeyendè" in 1585 de witte Lavende/bloem door Brabanders opgericht; A. de Koningh en Vondel zijn er
o.a. lid van geweest.. De kamer "In Liefde bloeyende" was in de eerste
jaren der 17de eeuw niet meer wat zij geweest was; er waren allerlei
oneenigheden en niet alleen op letterkundig gebied. Hooft riep zelfs in
1611 de hulp van den schout Jan ten Grotenhuys in, opdat "den onnutten en ongebonden en, die alleene tegens de geregeltheit schoorvoeten, wt naeme der H. Magistraeten belast werde, op boete van
geweldt, haer der Camer te onthouden, ter tydt toe desselfs overheden hen ander wete doe" I). Twee jaren later ontwierp. hij een nieuw
reglement voor de kamer, waarin het aantal stemgerechtigde leden
beperkt en aan het bestuur veel gezag toegekend werd 2). Bredero jammerde in zijn brief aan Jan Jacobsz Visscher 3) over den slechten toestand van het Eglentiertjen, waar "elck zijn plicht vergeet", waàr geen
eendracht, geen eenvoud, geen liefde voor de kunst meer is, waar
het bestuur niet veel heeft te zeggen en "ongeregeltheyt" is "van
1) Vgl. Hooft's

Brieven, I, 1855, blz. 33.

8) Vgl. De werken, 111, 1890, blz. 364.

2) T. a. p., blz. 411, vlgg.
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bengels woest, en grootse gecken", waar gekibbeld wordt over de
rollen, enz. En in 1615 spoorde hij "de Broeders In Liefde Bloeyende"
in een gedicht 1) aan - in den aanhef verzoekt hij "om stil-sta nt van
't gheswets" - de eendracht te herstellen en daardoor den achteruitgang van de kamer tegen te gaan. Maar het hielp niet; men maakte
elkander op alle mogelijke manieren het leven lastig en Bredero en
Coster waren daarbij volstrekt niet altijd de lijdende partij '2). En vinnig bestreden zij samen Rodenburg, aan wien zij blijkkbaar den achteruitgang voor een deel toeschreven 3), maar zij schijnen het spel te
hebben verloren en dus verlieten zij de kamer en stichtten in 1618
de Academie. Het schijnt Coster's plan te zijn geweest eene inrichting
te openen, waar zoo wel de wetenschap, vooral de taalkunde, werd
beoefend als de dramatische kunst; maar het tooneelspel werd al
spoedig het eenige vak, waaraan de leden zich wijdden. En zoo is
de Academie de derde rederijkerskamer van Amsterdam geworden,
totdat zij zich in 1632 weer vereenigde met "In Liefde bloeyende" 4).
Te 's Gravenhage werd naast de kamer de Corenbloem, die reeds
in het begin der 16de eeuw bestond en zich in 1564 met de groene
Laurierspruit vereenigd had, in 1632 de Batavier opgericht c'). Te
Haarlem bloeiden in het begin der 17 de eeuw de oude kamer de
Pel/lcaen met de zinspreuk "Trou moet blycken", de jonge kamer
de Wyngaertrancken en de Vlaamsche kamer de witte Angieren.
Leiden bezat de witte Acoleyen , die van 1498 dagteekende, de Vlaamsche kamer de orange Lelie, opgericht in 1590 - in 1591 was
Jacob Duym keizer dier kamer - en de Palmboom, die in 1616
voor het eerst als vrije kamer optrad. Rotterdam had de blauwe
Acoleyen, Schiedam de raode Roosen en de Vijgeboom, Dordrecht
de Fontein, Gorcum het Segelbloemken, Gouda de Goudsbloem en
sedert 1617 ook de Balsembloem, Delft de Rapenbloem, Vlaardingen
de Akerboom, Alkmaar 't groen Lauwerier. Ook vele Hollandsche
1) T. a. p., blz. 83, vlgg.
~) Vgl. Oud-Holland, XXl!, 1904, blz. 40, 41.
3) Vgl. A. C. Loffelt in De Gids, 1874, 1!I, blz. 103, vlgg., die gelooft, dat een verschil in richting tusschen Coster en Bredero aan de eene zijde en Rodenburg aan
de andere zijde de oorsprong was van den twist. Or. R. A. Kollewijn, De Gids, 1891,
lIl, blz. 329, vlgg., heeft die meening bestreden en aangeto?nd, dat de Academie en
de Oude Kamer niet op zeer vijandigen voet met elkander hebben gestaan. Zie over
den twist tusschen de drie dichters ook nog Oud-Holland, 1895, blz. 152-158, 162-169,
4) Zie Wagenaar, Amsterdam, VIII, blz. 742.
5) Vgl. over de Haagsche Kamers, Mr. L. Ph. C. van den Bergh, 's Gravenhaagsche
bijzonderheden, I, blz. 11, vlgg., en Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening
der geschiedenis van 's Gravenhage, II, 1876, blz. 20-27.
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dorpen, o.a. Ketel, Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg, Naaldwijk, Bleiswijk, Soetermeer, Hazerswoude, Katwijk, Pijnappel, Voorschoten, enz.
waren trotsch op hunne rederijkerskamers. Die landelijke vereenigingen zijn blijven bestaan, toen de kamers in de steden reeds lang
verdwenen waren.
In Zeeland bloeiden nog het Bloem.ken Jesse te Middelburg, de Nardusbloem te Goes, de witte Lelyen te Veere en de blauwe Acoleyen te
Vlissingen; ook vele dorpen hadden kamers van rhetorica I). Onder
de kamers in Noord-Brabant hanthaafden 't Vreugdedal van Breda,
Moyses doren, St. Catharina en St. Barbara van den Bosch en de
jonge Vreugdebloem van Bergen op Zoom hun ouden roem 2). Te
Utrecht werd in 1618 het Rosemarynbloemke met de zinspreuk "Wt
rechte liefde" opgericht 3). In Gelderland en Overijsel schijnt de rederijkerij weinig beteekend te hebben, evenals in de drie noordelijke
provincien. In de jaren 1574 tot 1580 wordt er melding gemaakt van
rederijkers te Bolsward, waar zij in Mei 1578 een "spilI" speelden 4).
In 1576 bestond er eene kamer te Leeuwarden, die echter kort daarna
te I') iet ging. Starter richtte in 1617 in de Friesche. hoofdstad eene
nieuwe kamer op onder de zinspreuk Och, mocht het rysen, die echter
reeds in 1619 door den magistraat gesloten werd r,).
De inrichting der kamers bleef in de laatste jaren der 16de en het
begin der 17de eeuw ongeveer zooals zij vroeger geweest was 6);
zelfs de oude namen van prins, deken, factor, enz. bleven behouden.
Ook de leden werden uit dezelfde kringen gerecruteerd; meestal waren
het eenvoudige lieden, maar somtijds ook menschen uit den deftigen
stand. 'Hooft was lid der kamer "In Liefde bloeyende"; de bekende
secretaris van Leiden Jan van Hout en de burgemeester Van der Werff
waren rederijkers 7) en nog in 1669 waren aanzienlijke mannen lid
van het Bloemken Jesse 8). Evenals vroeger bezaten sommige kamers
hun eigen gebouw, zooals het Segelbloemken te Gorcum en het Bloem1) Zie voor het bovenstaande, Schotel, Geschiedenis der rederijkers, passim.
2) Zie voor de kamers in Brabant, H. Hermans, Geschiedenis der rederijkers in
Noordbrabant, passim.
a) Vgl. Kops, Schets eener geschiedenis der rederijkeren, blz. 301.
4) Vulgens het rekenboek in Hs. van Thomas Groningensis, laatsten abt van
Bloemkamp. (Mededeeling mij gedaan door wijlen Dr. J. Reitsma.)
J) Vgl. W. Eekhoff, Bloemlezing uit den Frieschen Lusthof .... van J. J. Starter.
Leeuwarden, 1862, blz. 109, 110.
H) Zie den gildebrief in 1608 verleend aan de kamer van Veere, bij Kops, blz.
339-351, en het reglement van 't Vreugdedalte Breda in 1699, bij Hermans, blz. 241-246.
7) Vgl. Schotel, t. a. p., 11, blz. 4.
8) T. a. p., blz. 67.
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ken Jesse te Middelburg t), anderen kregen vergoeding voor huishuur,
zooals de Corenbloem te 's Gravenhage 2).
De rederijkers bleven alle vaderlandsche feesten opluisteren. Zoo
vierden zij in den Haag in 1590 de verovering van Breda, in 1592
die van Nijmegen, in 1593 die van Coevorden en Geertruidenberg, in
1598 die van Rijnberk, in 1600 de overwinning bij Nieuwpoort, in
1602 de verovering van Grave, in 1622 het ontzet van Bergen op
Zoom, in 1627 de inneming van Grol, "alle de victorien in den jaere
1629 desen landen vergunt," in 1633 de verovering van Maastricht en
Rijnberk, in 1636 die van Schenkenschans, in 1645 die van Hulst 3).
En zoo ging het in vele steden. Zoodra er maar gelegenheid was om
feest te vieren, verschenen de vroolijke kamerbroeders met hunne
refereinen en Iiedekens, hunne muziek, hunne optochten, vertooningen
en spelen en de magistraat schonk hun eene vereering voor de aangewende moeite en kosten. Zij luisterden de kermis op en den intocht van vorstelijke personen 4). Zij stelden wedstrijden in en reisden
het land af, om mee te dingen naar allerlei prijzen, en de magistraat
hunner stad, trotsch op den roem harer kunstvaardige burgers, betaalde evenals vroeger een deel der onkosten 5).
Meestal bezochten de kamers de refereinfeesten, waar hunne dichterlijke antwoorden op eene gestelde vraag werden voorgelezen en aan
één van dezen de prijs werd toegekend. Zulke feesten hadden er plaats
in 1611 te Gouda, in 1613 te Leiden, te Gouda en te Amsterdam, in
1615 te Ketel, in 1616 te Leiderdorp, in 1624 te Amsterdam, in 1629
te Haarlem, in 1641 te Vlissingen en te Rijnsburg, in 1670 te Schipluiden, in 1676 te Naaldwijk en te Voorburg, in 1681 te Middelburg,
in 1682 te Ketel, in 1685 te Schipluiden, in 1686 te Haarlem en te
Soetermeer, in 1688 te Bleiswijk 6). En zoo gaat het door tot diep in
de 18de eeuw, althans op de dorpen.
De wedstrijden in dramatische poëzie waren veel zeldzamer dan in
de 16de eeuw; over de feesten te Haarlem in 1606 en te Vlaardingen
in 1616 werd vroeger reeds gesproken 7). De intoc.ht der kamers te
Haarlem was plechtig genoeg. Voorop ging Cornelius Schonaeus, de
t)
2)
S)
4)

T. a. p., blz. 89, 172.
Zie Mededeelingen, blz. TT, en Van den Bergh, blz. 50.
Vgl. van den Bergh, blz. 45--49.
T. a. p., blz. 49, en Hermans, blz. 231.
li) Vgl. b.v. Schotel, 11, blz. 87; Kops, blz. 308; Van den Bergh, blz. 47, 48.
6) Vgl. Schotel, 11, blz. 10, 6, 17, 21, 34, 40, 23, 28, 63, 80, 96, 102, 104, 172, 123,

99, 111, 127, 116.

7) Zie dl. I, blz. 123, 124, 410, 411.
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bekende rector der Latijnsch~ school, met de leermeesters en al de
leerlingen. Dan volgden de leden der kamer" Trou moet blycken",
gekleed in roode kleederen met wit geboord en voorafgegaan door
Mercurius met het wapen der stad op zijn wapenrok. Daarna kwamen
jongens met het blazoen der kamer en meisjes met de prijzen in zilver,
gevolgd door de leden der vreemde kamers. Voor den Nieuwen Doelen
zat onder een eereboog iemand, die de stad Haarlem voorstelde, vergezeld van Pallas en de Rede, die Dwingelandij onder den voet had.
Pallas begroette eerst den rector en daarna al de kamers, die op rijm
antwoordden. Den volgenden dag werden zij toegesproken door Rhetorica, die met de zeven Muzen op het tooneel zat, dat op de Oroote
Markt was opgeslagen.
De aanleiding tot het feest te Haarlem was van practischen aard;
de stad had eene loterij ingesteld, om geld te krijgen voor het oprichten van een Oudemannenhuis, en wilde nu door deze vertooningen
de menschen lokken. Op dezelfde wijze had men in 1591 gehandeld
te Amsterdam, in 1596 te Zandvoort en te Leiden en in 1603 te
Schiedam I). ZOO deed men ook in Amsterdam, toen daar in 1615 een
Oude Mannen- en Vrouwen-gasthuis zou worden gesticht; bij die
gelegenheid is Coster's Rijcke man opgevoerd.

Maar al traden de rederijkers buiten hun eigen stad zelden meer
als tooneelspelers op 2), zij bleven in hunne woonplaats de dramatische
kunst beoefenen. Jaren lang zijn het rederijkers geweest, die den Amsterdamschen Schouwburg hebben bespeeld, en ook elders betraden
rederijkers het tooneel.
Te Gouda werd in 1614 een zinnespel opgevoerd, dat tot, titel had
Nieuwe-jaer-spel, ghenaemf den Oodfsaligen yver, in 1626 de Iephfha
van A. de Koningh en de Commedy van Bailloof; later speelde men Zondags ook, nadat de kerkdienst was afgeloopen, "stichtige comoedien"3).
Te Haarlem speelde men de drama's van Van der Eemb en Van der
Lust 4). Te Noordwijk werd in 1628 een Spel van sinne gemaeckt op
den Nederlantschen vrede opgevoerd 5); te Oorcum speelde men de
stukjes van A. Muyr Ii) en de drama's van A. Kemp en van Paffenrode 7); in den Haag werd in 1617 Hogendorp's De Moort, in
1) Vgl. Schotel, I, blz. 274, 277, 278, 289.
2) Een enkelen keer reisden zij nog. In 1639 werd aan .Redenbroeders oft comedianten van Swol\" toegestaan te Nijmegen gedurende acht dagen .eenige eerlicke
comedien" op te voeren. Zie Van Schevichaven, t. a. p., blz. 167.
3) Vgl. Schotel, 11, blz. 14, 15, 16.
4) Vgl. dl. I, blz. 289, 373, 299-301.
5) Vgl. Schotel, blz. 73-79.
6) T. a. p., blz. 88.
7) Vgl. dl. I, blz. 416, 448, 449, 305, 456.
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1629 en later de stukken van Nootmans, en in 1646 Het spel tot loh
van 's Gravenhage gespeeld I), te Middelburg in 1621 De Tyrannie der
Spanjaarden 2) en in 1669 't Nederlantsch treurspel van Roggeveen 3).
In Utrecht zijn de drama's vertoond van A. vanden Bergh 4), die lid
was der kamer "Wt rechte Liefde", te Bergen op Zoom in 1616 de
Tragoedie van Oedipus (naar Seneca?) en in 1624 de Ontsettinghe
van Bergen op Zoom; de schrijver, jabob Vleugels, ontving tot belooning van den magistraat een gouden penning 5). Dat zijn slechts
enkele feiten. Te Dordrecht klaagde de kerkeraad sedert 1627 telkens
over de "publycke exercitien" van de rederijkers en wist in 1652 eindete bewerken, "dat voortaen geen spelen sullen worden gespeelt" H).
De Leidsche kamer "Daer Liefde es 't fondament" ontving in Nov.
1624 eene toelage van /36 voor de onkosten van "spel ende vertooninge van de harde ende strenge belegeringe ende ontsettinge van
onse vaderlicke stadt Leyden"; de voorstelling zou op 3 Oct. hebben
plaats gehad, maar kon, waarschijnlijk wegens de pest, niet doorgaan ').
Ook in andere steden wordt melding gemaakt van het spelen van
rederijkers, zonder dat de naam genoemd wordt van de drama's, die
zij opvoerden 8). Toch blijkt uit alles, dat de rederijkers in de tweede
helft der 17de eeuw als tooneelspelers verdrongen waren door komedianten van beroep. De kamers bloeiden alleen nog in de dorpen,
waar men nog jaren lang rhetorica beoefende door krachtige verzen
te smeden en refereinfeesten te houden. Doch de kunst van tooneelspelen werd voortaan door mannen van het vak beoefend.
S tud ent e n, s c hol ier ene n a n der e n.
Het waren in de 16de eeuw niet alleen rederijkers geweest, die de
planken betraden; de leergrage jeugd is te allen tijde dol geweest op
komediespelen en zij had de gelegenheid gehad aan dien lust te voldoen, zoowel in het Latijn als in de moedertaal. De geschiedenis van
het Latijnsche schooldrama in de 17de eeuw is vroeger reeds besproken 9); die van het Nederlandsche schooldrama is niet te schrijven
1) Zie Van den Bergh, blz. 24, 49, en boven, dl. I, blz. 260, 292, 324, 373.
2) Zie Schotel, 11, blz. 66.
8) Zie boven, dl. I, blz. 335.
4) T. a. p., blz. 298, 315-319.
,.
ó) Zie Hermans, blz. 261, 262, en dl. I, blz. 373.
6) Vgl. Schotel, Tilburgsche avondstonden, blz. 113-115.
7) Mededeellng van Mr. J. C. Overvoorde, Archivaris van Lelden.
8) Zie o. a. Schotel, 11, blz. ffT, 89, 94, 102; Kops, blz. 286, 291.
9) Zie dl. I, blz. 223, vlgg.
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door gebrek aan gegevens. Wij weten alleen, dat er zoowel door studenten
als door schoolkinderen, evenals vroeger, heel wat komedie werd gespeeld en dat de geestelijkheid zich daar dikwijls krachtig tegen
verzet heeft.
Wanneer in de eerste twintig jaren der 17de eeuw de regeering van
's Hertogenbosch aan de paters Jezuïeten telkens vrij groote geldsommen of groote hoeveelheden wijn vereerd heeft voor het laten ver-"
toonen van een drama - somtijds wordt het stichtelijk onderwerp er
bij genoemd -- door hunne studenten, dan is het niet zeker, zelfs
niet, als de vertooning in de kermis plaats had, of wij met een Latijnsch
of met een Nederlandsch stuk te doen hebben. Maar als in dezelfde
stad een schoolmeester in 1606 voor een vertoond spel 10 gulden,
5 stuiver ontvangt en een ander in 1621 om dezelfde reden 12 gulden I), dan mogen wij het er voor houden, dat toen door kinderen
in het Hollandsch komedie is gespeeld. In 1618 werd te Nijmegen aan
eenige burgerkinderen toegestaan, "seeckere commedie van de executie
der graven van Egmont ende Hom" op te voeren; in 1632 mochten "Jong
gezellen, burgers kynderen" eene tragedie spelen, in 1648 eenige comedies.
In 1653 werd aan eenige jongelieden verlof gegeven, om "seeckere tragedie
van den Coninck van Engeland te agieren" 2), in 1657 aan burgerkinderen, om "seeckere comedien te spelen". Ongelukkig gaven "de
excessen ende irfsolente dertelheden" van de studenten der in 1655
opgerichte IIIustre School aanleiding tot verbodsbepalingen of tot het
bemoeilijken van het verlof in 1657, 1659 en 1660 3). Te Utrecht werd
in 1624 aan "sommige eerlicke ende edelborghers kinderen" toegestaan
in de eetzaal van het convent van St. Catharina "tot wederroupens
toe, ende langer niet ... commediën ende tragediën te mogen ageren
ende exerceeren" 4).
Te Franeker werd in 1621 aan de studenten verboden komedie te
spelen, maar in 1623 verlof gegeven voor eene voorstelling. In 1641
wendde de kerke raad bij het stadsbestuur pogingen aan "omme
der studenten comedie speelen te weeren". In 1698 liep het gerucht
door de stad, dat vier studenten zouden meespelen met een gezelschap komedianten; de Academische Senaat vergaderde oogenblikkelijk
en de rector, bang voor "verfoeielijcke debauches" - er waren ook
actrices bij den troep - wist te bewerken, dat de voorstelling dien
dag ~iet doorging. Maar nu zou zij den volgenden dag gegeven worden;
1) Vgl. Hermans, blz. 164, 166.
2) Waarschijnlijk J. Dullaert's Karel Stuart, of rampzalige majesteit.
3) Vgl. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 166-171.
4) Vgl. Van Sorgen, De Tooneelspeelkunst te Utrecht ... , 1885, blz. 16.
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de jongelui werden voor den Senaat gedaagd en twee van hen, waarschijnlijk overreed door gemoedelijke woorden en bedreigingen, beloofden plechtig niet mee te zullen doen; de beide anderen werden,
misdadigers als zij waren, eenvoudig opgesloten, totdat de voorstelling
was afg~loopen I). Te Groningen werden in 1623 zeven studenten door
den Senaat beboet, omdat zij "buyten consent vande Academie hebben
comedie gesp el et." In 1648 was er weer eene voorstelling gegeven en
daarbij was gevochten; de Senaat vaardigde dus een verbod uit 2).
Ook in 1662 voerden studenten en eenige andere jongelieden een stuk
op en wilden ook verder voorstellingen geven, wat de kerkeraad oordeelde
"zeer qualick gedaen te zijn ende te strecken tot een occasie van
allerley ongeregeltheyt en debauche" 3). In 1596 speelden te Deventer
"Burger kynderen" na de Latijnsche stukken der gymnasiasten twee
"Duetsche" comedies ~). Kort voor 1670 werden in dezelfde stad door
studenten in de Vrouwenkerk drama's opgevoerd, in het huis van een
predikant "de Tragoedie van 't onthalsen des Coninghs van Engelandt"
gespeeld - waarschijnlijk Dullaert's I,<arel Stuart - en in 1671 Agamemnon, Diana en Geneveda vertoond 5). De kerkeraad verzette zich
toen even krachtig als hij in 1584 gedaan had 6), maar de jongelui
waren niet op hun mondje gevallen en versloegen de aanvallers in
een uitstekend betoog, dat zij het licht deden zien. In October 1670
werd Graaf d'Ossery door den Prins en zijne grootmoeder "getracteert op 't huys ter Loo, alwaer eenighe jongelingen de fraeije commedie van Dido ende Aenaeas vertoonden"· 7).
Maar ook anderen vereenigden zich somtijds, om hunne medeburgers op komediespel te vergasten. Zoo gaven in 1605 "diversche handwerckers" te Nijmegen "een speel" h!n beste "in 't Gasthuis" 8). In
1) Vgl. Mr. W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Athenaeum te Franeker,
Leeuwarden, I, 1878, blz. 290, 291.
2) Vgl. Dr. W. J. A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, Groningen, 1864, blz. 360.
3) Vgl. Dr. S. D. van Veen in Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1894, blz. 63, 64.
4) Vgl. Mr. 1- I. van Doorninck, Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, V, blz. 64.
5) Vgl. Overijsselsche Almanak voor Oudheid en' Letteren voor 1840, blz. 197, 198,
192. Uit het verband blijkt, da't Seneca's Agamemnon in het Latijn is opgevoerd en
de Diana het drama van Krul is. Geneveda is misschien De stantvastige Genoveva
van den Zuid-Nederlander A. F. Wouthers, die in 1666 en later dikwijls te Amsterdam
gedrukt is.
6) Vgl. Van Doornlnck, t. a. p., blz. 117, vlgg.
7) Vgl. Hollandtze Mercurius van 1670, blz. 132. Waarschijnlijk was het het treurspel van Van der Does (zie dl. !, blz. 333).
8) Vgl. Van Schevichaven, blz. 165.
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1655 voerden eenige liefhebbers de Tirannige Liefde van Krul op den
Amsterdamschen Schouwburg op I). Te Amsterdam hadden Hoogduitsche Joden in een pakhuis op de Oude Schans "een formeel theater
met beweegbare tooneelen gemaakt," waarop zij bij afwisseling in
het Duitsch en in het Nederlandsch speelden. Er konden 200 à 300
menschen in dien schouwburg, die in 1707 of 1708 op verzoek der
regenten van den grooten Schouwburg gesloten werd, na vrij lang te
hebben bestaan 2).
T0

0

nee I spe Ier s.

Tooneelspelers van professie zijn uit den kring der rederijkers voortgekomen. In de kamers van rhetorica werden de rollen van de drama's,
die zouden worden opgevoerd, onder de broeders verdeeld. De een
speelde beter dan de ander en kreeg dus licht telkens de grootste en
moeilijkste rollen, die hem door het bestuur der kamer werden toegedeeld, óf uit eigen beweging, óf omdat de eerst gekozen persoon
liever boete betaalde dan dat hij de hem toegewezen rol op zich
nam 3). Zoo waren er dus in elke rederijkerskamer eenige personen,
aan wie bij eene opvoering steeds de voornaamste rollen werden gegeven. Zoolang nu de kamer vele gegoede burgers onder hare leden
telde en zelden komedie speelde, ging dat goed. Maar toen het aantal
voorstellingen toenam - in Amsterdam speelde in 1618 zoowel de Oude
Kamer als Coster's Academie eiken Zondag 4) - kregen waarschijnlijk
de eenvoudige lieden, die de hoofdrollen vervulden, eene kleine vergoe1) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 93.

2) T. a. p., blz. 163, 164, en Dr.

J. te Winkel in

Tijdschr. voor Nederl. Taal- en

Letterk., I, 1881, blz. 75-77.

B) ZOO luidt art. 5 van den bovengenoemden gildebrief, in 1608 aan de Kamer van
Veere verleend, aldus (vgl. Kops, t. a. p., blz. 341): "Soo wye Prince ofte Dekens een rolle
geeft te leeren om te spelen, die zal dezelve rolle ontfangen, op de boete van twaelff
grooten Vlaems, ende indien hij dezelve aenvaert hadde, en die quame te verlies en,
zoo zal hij die wederomme laten rolleren tot sijnen coste, ende boven dien verbeuren
gelijcke twaelff grooten; ende waert zaecke dat yemandt een rolle ontfangen hebbende,
omme int openbaer te spelen, ende deselve, door eenich wettich toeval, ofte ander
accident, nyet en conde leeren, ofte spelen, die zal zulx veertien daghen te vooren
seggen, opdat men daerinne versien mach, op de verbeurte van thien schellingen
grooten, ende bij soo verre hij zulx nyet en doet, maer de rolle bij hem behout,
sonder te leeren, zal verbeuren twintigh schellinghen grooten, ende voorts arbitraelijck
gecorrigeerd worden van Overdeken, Prince en Dekens, ende evenwel dezelve rol spelen."
Er bestond dus alle reden, om zich eene niet begeerde rol dadelijk van den hals
te schuiven ten koste van eene kleine boete.
4) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 48.
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ding voor den tijd, dien zij aan het leeren hunner rol hadden moeten
besteden en dus aan hun gewone werk hadden onttrokken. Hoe meer
voorstellingen er waren - sedert 1638 werd er 's zomers twee- en
's winters driemaal op den Amsterdamschen Schouwburg gespeeld 1)_
des te meer beschouwden de goede spelers onder de kamerbroeders
het werk, dat zij in het dagelijksch leven verrichtten, als bijzaak en
komediespelen als hoofdzaak. Op die wijze is hier te lande een stand
van tooneelspelers ontstaan. Zeker heeft daartoe ook het drukke bezoek der Engelsche komedianten meegewerkt; de liefhebbers zagen
toen, hoezeer zij bij mannen van het vak achterstonden en trachtten
van nu af aan de vreemdelingen op zijde te streven. Reeds kort na
het oprichten der Academie zijn er klachten, dat zij en de Oude Kamer
elkanders beste spelers onderhuurden 2).
Tooneelspelers worden in de 17de eeuw het eerst in lOOI te Nijmegen
genoemd; daar werd den 19den Sept. van dat jaar tijdens de kermis
"aen de commedianten, dewelcke voor myn heeren ... gespeeld hadden", eene vereering geschonken, vier dagen later gevolgd door eene
nieuwe vereering "aen seeckere commedianten voir den dienst deser
stadt gedaen in 't spelen." Ook in IpG4 waren er weer "seeker commedianten" in dezelfde stad 3). Wanneer wij echter bedenken, dat
Engelsche tooneelspelers in lOOI, 1604 en 1605 de Zeven Provincii!n
bereisden 4), dan is het niet onwaarschijnlijk, dat zij het geweest zijn,
die den Nijmeegsehen magistraat flink in den zak deden tasten. In

1611 werd aan "seeckere Nederlandse comedianten" verlof gegeven,
gedurende 14 dagen in den Haag te spelen, "mits niet schandaleus
ende des sondachs naer de predicatien" 5). In 1617 speelden komedianten op de kermis te 's Hertogenbosch 6); in 1619 wordt te Nijmegen
aan Isaac Broeckhoven, "mit zynen consorten, commedianten", toegestaan "te moegen commedii!n ageren" '). Maar in de eerste jaren der
17de eeuw zijn reizende tooneelspelers toch nog eene uitzondering.
Een stand van tooneelspelers vormt zich natuurlijk vooral in eene
stad, die een schouwburg bezit, waar geregeld voorstellingen worden
gegeven. De eerste acteurs van beteekenis leeren wij dan ook te
Amsterdam kennen; jammer maar, dat van hun leven zoo uiterst
weinig bekend is.
1) T. a. p., blz. 81.
3) VgI. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 165.
5) VgI. Van den Bergh, t. a. p., blz. 24.
6) VgI. Hermans, t. a. p., blz. 165.
7) VgI. Van Schevichaven, blz. 166.

2) T. a. p., blz. 39.
4) VgI. dl. I, blz. 312, 313.
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In 1641 waren aan den Amsterdamschen Schouwburg verbonden Adam
Carelsz van Germez, jan Pietersz Meerhuysen, Thomas de Keyser,
Herman van Ht, Isaac Vos, jan Lemmers, Triael Park er, Isaac Verbiest,
jacobus de Viele, Frans Schuijling, Paulus Pierson, jan Babtist (van Fornenbergh), Barend van Hoorn, jan en jelis Noseman I). Adam Carelsz
van Germez (of Zjermes) 2), gewoonlijk alleen Adam Carelsz genoemd,
werd in 1612 te Amsterdam geboren en was een zoon van den edelman Charles van Germez en Elyzabeth jakopsdochter Steur, beiden
uit Antwerpen afkomstig. De vader van Adam Carelsz wordt in 1619
koopman genoemd 3); de zoon oefende eerst het eenvoudige ambt van
barbier uit, maar was later boekhandelaar en woonde toen aan de
Weessluis; in Dec. 1644 is hij gehuwd met Madeleentgen Vennekooi,
eene nicht van jacob, den bouwmeester en schilder, die onder jacob
van Campen plannen voor het nieuwe stadhuis geteekend heeft.
Adam Carelsz had grooten naam als tooneelspeler, vervulde in 1658
de eerste rollen en kreeg het hoogste salaris. Hij heeft den bekenden
Latijnschen redenaar en dichter Petrus Francius (1645-1704), die in
1674 professor aan het Amsterdamsche Athenaeum is geworden, les
gegeven in de welsprekendheid en wordt door hem geprezen als een
voortreffelijk acteur ~). Adam Carelsz heeft drie drama's, die men voor
hem uit het Fransch vertaald had, berijmd. Den 30sten Sept. 1667 werd
hij uit een huis op de Rozengracht in de Nieuwe Kerk begraven; in
de akte daarvan heet hij makelaar á).
jan Pietersz Meerhuysen 6) was "Kunstkoper 7), Acteur van de Amsterdamsche Schouwburg, tamponistus van de burgerij, onder den E.
Heer Kapitein Nicolaas Pancras"; aan die laatste betrekking had hij
den bijnaam Jan Tamboer te danken. In 1658 verdiende hij op Adam
Carelsz na als acteur het meeste geld. Op zijn leven had Jan Zoet,
die vier puntdichten op hem schreef, heel wat aan te merken. Een
enkelen keer maakte hij wel eens een versje; zoo voorzag hij de
lemanf en Niemanf (1644) van zijn collega Izaak Vos en P. van Zeerijp's Arfleura en Brusanges (1646) van een lofdicht. Hij werd sprekende
1) Vgl. Unger's Vondel, 1639-1640, blz. 7.
2) Vgl. over hem, J. A. Alberdingk Thijm in de Nederlandsche Kunstbode ....
onder leiding van Dr. j. van Vloten, I, 1874, blz. 82, 83.
3) Vgl. Oud-Holland, XXII, 1904, blz. 44.
4) Vgl. P. Francii Posthuma, Amstelodami, 1706, blz. 58.
5) Vgl. Oud-Holland, t. a. p.
6) Zie over hem, Tijdschr. voor Neder!. Taal- en Letferk., 111, 1883, blz. 65, en
Unger in Oud-Holland, 11, 1883, blz. 300.
7) In het pamflet Utrechts Schuyt-Praetjen (1660) wordt gezegd, dat hij een winkel
had "van oude Boeken, Kleederen en diergelijcke Vodden."
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ingevoerd in het pamflet 't Samenspraeek tusschen jan Tamboer en
jan Vos (1660) en zijn bijnaam werd gegeven aan eene anecdotenverzameling, die onder den titel De geest van jan Tamboer in 1656
uitkwam, meermalen herdrukt en ook in het Duitsch vertaald is I).
Thomas' Gerritsen de Keyser was ouder dan de beide vorigen;
vóór 1619 schreef Coster een versje op eene rol in één van Rodenburg's drama's, die hem was toegedeeld~); hij was toen dus reeds
lid der Oude Kamer. Hij speelde dikwijls vorstenrollen en werd wegens
zijne stem en zijne uitspraak bijzonder geprezen 3). De Keyser leverde
somtijds kaarsen en baarden aan den Schouwburg .i), maar was ook
portier van de Regulierspoort 5). Hij schijnt vóór 1652 gestorven
te zijn 6).
Van Herman van Ht is alleen bekend, dat hij van een stevigen dronk
hield 7). Isaac Vos 8) heeft twee Spaansche drama's, nadat zij in het
Nederlandsch vertaald waren, berijmd, een zinnespel, een zangspel
en eene klucht naar het Duitsch bewerkt en een paar kluchten geschreven. Hij is, waarschijnlijk in 1651, in het armhuis gestorven. Jan
Lemmers heeft een paar drama's uit het Fransch vertaald. In 1658
was hij niet aan den Schouwburg verbonden, evenmin als Triael
Parker, den "gonstigen broeder", aan wien Dirk Kalbergen, die toen
waarschijnlijk zijn collega was, in 1652 zijn Muliassus de Turck
opdroeg. Frans Schuijling is waarschijnlijk dezelfde, die bij Tengnagel
"Frans, de gek in 't spelen" genoemd wordt 9). Jan Noseman vertaalde een drama naar Rotrou en Jelis 10) schreef eenige kluchten 11).
Van Jacobus de Viele, Barend van Hoorn en Jacob Willemsz is niets
bekend. Isaac Verbiest heeft eene klucht geschreven; Paulus Pierson
1) Vgl. Dr. J. Bolte in Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterk., XIII, 1894, blz. 87.
2) Vgl. Bloemkrans van verscheiden Gedichten·, 1660, blz. 198, en Coster's Werken,
uitg. Kollewijn, blz. 608.
3) Vgl. De geest van Mattheus Gansneb Tengnagel, In d'andere wéreld by de verstorvene Poëten. Tot Amsterdam, By Gerrit jansz . ... 1652.
4) Zie Wybrands, blz. 79.
;;) Vgl. M. M. Kleerkooper, De prijsvraag van de Nederduytsche Academie (in Taal
en Letteren, 1902), blz. 6 van den afzonderlijken afdruk.
6) Omdat hij in De geest van Tengnagel genoemd wordt.
7) T. a. p.
8) Vgl. over hem Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letferk., III, 1883, blz. 63-93,
223-227.
9) Misschien was hij herbergier; zoowel in Tengnagel's Frick in 't Veur-huys
(1642) als in de Klucht van de verliefde grysert (1659) wordt gesproken van de
herberg van Frans de Gek. .
10) Hij is in 1689 gestorven.
11) Zij schijnen van hem te zijn en niet van zijn broer Jan.
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was later, nl. in 1645, bij een reizenden troep ') en den naam van
Fornenbergh zullen wij nog meermalen ontmoeten.
In 1644 schijnt op den Schouwburg Rodenburg's Hertoginne Celia
en Grave Prospero nog eens te zijn opgevoerd. In het drama traden,
behalve Adam Carelsz, Meerhuysen, Verbiest, Vos, Van Ht, Lemmers,
jan Noseman, Triael Parker en jacobus de Viele, ook op Pieter Zeerijp, Tymon en Frans Houthaeck, Guiliam de Viele en jacobus Lam 2).
Pieter Zeerijp heeft eene tragicomedie geschreven en een treurspel uit
het Fransch vertaald. Tymon Houthaeck was tevens boekdrukker en
drukte een zeer groot aantal drama's, die door zijn broer of neef
Dirk Cornelisz werden uitgegeven.
Tengnagel noemt in 1652 nog eenige andere tooneelspelers, die hij
waarschijnlijk op den Schouwburg had gezien. De Bray speelde vrouwenrollen en was even goed in de rol van keizerin als Thomas de
Keyser in die van keizer. Nog beter "vrouvertoner" was jan Bos,
"die tot zijn ouderdom zijn baert scheeren liet". Ook jan van Sanen
was een goed acteur, maar door zijn ongeregeld leven was zijne
stem achteruitgegaan. Dan waren er nog Pieter Aertz en Zacharyas,
jan de Harp en Harripoen 3), de komiek Nieuwen Haen en WiIlem
Ruyter 4).
Er is een tableau de troupe overgebleven van den Schouwburg voor
het seizoen 1658 en 1659 5 ). Daarop vinden wij, behalve Adam Carelsz,
Meerhuysen en Tymon Houthaeck, geheel nieuwe namen, nl. Cornelis
Laurensz Krook, Abram Hendrix, jan Verkam, Hendrik de Koot, jan
van Velsen, jan de Heripon, Hendrick Houthaeck en nog een paar
bijloopers ; van deze allen weten wij niets. Heere Pietersz, één der
voornaamste tooneelspelers, is waarschijnlijk dezelfde als Heere Pietersz
de Boer; hij was een neef van joal] Maatsuyker, gouverneur van
Indiê, die hem meermalen aanbood, hem aan eene goede betrekking
te helpen. Maar hij bleef liever bij het tooneel, dat hij echter verliet,
toen zijn oom hem in zijn testament ruim bedacht had (1678), en
liet in Haarlem een mooi huis zetten 6). Verder waren nog aan den
Schouwburg verbonden jan van Daalen, die eenige kluchten heeft ge1) Zie beneden.
2) De namen der spelers zijn geschreven in een exemplaar der uitgave van 1644,
dat berust op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek; zij zijn afgedrukt door
Dr. R. A. Kollewijn in De Gids, 1891, m, blz. 352, Noot.
S) Zeker dezelfde als Jan de Heripon.
4) Reeds in 1617 was hij bij een reizenden troep; zie beneden.
5) Vgl. Wybrands in Het Nederlandsch Tooneel, 11, 1873, blz. 249-251.
6) Vgl. Valentyn, Oost-Indi/!, IV, blz. 306.
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schreven, ]acob Kemp, die het gelukkig bij ééne klucht heeft gelaten,
Adriaan Bastiaansz de Leeuw, die uit het Fransch, Duitsch en Spaansch
heeft vertaald, en ]euriaen Baet. De laatste was bekend om zijn
spelen van vrouwenrollen. Toen ]. Blasius in 1670 zijn Dubbel en
enkkei uitgaf, schreef hij onder de personenlijst van het blijspel, dat
hij den vader in de Menaechmi van Plautus in eene moeder had
veranderd, "om dat op deese Amsterdamsche Schouwburg geen manspersoon by verdeeling van de voorgaande Rollen, so bequaam voor
een Vader speelt, als ]euriaen Baet voor een oude Vrouw." Toch
waren er reeds in 1658 drie actrices aan den Schouwburg. Een
enkel woord over het optreden van vrouwen in ons land is hier niet
misplaatst.
Vroeger zagen wij, dat in de drama's der rederijkers een enkelen
keer ook vrouwen optraden en dat de uitdrukking in den gildebrief,
in 1530 aan de kamer van Veere verleend, "eerbaer Vrouwen oft maeghdekens, die mede in spelen speelen", in den nieuwen gildebrief van
1608 werd overgenomen I). Wij hebben nog een ander bewijs. ]acob
Duym, de krijgsman en Leidsche rederijker uit de eerste jaren der
17de eeuw, geeft bij al zijne drama's uitvoerige voorschriften voor het
inrichten van het tooneel en het costumeeren der spelers. En nu leest
men onder zijne aanwijzingen vóór Den Spieghel der Liefden (1600)
de volgende naieveteit: "Cimona moet zijn een vrou van ontrent de
twintich jaren, ooek fray op zijn oude wets gecleet, sy moet hebben
twee ghemaecte borsten, ten waer dattet een vrou ware." Het was en
bleef echter eene uitzondering in de eerste helft der 17de eeuw, dat
vrouwen de planken betraden.
Maar in 1645 schijnt er bij een reizenden troep eene tooneelspeelster
te zijn geweest; Isaac Vos laat nl. in zijn Iemanf en Niemanf, die in
dat jaar uitkwam, bij de beschrijving van de stad der lichtzinnigheid
één der personen zeggen 2):
"Hy had 'et leste woordt niet uyt, of daer beginnese te roepen, hoe Messieurs
wilje soo verby gaen,
Hier sijn niewe commedianten gekomen, wel waerdich om de proef van
een goet oordelaer uit te staen;
Wy hebben een dochtertje, dat nonpareilje ageert, ick bid siet eens hoe
dat jou haer gespeel smaeckt.
Jae, seyd ick, 't waer veel beeter datje se by goe luy bestede, eer datse in
een bordeel raeckt.
1) Vgl. dl. I, blz. 181.
~) Die regels komen niet voor in het Duitsche origineel.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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Hadje een reys gesien, wat een paer blieken dat die kerel opsloegh, mit
dat iek dat woort spraek,
'k Wed hy wel gedacht het, jou honsvot, iek wod datje de moort staek.
Wel, seyd hy, zou men om 't speelens hal ven, een eerlijeke dochter voor
liehtveerdieh schouwen?
Neen, seyd iek, maer de mans hebben 't quaet genoeeh datse haer eer
bewaren, 'k laet staen de swaeke vrouwen.
Wel, antwoorden hy, de Fransen speel en wel met vrouluy, gelijekje zelver siet.
Ja, sey iek, stopt daer de luy 'er mont mee, en ooek is 't hier de manier
van 't lant niet."
Men mag uit die versregels opmaken, dat er eene jonge actrice bij
den een of anderen reizenden troep optrad en dat de tooneelspelers van
den Amsterdamschen Schouwburg ernstige bezwaren hadden tegen
die nieuwigheid. In 1652 wordt van eene dochter van den Utrechtschen rederijker, tooneelspeler en dichter Adriaen van den Bergh 1)
gezegd, dat zij "speelt noch met vlijt" 2); dat bewijst, dat zij het al
eenige jaren gedaan had. Eene juffrouw Van den Bergh is dus zeker
eene der eerste Nederlandsche tooneelspeelsters.
Den 1gden April 1655 betrad eene tooneelspeelster voor het eerst
den Amsterdamschen Schouwburg en speelde mede in Schipper's
Ariane 3). Haar naam was Ariana Nozeman; waarschijnlijk was zij de
vrouw van Jan Nozeman of eene zuster of nicht van dezen en van
1) Vgl. dl. I, blz. 298, 315, vlgg. In 1645 was hij bij een reizenden troep (zie blz. 39).
~) In De geest van .... Tengnagel. Op die woorden afgaande, neemt men gewoonlijk
aan, dat eene andere dochter van A. van den Bergh, Adriana, de eerste Nederlandsche
tooneelspeelster is geweest. M. i. ten onrechte. Tengnagel heeft vele tooneelspelers
genoemd, die hij "in d' andere wéreld by de verstorvene Poëten" aantreft, en spreekt
dan over "Van den Berg's Adriaentje". Hij vertelt, dat "Frans, de gek in 't spelen",
haar eerste minnaar is geweest, en dat ook hij zelf later die waardigheid bekleed
heeft. En dan gaat hij aldus verder:
"Z'is nu by geen vreemde klanten;
Maer by zulcke daerse hoort,
En dat zijn Comedianten,
(die hare minnaars waren):

Zy is ook van zulck geslachte,
Want haer Zus speelt noch met vlijt,
En haer Vaêr, die hooggeachte
Speel der in zijn jonge tijt."

Daaruit blijkt niet, dat Adriana zelve tooneelspeelster is geweest, maar dat zij in
eene omgeving van komedianten verkeerde, wier minnares zij dikwijls was. En er
blijkt wel uit, dat Adriana in 1652 reeds gestorven was - men heeft haar wel eens
met Adriana Nozeman willen identificeeren - en tevens dat Adriana's zuster tooneelspeelster was. Of dus Adriana "de konst-rijkke juffr. Adriana van den Bergh" was,
aan wie in 1649 de Amsterdamsche uitgever Paulus Matthysz 't Uitnemend Kabinet
vol Pavanen, Almanden, Sarbanden, Couranten, Balletten, Intraden, Airs enz. aanbood
(vgl. Unger in Oud-Holland, I, 1883, blz. 110), is voar ons nPet meer van belang.
3) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 85.
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Jelis I). Het publiek was zeer met de nieuwigheid ingenomen; Ariana
speelde tot 14 September 33 maal en had op den bovengenoemden
datum al twee andere actrices naast zich, Elizabeth Kalbergen 2) en
Susanna Eekhout. Van nu af speelden er geregeld vrouwen mee,
al bleven sommige vrouwenrollen nog in de handen van mannen.
De drie bovengenoemde tooneelspeelsters waren ook in 1658 aan den
Schouwburg verbonden, te gelijk met eene vierde, Alida Molesteen ;
Maria Noseman, die bij elke voorstelling 6 stuiver verdiende, speelde
natuurlijk kinderrollen.
Adam Carelsz was toen de voornaamste tooneelspeler; eiken keer dat
hij optrad, verdiende hij f 5. Hij speelde o.a. de titelrol in Vondel's
Salomon, voor David in de Gebroeders, voor den Vrachtrneester in
joseph in Dofhan en voor den Bode in de Gysbreght; verder voor
Daiphilo in de Granida, voor Woerden in de Geeraerdt van Velsen,
voor Titus in Vos' treurspel, voor Torquatus in dat van Brandt, voor
Don Rodrigo in de Cid. Ook jonge rollen nam hij dus op zich. En
in de Warenar speelde hij voor Ritsaert, in de Spaensche Brabander
voor Andries Pels en in het Moortje voor Frederick; een enkelen
keer komt zijn naam ook voor onder de vertooners van eene klucht.
Op hem volgde Jan Meerhuysen, die per avond f 3.25 verdiende. Hij
had de rol van Simeon in de joseph in Dothan en in de joseph in 't
Hof, van Egmont in de Gysbreght, Timon in de Geeraerdtvan Velsen,
Ryckert in de Warenar, Robbeknol en Hopman Roemer in Spaensche

Brabander en Moortje, Teeuwis in Coster's klucht. Verder speelde hij
bijna in alle kluchten mee en danste in alle balletten; één keer speelt
hij in een tafelspel zelfs voor Venus! Heere Pietersz en JiIIes Noseman
kregen per speelavond de som van f 3. De eerste vervulde de titelrol
in de Gysbreght, de joseph in 't Hof en de Geeraerdt van Velsen;
verder speelde hij voor Tisiphernes in de Granida, voor Aran, voor
Noron in de Torquatus, voor Sigismundus in Het leven is een droom,
voor Ritsart in het Moortje. Jilles Noseman trad op als Levi in joseph
in Dothan, als Potifar in joseph in Egypte, als Benajas in Salomon,
Joab in de Gebroeders, Arend van Amstel in de Gysbreght, Graaf
Floris in de Geeraerdt van Velsen, Ostrobas in Granida, Saturninus in
Aran en Titus, voor Warenar en Teeuwis. Na deze vier tooneelspelers
kwamen Krook en Hendrix met f2.75, Verkam met f2.40, De Leeuw
met f2.25, Van Daalen met f2.10, T. Houthaeck met f2.oo, Jeuriaen
1) jelis N. was gehuwd met johanna van Fornenbergh (vgl. Oud-Holland, XXII,
1904, blz. 45.
2) Zeker familie van D. Kalbergen ; zie blz. 31.
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Baet met 11.80, en zoo loopt het af tot 10.30 per avond. Van de
actrices verdiende Adriana Noseman "met de kleeren" I 4.50, wat hier
schijnt te beteekenen, dat zij zelve voor hare costumes zorgde, de drie
anderen 12.50. Adriana vervulde al de vrouwelijke hoofdrollen in de
ernstige drama's, van Badeloch en Machteld van Velsen af tot Chimène
in de Cid; zij trad ook op in blijspelen en balletten, maar zelden in
eene klucht, waarin trouwens zeer dikwijls mannen de vrouwenrollen
vervulden 1). In het geheel waren er in 1658 21 tooneelspelers en 4
actrices aan den Schouwburg verbonden, verder 9 muziekanten en nog
6 beambten. Twaalf van de mannen speelden somtijds in vrouwenrollen,
13 waren ook dansers; al de vrouwen namen deel aan de balletten.
In 1689 waren o. a. aan den Schouwburg verbonden A. B. de Leeuw,
Cornelis Laurensz Krook, juriaen Baet, J. Sammers, Hendrik van Akersloot en Abraham Hendriksz Blank 2); de drie eersten werden reeds
vroeger genoemd. De vrienden van den tooneelspeler Harmanus Koning,
die zijne Arteminia uitgaven, verklaarden echter, dat er bij deze zes
drie waren, die "niet waardig zyn geweest om op een asch of vuilnishoop te leggen." Sammers is ook als schrijver opgetreden. Verder
worden als acteurs in' dezen zelfden tijd genoemd Rigo, Koning, Brinkhuysen, Noseman, Benjamin en "het zusterpaar der Petieten" 3). Dan nog
in 1693 juffrouw Bleek, "een jonge Speelster van goede hope," Van
der Kamp, Enoch Krook, juffrouw Koning, misschien eene dochter van
Harmanus, twee juffrouwen Wachtendorp en Schröder, die zonder salaris
speelde, terwijl zijne vrouw het opzicht had over de costumes 4).
Rigo's vrouw was ook aan den Schouwburg verbonden; zij gaf aan
Ludolph Smids te kennen, welke veranderingen zij in zijn Konradyn (1686)
wenschte ,..), en was "een uitstekende goede speelster 11)." Harmanus
Koning had vroeger met Fornenbergh het Noorden van Europa bereisd ;)
en was een zeer bekend tooneelspeler, evenals zijn zwager Daniel
1) Ook de Warenar werd zonder vrouwen gespeeld.
2) Zij worden genoemd in de voorrede van De gelukte list, of bedrooge mof (1689)
van Nil Volentibus Arduum.
S) Aldus F. Duim, Het Hondertjaarige Jubilée, wegens het stichten van den Amsterdamsche Schouburg. Plechtiglyk geviert den 7 van Loumaant, 1738, blz. 16. Duim
noemt daar acteurs van voor 50 jaren.
4) Vg!. Waerschouwingen aen de .... Regenten van de respective Godshuyzen ....

wegens de tegenwoordige directie over den Schouwburg, gedaen door een regtsinnig
liefhebber, in den Jaren 1693 en 1694. Rotterdam, 1699, blz. 6, 8, 13, 14, 35, 37, 42.
á) Dat blijkt uit de schriftelijke aanteekeningen van Smids zelf in het exemplaar
der Bib!. van Letterkunde te Leiden.
6) Vg!. Waerschouwingen, blz. 6.
7) Zie blz. 47.
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Admiraal 1), van wien niet bekend is, of hij ook aan den Schouwburg
verbonden is geweest. Koning trad in treur- en blijspelen op; 1 Mei 1704
is hij gestorven 2). Herman Brinkhuysen was gehuwd met Maria Petit;
hij is den 14den September 1693 gestorven, maar zijne weduwe bleef
aan het tooneel. Hermanus Benjamin was zijn zwager, want deze was
gehuwd met Christina Petit; hij schreef verscheidene tooneelstukken
en stierf op 9 October 1703. Toen in 1701 acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg te Haarlem optraden, speelden zij onder directie
van Koning, Benjamin en Maria Petit, Brinkhuysen's weduwe 3). Uit
1700 kennen wij nog eenige andere namen van tooneelspelers van
den Schouwburg, n.l. Boekhorst, Jacobus Franse, Thomas van Malsem,
Le Feber en De Gojer 4). Van deze laatsten is Thomas van Malsem
het meest bekend. Hij schijnt de rol van Thomasvaer in de Claris
en Roosje op den Amsterdamschen Schouwburg het eerst gespeeld
te hebben en heeft, hoewel hij zijne rechterhand niet gebruiken
kon, in het portaal van den Schouwburg een versje van Vondel
"konstiglyk" met het penseel geschreven. In 1719 is hij gestorven ").
Bekend was ook Enoch Krook. Hij wordt een leerling van Francius
genoemd H), was in 1677 aan den Schouwburg gekomen en verdiende
eerst per avond 11, maar heeft het gebracht tot 13. In 1708 werd' hij
tevens leermeester der jonge tooneelisten, waarvoor hij 175 trok, in
1719 tooneelmeester, wat hem jaarlijks 1300 opbracht 7). Hij is in
1732 gestorven. Enoch Krook heeft met zijn collega Daniel Kroon,
wiens vrouw PetronelIa ook actrice was, een groot aantal drama's
geschreven en vertaald onder de zinspreuk "Door Yver bloeid de Kunst".
Brinkhuysen en zijne vrouw verdienden in 1694 per speelavond samen
111, Benjamin en zijne vrouw 1 JO, Koning alleen17 enVan der Kamp
1) Deze wordt geprezen in de voorrede van Arteminia.
2) De datum van het overlijden van Koning, Brinkhuysen en Benjamin blijkt uit
verzen van Ludolph Smids, die ik alleen ke~ in handschrift in een bundel op de
Univcrsiteits-Bibliotheek te Amsterdam. (Vgl. Tooneel-Catalogus, Nederland, 1895,
blz. 7, Verzameling van gedichten, enz., No. 5.)
3) Die familiebetrekking blijkt uit het stuk, waarbij hun verlof werd gegeven bij
Haarlem te spelen; de Heer C. J. Gonnet, Archivaris van Noord-Holland, is zoo
vriendelijk geweest, mij er afschrift van te geven.
4) Dat blijkt uit de "Verdeling der rollen, zooals het blyspel Westfaling den 22 en
26 April 1700 op den Amsterdamschen schouwburg vertoond is." (No. 127 van de
zoo even genoemde Verzameling in de Amsterdamsche Bibliotheek.) Ook Herm.
Benjamin en Maria Brinkhuysen, geb. Petit, vervulden eene r01 in dat blijspel.
.5) Vgl. Wagenaar, Amsterdam, VIII, blz. 753.
IJ) Vgl. Langendijk, Gediehten, I, blz. 260.
7) Vgl. M. Corver, Tooneel-aantekeningen .... Leiden, 1786, blz. 17, 19, 20. Noot.
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f3.50. Er waren meer dan 20 spelers, die per avond gezamenlijkf80
verdienden 1). Wie de beide bekende acteurs waren, die in tweede

huwelijk met elkanders dochters waren getrouwd, zooals in de voorrede
van De wanhebbelyke liefde (1704) verteld wordt, weten wij niet.
Van het spel onzer ,acteurs uit de 17de eeuw is weinig bekend.
Adam Carelsz wordt door Francius bijzonder geprezen, wegens zijne
mooie stem, zijne voordracht en zijne gebaren. Ludolph Smids prijst,
behalve hem, Heere Pietersz, Akersloot, Brinkhuysen, Benjamin en
Koning. En de lof dier twee mannen, beiden van hooge beschaving,
zegt veel. Brandt geeft in 1649 als zijne meening te kennen, dat de
acteurs van zijn tijd "ten meestendeel nooit letteren, als in haar rollen
gezien hebben" 2). Dat oordeel was in elk geval veel te hard voor een
groot aantal tooneelspelers in de tweede helft der 17de eeuw. Wij zagen
toch, dat zeer velen van hen aJs dramatisch schrijver zijn opgetreden,
en er waren onder hen mannen als De Leeuw, die uit verscheiden
vreemde talen vertaalden.
Rei zen d e t 0

0

nee I spe Ier s.

Niet alleen te Amsterdam werden voorstellingen gegeven door
tooneelspelers van beroep; er waren ook reizende troepen, die in
tal van plaatsen optraden. Boven werd reeds van enkele dier troepen gewag gemaakt; hier volgen nog eenige mededeelingen over
hen. Dat zij schaarsch zijn, komt wel hierdoor, dat er tot nu
toe zoo weinig uit de archieven van vele steden over hen gepubliceerd is.
Den 9den Mei 1617 gingen voor een Leidschen notaris een contract
aan "Abraham Bordon ten eenre en joris Luyten, Willem Ruyter,
Egbert Dircksz Werff en johan Matthysz de Neef ter andere zyde,
verklarende de laatsten door den eerste aangenomen te zyn voor den
tyd van een jaar, innegegaan zynde Meidag 1617, om te blyven en
Bordon te assisteeren in de Compagnye by hem opgericht onder de
naem van de Bataviersche Commedianten, onder voorwaarde dat Bordon
alle vier het jaar lang in zyn dienst zal moeten houden en zyne mondelinge beloften aan hun zal nakomen, en de vier by elkander en by Bordon
zullen blyven." Vier dagen later engageerde Bordon onder dezelfde
voorwaarden Abraham Soet, Sacharias jansz van den Veau, Gerrit
Leenaertz Boelerna, Frederick Harmansz Coninck, jacob Habet en
1) Vg1. Waerschouwingen, blz. 31.
2) Vg1. Gedichten, 1649, blz. 273.
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Jan Hubert I). Misschien was dus in die vier dagen het contract met
de eerstgenoemden al weer verbroken.
In 1635 waren er komedianten op de kermis van Dordrecht en in
1642 speelden zij in het naburige Papendrecht. In 1662 en 1663 vinden wij hen weer te Dordrecht en in 1679 te Zwijndrecht, waar
ook in 1693 "huisen werden opgeslagen om comedie te spelen" 2).
In Juni 1645 speelden te Leiden Adriaen van den Bergh 3), Paulus
Pierson ~), Pieter de Wolff en Ouilliaen Ingeeram, "alle meesteren van
Nederduytsche Commedie"; zij schijnen het echter niet best te hebben
gehad, want zij verkochten kleederen tot een bedrag van /236 r.). In
October van hetzelfde jaar waren te Leiden Sr. Johan Peyn enJan Batist
(van Fornenbergh); zij noemden zich "Engels commedianten" en huurden
o.a. "twee harders rockjens" en "een swarte duyvelsrock" G). In Sept.
1646 kreeg Herman Meijer "met consorten, wesende Commedianten
van de Camer van Amsterdam," verlof, te Groningen eenige voorstellingen te geven 7). Dat verlof werd in Sept. 1648 te Amsterdam
geweigerd aan Fornenbergh, Bartholomeus van Velzen en Oilles
Nozeman 8).
Zooals boven reeds bleek, veranderde de samenstelling dier reizende troepen, evenals thans, elk oogenblik; nu eens werden enkele
tooneelspelers aan den Amsterdamschen Schouwburg verbonden,
dan reisden zij weer het land af. In de Klucht van de Bedrooge
Oierigaart (1654) van M. Waltes voeren een paar dieven dan ook het
volgende gesprek:
"Scha/je. Emolement hoe wille wy ninnen 9).
Platje. Op zen Komedjants, Maat, zo lang als 't wel lukt, benne we ryke lui,
En anders een deel Bedelaars, zoo ras as 't weer op is dezen brui.

Scha/je. Ja zommige. Platje. Ja maar dat voordeel hebbe zy, dat ze met
bidden en smeeken wel aan de Kamer raken,
En tegen 't voor-jaar bruije ze weer heen met een kom pan ie."

1) Volgens eene aanteekening van Mr. eh. M. Dozy, nu aanwezig op het Leidsche
Gemeente-archief.
2) Zie Schotel, Tilburgsche avondstonden, blz. 206-208.
$) Zie boven, blz. 34.
4) Zie boven, blz. 31.
5) Volgens eene aanteekening van Mr. Dozy.
ll) Eveneens.
1) Vgl. Dr. E. J. Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen,
11, 1857, blz. 473.
8) Vgl. Oud-Holland, XXII, 1904, blz. 45. Zie over een ander troepje aldaar in 1653,
t. a. p., blz. 46. In 1646 speelden te Breda .Mr. Joris, cum suis, comedianten" (vgl.
Hermans, blz. 168).
9) Zuipen.
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In het pamflet 't Samenspraeck tusschen jan Tamboer en jan Vos
(1660) voegt de eerste den ander toe, dat hij met andere "Agierders"
wil gaan "rijsen op Trafijek" en dat hij "buytens landts op syn jan
Patists wel treffelijcker (kan) leven, als van de kleyne winst van de
Kamer ofte Schouburgh."
Maar ook de acteurs van den Schouwburg reisden. Zoo vinden wij
hen in juni en juli 1656 gedurende de Haarlemsche kermis in Heemstede,
waar zij "met haar heele gezelschap, zijnde in de Twintigh Perzonen
sterk'''; voorstellingen gaven. In januari 1660 speelden zij buiten Haarlem
in "een seer bequaeme ende warme schuur", en in juli weer onder Heemstede 1). En zij liepen wel eens weg met verbreking van hun contract.
In 1662 dreigde de Amsterdamsche magistraat, dat een troep, die met de
kermis voorstellingen gaf, dadelijk zou moeten "opbreken en vertrekken"
en in het vervolg nooit weer verlof zou krijgen, wanneer zich iemand bij
het "geselschap of compagnie" bevond, die het vorige jaar op den
Schouwburg gespeeld had 2). En in 1681 waarschuwen de pachters van
den Schouwburg, dat er "een Troep van Speelers geformeerd wordt,
om in andere landen te gaan speelen, die niet alleen die vertrokkene,
maar ook noch andere van U. E. E. beste Speelers zoekt van de Schouwburg af, en- by zich te verkrijgen'" Er waren toen al eenigen gedrost ').
In September en October 1660 gaven "jacobus Sammers ende consorten, meisteren van de commediespelen", voorstellingen te Nijmegen;
zij kregen daar onaangenaamheden met studenten, die zij om schadevergoeding aanspraken 4). Dat jan Baptist van Fornenbergh in 1661 te
Delft en in juli 1662 te Dordrecht speelde, weten wij door de vertrouwelijke mededeelingen van Coenraet Droste, die verliefd werd op
"Susannetje Batist, een schoon en aerdig dier", "En van haer wedermin veel teekenen ontfing" 5). In 1662 speelde Fornenbergh in den
Haag, waar de Dido van Van der Does toen voor het eerst werd
opgevoerd G). In Sept. 1670 kreeg hij verlof, om te Rotterdam gedurende
de wintermaanden "eenmaal ter week" "zijn Theater te mogen opendoen" 7). In 1671 is hij met de kermis te Leiden 8) en sedert 1678
1) Vgl. J. H. Rössing in De Nederlandsche Spectator, 1876, blz. 125-1Z7. Die zelfde
tooneelspelers bezochten ooIt Weesp en Valkenburg (t. a. p.).
2) Vgl. Wybrands, blz, 230, 231.
S) T. a. p., blz. 244.
4) Vgl. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 171.
[,) Vgl. zijne Overblyfsels van geheugchenis, uitgegeven door Fruin, I, blz. 17.
G) Dat blijkt uit den titel van den eersten druk.
7) Vgl. P. Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotferdamsche Schouwburg, 1882, blz. 7,8.
8) Dat blijkt uit een versregel in Ludolph Smids' De spookende minnaar, of de

verdrukte gelieven.
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gedurende een gedeelte van het jaar te 's Gravenhage I). Het is verwonderlijk, dat hij bij al zijn reizen en trekken nog tijd heeft gevonden
eene klucht te schrijven. Want hij zwierf half Europa door. Dat Jan
Baptist niet kon mankeeren, om in 1676 de vredesonderhandelingen
te Nijmegen op te luisteren, spreekt wel van 'zelf 2). "Eenige tooneelspelers van Amsterdam" speelden in Januari 1661 een tijd lang te
Zwolle 3). In 1671 speelden komedianten in de buurt van Leeuwarden,
in 1680 in de stad zelf i). In 1683 waren er, tot ontzetting van den
kerkeraad, voorstellingen van tooneelspelers te Zuidwolde op een 'uur
afstand van Groningen 5).
Dat spelen in de buurt der steden, maar in eene andere gemeente,
is zonder twijfel de oorzaak, dat er in de stadsarchieven zoo weinig
over reizende troepen te vinden is. Eene andere reden is misschien,
dat de toonee1spelers met de kermis onder de andere kermisgasten
werden gerangschikt, zoodat er van hen niet afzonderlijk melding
werd gemaakt. Want daar men in de raadsbesluiten dikwijls leest, dat
in de kermis komediespelen verboden wordt 6), mag men daaruit de
gevolgtrekking maken, dat het meestal gedurende dien tijd werd toegestaan. En werd het verboden, dan gaven de acteurs hunne voorstellingen in eene andere gemeente, b.v. in 1700 te Lent bij Nijmegen i).
In Juni 1696 speelden komedianten gedurende de kermis te Haarlem
en in 1701 traden daar de acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg ep "op de gewone plaats buiten de groote Houtpoort" ; een
andere troep zou niet "worden geadmitteerd" 8). In 1699 speelde
Jacob van Ryndorp tijdens de Rotterdamsche kermis in de gemeente
Delfshaven.9) en in Sept. 1700 kreeg hij verlof, om met "eene bende
comoedianten" gedurende 8 of 10 weken voorstellingen te geven in
Zwolle 10).
1) Vg\. Van
2)Vg\. Van
S) Volgens
van Overijse\.
4) Vg\. Mr.

den Bergh, t. a. p., blz. 25.
Schevichaven, blz. 172.
eene vriendelijke mededeeling van Mr. C. P. L. Rutgers, Archivaris

A. van Halmael Jr., Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel, de
tooneelspeelkunst en de tooneelspelers in Nederland,. Leeuwarden, 1840, blz. 83.
5) Vg\. Lorgion, t. a. p., en Dt. S. D. van Veen in Groningsche Volksalmanak
voor het jaar 1894, blz. 64, vlgg.

6) Vg\. b.v. Van Sorgen, t. a. p., blz. 18, 79, 80; Van Schevichaven, blz. 173.
7) Vgl. Van Schevichaven, t. a. p.
8) Die mededeelingen dank ik aan de welwillendheid van den Heer C. J. Gonnet,
Archivaris van Noord-Holland.
9) Vg\. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 9.
10) Volgens eene mededeeling van Mr. C. P. L. Rutgers.

42

Wij kennen slechts de namen van enkele reizende tooneelspelers,
daar meestal alleen de naam van den directeur genoemd wordt. Toch
is de samenstelling van een enkelen troep ons door een toeval overgeleverd 1). In de Toverijen van Armida werden nl. bij één gezelschap
de mannenrollen vervuld door Van Eys, Tressigne, Parera, G. Bleek,
Schröder, P. Bleek, Van der Kamp en Vervel, terwijl de vrouwen
worden aangewezen als vrouw Perera, Isabella, Anna, Leonoor, Annemie
en Dirkje. Deze troep van Emanuel Pereira gaf in 1691 voorstellingen
te Riga 2), maar is natuurlijk ook in ons land opgetreden.
Ne der I a n d s c het 0 0 nee I spe Ier sin den v ree m de 3).
Van alle kunstenaars zijn tooneelspelers te allen tijde de grootste
zwervers geweest. Het vak heeft altijd eene groote aantrekkingskracht
gehad en nauwelijks wordt in één of ander land het tooneelspelen
een beroep, of de markt wordt overvoerd, de vaste schouwburgen
hebben geen plaats voor allen en de minder gelukkigen, die de gelegenheid missen hunne talenten in ééne der groote steden te doen
bewonderen, vereenigen zich tot troepen en geven voorstellingen in
kleinere plaatsen en dorpen. Dat is het geval geweest in Spanje, toen
het drama zich daar ontwikkelde, in Frankrijk, in Engeland, in Duitschland en ook in Nederland. Reizende troepen trokken het geheele land
door, speelden in stad of dorp hun repertoire af en trokken verder,
om elders toejuichingen en entrées in ontvangst te nemen. Die reizende
tooneelspelers werden niet alleen gedreven door den honger, maar
ook door een'e zeer verklaarbare zucht tot avonturen. De laatste beweegkracht mag men niet gering schatten. Zeer vele menschen hebben
aanleg voor "Ia vie de Bohème" en zouden met een rustig en kalm
leven niet tevreden zijn. Voor hen is het leven van den reizenden
tooneelspeler, zooals het vroeger was, in weerwil van veel ellende
en groote ontberingen, een ideaal; het geeft groote afwisseling en
sterke emoties.
Aan die zucht tot het beleven van nieuwe en vreemde dingen is
1) In het exemplaar van de Korte in/zoud van de Toverijen van Armida. Of /zet
belegerde jeruzalem, Amsterdam, 1683, dat zich in de Bib!. van Letterkunde bevindt,

zijn boven de "Personagien" de namen der spelers geschreven.
2) Zie blz. 49.
3) Voor het samenstellen van dit hoofdstuk heb ik groote verplichting aan Or.
Johannes Bolte te Berlijn, die zoo vriendelijk is geweest, vele aangehaalde plaatsen
uit boeken, die in ons land in geene enkele openbare Bibliotheek worden gevonden,
voor mij na te zien en uit te schrijven.
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het zeker in de eerste plaats toe te schrijven, dat tooneelspelers ook
de grenzen van hun eigen land overschrijden en elders den kost gaan
verdienen. De Spanjaarden hgbben zich zelden of nooit aan zulke
reizen gewaagd; men vindt hen eene enkele maal te Parijs, als eene
Spaansche prinses Koningin van Frankrijk is, of in de Zuidelijke Nederlanden aan het Brusselsche hof. De Engelschen waren ondernemender;
in het laatste gedeelte der 16de en in de eerste helft der 17de eeuw
hebben een groot aantal Engelsche tooneelspelers de Nederlanden,
Duitschland en Denemarken bereisd. Ook Nederlandsche tooneelspelers
zijn dikwijls in den vreemde opgetreden.
Wij zullen hier een overzicht geven van hunne reizen buiten 's lands.
Maar op dit terrein liggen vele voetangels en klemmen. Vooreerst zijn
de berichten over Nederlandsche tooneelspelers zeer verspreid; voor
een groot deel berusten zij op enkele mededeelingen in stadsarchieven,
die weer zijn afgedrukt in werken over tooneelgeschiedenis. Somtijds
hebben de geleerde schrijvers van die boeken iets willen bewijzen,
dat niet te bewijzen was, en of zeer voorbarig, of zeer ten onrechte
conclusies getrokken uit een onduidelijk archiefstuk. En verder kunnen
wij niet onvoorwaardelijk geloof schenken aan de verzekeringen der
tooneelspelers zelve. Wij zijn zeer sceptisch gestemd ten opzichte van
de beweringen van hen, die thans onze 'kermissen opluisteren, van
directeurs van café-concert of paardenspel; het is verstandig, om dat
scepticisme rliet buiten werking te stellen, wanneer er sprake is van

hen, die in vroeger tijden het publiek amuseerden.
Er wordt bericht, dat Nederlandsche tooneelspelers in 1529, 1561 en
1604 voorstellingen hebben gegeven in Weenen I). Dat klinkt onwaarschijnlijk, omdat er in dien tijd in ons land nog maar enkele tooneelspelers van beroep waren, en het bericht is dan ook niet juist, maar
berust op verkeerd lezen van archiefstukken 2). Ook eene andere mededeeling kan niet op onze acteurs doelen. Den 17den Aug. 1590 vragen
Melinsz Vnkraudt van Harlingen, Henrich Ducat van Calcar, Herman
Wolff en anderen bij Joachim van Campe, burgemeester van Hamburg,
verlof aan, om "hieselbsten wie in anderen stedten, flecken vnd freiheiten, ob etlichen hisforien vnd parabelen vnd sonsten nach auszweÎ1) Vgl. Ed. Devrlent, Geschichte der Schauspielkunst. Lelpzig, 1848, I, blz. 120, 151.!..Devrient volgde hier Joh. Ev. Schlager, Wiener Skizzen aus dem Mittelalter, 111,
Neue Folge, 1839.
2) Vgl. Johannes Melssner, Die Englischen Comoedianten zur Zeit Shakespeares
in Oesterreich. Wien, 1884, blz. 14, vlgg. - Er is in een Weener archiefstuk eene
enkele maal (In 1561) sprake van .aln schawspi1\ mlt Nlderlendischen Personen";
maar dat wil niet zeggen, dat de spelers Nederlanders waren.
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sung deren davon bei vnsz habenden charlen oder lafeln ein offentIich cammerspiel anzusschlagen" I). De plaatsnaam Harlingen deed
vermoeden, dat hier sprake was van Nederlandsche tooneelspelers.
Maar nog daargelaten, dat één der acteurs uit het Duitsche stadje
Cal kar afkomstig was en de geboorteplaats van Wolff niet wordt genoemd, klinkt Vnkraudt niet bepaald Hollandsch en zal de wieg van
den drager van dien naam dus wel niet hebben gestaan in Friesland,
maar of in het dorp Harlingen in het Luxemburgsche, of in Harlingen
bij Lüneburg, of in het plaatsje van dien naam in de buurt van Trier,
of in het lanschap Harlingerland in Oostfriesland.
Te Vlm traden in 1594 "Niederländische Comoedianten und Springen" op; zij kregen met veel moeite verlof "jre comoedias zu hallten" ~).
Waarschijnlijk waren het Engelsche tooneelspelers. In. 1602 werd in
dezelfde stad op nieuw aan "Nidländische Comoedianten" toegestaan
»jre comoedias und thragedias .... zu halten", maar drie dagen daarna
worden zij bij de hernieuwing van het verlof "Englische comoedianten"
genoemd 3). In Nördlingen trad in 1602 Georg Wittbier "usz Niederderland" met eenige anderen op; hij was een Antwerpenaar van geboorte,
maar was gevlucht en had zich metterwoon te Stade gevestigd 4). In
1603 vro~g hij verlof "mit fünf Personen Co me dien spilen zu dürfen"
te Bazel, welke stad hij ook het volgende jaar bezocht, evenals Vlm ").
Waarschijnlijk was dit een internationaal troepje.
Bij de Engelsche tooneelspelers, die in het begin der 17de eeuw
Nederland en Duitschland bereisden, schijnen zich meermalen Nederlanders te hebben gevoegd. Zoo was er o.a. bij den troep van John
Spencer een Hollander, die in 1615 met de andere kameraden tot het
katholicisme overging 6). Dezelfde Spencer ontving in ,1617 of 1618
van Johann Sigismund, Keurvorst van Brandenburg, de opdracht, "eine
Compagnie Comödianten aus England und den Niederlanden anhero

1) Vgl. Dr. J. M. Lappenberg in Zeitschrijt jar Hamburgische Geschichte, I, 1841,
blz. 138, en F. HeitmUller, Holllindische KomiJdianten in Hamburg, 1740 und 1741
(in Theatergeschichtliche Forschungen. Herausgegeben von Berthold Litzmann, VIII.
Hamburg und Leipzig, 1894), blz. 101.
2) Zie dl. I, blz. 173, en Dr. J. Schwering, Zur Geschichte des niederllindischen
und spanischen Dramas in Deufschland. MUnster, 1895, blz. 25. Zij worden driemaal
in de raadsprotocollen genoemd.
S) Vgl. Schwering, t. a. p.
4) Vgl. K. Trautmann in jahrbilcher jilr Milnchener Geschichte, Bamberg, 111,
1889, blz. 289.
5) Vgl. Schwering, blz. 26.
6j Vgl. Albert Cohn, Shakespeare in Germany, blz. XCI.
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zu verschaffen" I). Engelsche tooneelspelers noemden zich in Duitschland somtijds "NiederIändische comedianten" ~), zooals Hollanders zich
wel eens in hun eigen land den naam gaven van "Engelse co medianten" 3).
Eerst in het midden der 17de eeuw treft men troepen Nederlandsche
tooneelspelers in den vreemde aan en wel in Duitschland, Denemarken
en Zweden. De Brusselsche komedianten, aan wie den 30sten Aug.
1649 geweigerd werd, om te Hamburg te spelen ~), mogen wij niet
tot onze landslieden rekenen. Maar in September 1651 traden, bij gelegenheid der "Herbstmesse", Nederlandsche tooneelspelers te Frankfort
op, die in hun verzoekschrift aan den magistraat zeiden "allerhand
neue und schöne Historien, Comödien, Tragödien und PastoreIIen
geziert mit einer lieblichen Musica und Stimmen und vielen wundersamen Veränderungen von Theatern, alles nach französischer anmuttiger art und manier, zur belehrsamen Belustigung alhier representiren
zu wollen" 5).
Deze acteurs, die met hun twintigen waren en ten onrechte beweerden,
hofcomedianten van den overleden stadhouder Willem 11 te zijn G),
gaven dus zangspelen, blijspelen en treurspelen. Drama's, die veldslagen en belegeringen uit den tachtigjarigen oorlog tot onderwerp
hadden, waren prachtig gemonteerd; over het algemeen waren de
dec'üraties mooi en zelfs eene vliegmachine ontbrak niet. De toeloop was dan ook zeer groot en de Hollanders wilden gaarne nog
wat langer blijven dan hun aanvankelijk was toegestaan, en boden

aan eene voorstelling ten bate der armen te geven, als zij hunne
entréeprijzen iets mochten verhoogen. Dat werd niet alleen geweigerd,
maar zelfs werd hun eene boete van 50 thaler opgelegd, omdat zij de
toeschouwers- reeds meer hadden laten betalen dan hun volgens raadsbesluit was toegestaan. De boete werd hun den 19den October echter
kwijtgescholden en nu konden zij hunne tent, die in het Wolfseck
had gestaan, rustig afbreken. Het repertoire van den troep is niet
bekend, maar zonder twijfel is Bontius' Beleg en ontset der stadt
Leyden door deze acteurs opgevoerd.
1) Zie W. Creizenach, Die Schauspiele der englischen Komödiantell. Berlin und
Stuttgart (in Kürschners Deutsche National-Litferatur, Bandausgabe 118), blz. X.
2) Vgl. Trautmann, t. a. p., blz. 321.
3) Zie boven, dl. I, blz. 313, en 11, blz. 39.
4) Vgl. Lappenberg, t. a. p., blz. 140.
3) Zie E. MentzeI, Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt am Maln, Frankfurt, 1882, blz. 74; 75.
6) Willem 11 had wel Fransche tooneelspelers in zijn dienst, maar van Hollanders
is niets bekend.
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In Mei 1653 speelden Hollandsche komedianten te Stockholm 1) en
in 1662 te Leipzig 2), maar van deze troepen is niets bekend.
De Amsterdammer Andreas Joachim Wulff kreeg den 12den Dec. 1662
van Koning Frederik van Denemarken verlof, om voor zijne Nederlandsche tooneelspelers te Kopenhagen een schouwburg te bouwen;
de Koning schonk hem daarvoor een stuk grond op het slotplein.
Voorloopig speelde hij in eene kaatsbaan 3). Toen Prinses Anna Sophia
in 1663 een Saksischen prins huwde, liet de Koning eene groote tooneelvoorstelling geven in het park van het slot Frederiksberg, waar een
houten schouwburg was opgericht. Daar speelden de kroonprins en
andere personen, maar ook Wulff trad er met zijn gezelschap op 4). In
1663 was het nieuwe gebouw gereed en gaf Wulff er voorstellingen.
Maar reeds in 1664 moest hij wegens schulden de onderneming
opgeven en in het voorjaar van 1666 werd het "Comedianthaus" verkocht en gesloopt 5).
Jan Baptist van Fornenbergh, de bekende tooneeldirecteur, is één
der grootste zwervers geweest onder zijne collega's. In 1665 was hij
met zijn troep te Altona bij Hamburg en schijnt er eenige drama's
van Hooft en Bredero en Krul's Vonnis van Paris te hebben gespeeld.
De Hamburgers waren zeer met de voorstellingen ingenomen, niet het
minst, omdat zij nu voor het eerst "Weibes-Personen" op de planken
zagen en dan nog wel tooneelspeelsters, "die nicht weniger zu rühmen,
wie denn die Meisten ihre Person so beweglich haben gespielet, dasz
man ihnen beydes mit Lust und Verwunderung hat müssen zusehen" Ii).
Coenraed Droste zal dus wel niet de eenige zijn geweest, die bekoord
werd door Susannetje, het dochtertje van Jan Baptist; zelfs in Hamburg
waren zeker mededingers. Van Altona trok Fornenbergh noordwaarts,
althans later in het jaar was hij te Stockholm, bezocht daarna Reval
en speelde in Februari en Maart 1666 drie weken te Riga. Toen de troep
in Maart voor den raad van Riga het drama opvoerde, dat te Stockholm
voor den Koning van Zweden was vertoond, werd deze beleefdheid
beantwoord met het verlof, om nog vele voorstellingen te geven 7).
1) Vgl. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar, 1866, blz. 7.
2) Vgl. Ferd. von Hellwald in Het Nederlandsch Tooneel - Kroniek en Critiek Orgaan van het Nederl. Tooneelverbond, I, 1872, blz. 219. - Aan de juistheid dezer
mededeeling wordt echter getwijfeld.
S) Vgl. J. Paludan in Zeitschrijt jür Deutsche Philologie, XXV, 1893, blz. 314.
4) Vgl. Dr. J. G. Burman Becker in Kronyk van het Historisch Genootschap, XV,
1859, blz. 124, 125.
5) Vgl. Paludan, t. a. p.
6) Zie HeitmüI1er, t. a. p., blz. 102-104.
7) Vgl. Rigaer Stadtblätter, 1885, blz. 157. De naam van Fornenbergh wordt daar
niet genoemd.

47
In den zomer van 1666 was Fornenbergh in Stockholm terug. Den
lOden juli nam Koningin Leonore zijn troep in dienst voor 1500 thai er
jaarlijks, onder voorwaarde, dat de tooneelspelers "jaarlijks op een
geschikten tijd hier komen en naar hun beste weten ons met komediespelen dienen" I). In November vinden wij een gezelschap te Kopenhagen,
waar de Koningin van Denemarken aan den directeur 800 thalers voorschoot, die echter later van zijne bezoldiging werden afgetrokken 2).
Waarschijnlijk was het ook de troep van Fornenbergh, die in Febr.
1667 zijne voorstellingen in den pas gebouwden koninklijken schouwburg
"in den Leeuwenkuil" te Stockholm opende met het tooneelstukje Stockholms Parnas ofte Inwijdingh van de Konincklijcke Schouwburg van
Hendrik jordis 3). Daarna werd het Huwelijk van Orondates en Statira 4)
gegeven in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar. Wij verliezen den ondernemenden directeur nu eenige jaren uit het oog. Maar
in April 1674 is hij te Hamburg r.) en in juni en juli te Lübeck, waar
hij zestien dagen speelde 6). Toen schijnt hij weer naar het Noorden
te zijn getrokken, want hij leverde eene klacht in bij den Hertog van
Holstein, johann Albrecht, dat Arnold Emmerich en Herman Koning
te Tönning en Friedrichstadt zijn troep hadden verlaten en hem daar1) Zie Dahlgren, t. a. p., blz. 7.
2) Zie J. Ouerskou, Den Danske Skueplads, 1854, I, blz. 111. De naam FQrnenbergh
wordt hier niet genoemd. Mogelijk was het dus een andere troep Hollanders, b.v.
dezelfden, die in Maart 1666 te Kopenhagen hadden gespeeld, en waarvoor de
metselaar Claus Hess een tooneel op het raadhuis had opgeslagen. (Mededeeling
van Dr. Bolte uit het Kon. Geheimarchief te Kopenhagen.)
S) Zie over dat gelegenheidsstulcje, dl. I, blz. 418. In dat stukje wordt voor de volgende dagen toegezegd:
"Hoe Caesar wordt vermoort. Hoe Cirus wordt verheven.
Hoe Dari en Pompeê geacht zijn en verdreven.
Hoe Bellisari klimt, en weer moet beed'len gaan.
Hoe 't leven is een Droom, hoe hier niets vast blijft staan."
Waarschijnlijk worden daarmede bedoeld De doodt van julius Caesar (1650) door
C. Verbiest, eene vertaling naar Scudéry; het tweede drama is mij onbekend; het
derde zal eene ons onbekende vertaling zijn van Corneille's la Mort de Pompée;
die van G. Bidloo kwam eerst in 1684 uit. Den grooten Bellizarius (1654) van
Claude de Grieck is eene vertaling naar Rotrou. Het laatste drama is zeker Sigismundus, prince van Poolen, of 't leven is een droom, door Schouwenbergh vertaald
naar Calderon.
4) De vertaling naar Magnon door Blasius kwam echter eerst in 1670 uit en die
van Lingelbach in 1677.
5) Mededeeling van Dr. J. Bolte.
6) Vgl. K. Th. Gaedertz, Archivalische Nachrichten über die Theaterzustlinde von
Hildesheim, Lübeck, Lüneburg, 1888, blz. 17.
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door eene schade van 200 thaI er hadden berokkend 1). De bekende
tooneelspeler Koning behoorde dus toen tot den troep van Fornenbergh; hij is later aan den Amsterdamschen Schouwburg verbonden
geweest.
Fornenbergh zal den winter in Stockholm hebben doorgebracht,
want den 15den Maart 1675 werd in den raad van Hamburg gesproken
over "Ihro Königl. Majestät (von Schweden) recommendation für dero
Commoedianten Johan Pap ti st, dasz man ihm allhie möge spielen
lassen." Fornenbergh's verzoek werd toegestaan 1). Waarschijnlijk is
hij het ook, die in Febr. 1676 te Hamburg de Iemant en Niemant
van Izaak Vos opvoerde 3). Van nu af treffen wij hem nog slechts
eene enkele maal buiten 's lands aan, want in 1678 vestigde hij zich
in den Haag en bespeelde daar den schouwburg.
Maar in Stockholm traden nog meermalen Nederlandsche tooneelspelers op, o. a. in den zomer van 1681. Tot hun repertoire behoorde
een treurspel, dat den moord op de broeders de Witt tot onderwerp
had 4), doch de minister-resident der Staten, Christiaen Constantin
Rumpf, verzocht hen dat stuk niet te geven, daar anders "haer sulcx
van hooger hand op (s)yn ernstigh aenhouden ongetwyffelt soude
werden verboden." De acteurs maakten de opmerking, dat Fornenbergh
het drama vertoond had, zonder aanstoot te geven, maar zij namen
toch den wenk ter harte en speelden de Haraee en Curaee (1648),
eene vertaling van Corneille's Harace, die aan Jan de Witt wordt
toegeschreven ').
In April 1682 hebben "Niderlendische Commedianten" te München
"auf Gemainer Statt rhathauss 20' Commedien gehalten" 6). In 1684
speelde "De groote Compagnye Comedianten van de Haagse Schouborg"
te Altona in de groote zaal van den "König von Dänemark" "unter
groszem Zulauf auch hamburgischer Komödienliebhaber" '). Waarschijnlijk was het dus weer Fornenbergh. Een gedeelte van zijn repertoire is bekend 8). Het gezelschap schijnt daarna Lübeck te hebben
1) Vgl. Botte in Archiv fUr das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen,
XLIII. jahrgang,82. Band, 1889, blz. 81.
2) Mededeeling van Dr. Botte.
3) Vgl. Dr. J. Botte in jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XLI,
1905, blz. 190,191.
4) Of Oudaen's Haagsche Broeder-moord, of Den bloedigen Haeg van een onbekenden schrijver.
5) Vgl. Mr. J. de Witte van Citters in De Nederlandsche Spectator, 1873, blz. 68.
6) Vgl. Trautmann, jahrbuch fUr MUnchener Geschichte, 1889, II1, 320, 413.
7) Vgl. HeitmUller, t. a. p., blz. 104.
8) Te Altona voerde hij nl. op: J. van Heemskerck's De verduytste Cid (1641) naar
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opgezocht en speelde daar in de buurt zonder verlof van den raad.
Deze liet eenige tooneelspelers in hechtenis nemen en de anderen
beloofden dadelijk hunne vertooningen te zullen staken en verder te
zullen trekken, als men hunne kameraden weer losliet I). In de nu
volgende jaren 2) bezocht Jacob Sammers met zijn troep Stockholm
en speelde daarna aan het keurvorstelijk Brandenburgsche hof te
Königsberg, om dan in Danzig voorstellingen te geven 3). Vier jaren
later bezochten dezelfde tooneelspelers weder de Zweedsche hoofdstad;
daarna traden zij als "die Hollandsche und bey Ihr K. M. in Schweden
engagirte Compagnie Comedianten" weder te Danzig op en gaven
er o. a. Het beleg en ontzet van Weenen, een stuk à grand spectacIe 1).
In Mei 1691 gaf een troep tooneelspeiers onder Emanuel Pereira
voorstellingen te Riga. Vooral de vrouw van den "Generalgouverneur",
de Gravin Hastfer, stelde veel belang in hun spel; door hare bemoeiingen werd het verlof om te spelen telkens verlengd, zoodat de
voorstellingen tot het einde van September duurden. Het tooneel was
opgeslagen "im Hofe der grossen Gilde"; in het raadsprotocol, waarbij
het afbreken van het tooneel wordt gelast, wordt speciaal melding
gemaakt van den met rood doek overtrokken stoel der gravin. De
tooneelspelers waren slim genoeg, om een paar malen "Rat, Alterleute
und Elteste" eene voorstelling aan te bieden 5). In November 1694
speelden Hollandsche komedianten een tijd lang te Lübeck 6) en in
1695 gaf Albèrt van Cedriq voorstellingen te Keulen 7).
Wij zijn thans aan het einde der 17de eeuw. Uit het meegedeelde
Corneille, d'Advocaet sonder study (680), door Peys bewerkt naar Rosimond, J.
Noseman's Beroyde Student (1646), de Klucht van den moetwilligen boots-gezel van
J. Sammers, De Hellevaert van den Grooten Vizier (684) van H. F. van den Brandt
en Asselijn's Kraam-bedt of Kandeel-Maal van Zaartje fans (1684). (Vgl. Arthur
Richter in Euphorion, Zeitschrift für Litferaturgeschichte herausgegeben von August
Sauer, IV, 1897, blz. 789---794). De beide laatste stukjes waren pas op het tooneel;
Fornenbergh had dus de nieuwste snufjes.
1) Mededeeling van Dr. Bolte.
2) Het verzoek aan den raad van Danzig om te mogen spelen is geen van beide
keeren gedateerd.
3) Zie Bolte, Das Danziger Theater im 16. und 17. fahrhundert (in Theatergeschichtliche Forschungen. Herausgegeben von Berthold Litzmann, xm, 1895, blz.
130, 131.
4) T. a. p., blz. 131-133. Het drama is geschreven door het Antwerpsche dichtgenootschap nActa Viros Probant", maar in 1684 ook te Amsterdam gedrukt.
5) Mededeellng van Dr. Bolte.

6) Vgl. Gaedertz, t. a. p., blz. 52.
7) Zie Wolter, Chronologie des Theaters der Reichstadt KlJln in Zeitschrift des
Bergischen Geschichtsvereins, XXXII, 1896, blz. 102.
4
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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blijkt, dat onze kennis van de reizen <;ier Nederlandsche tooneelspelers
in dien tijd nog zeer fragmentarisch is. En hebben zij nog andere
landen bezocht dan Duitschland, Denemarken en Zweden? Hebben
zij ook in de Zuidelijke Nederlanden, in Frankrijk en Engeland gespeeld? Wij hebben daarvan geene zekerheid, maar slechts een paar
aanwijzingen. In 1643 wordt melding gemaakt in een Fransch pamflet,
de Bosco-Robertine, van "une troupe espagnole et hollandoise, arrivée
depuis peu pour Ie divertissement de la foire Saint-Germain" I). Hier
zullen echter wel tooneelspelers uit de Zuidelijke Nederlanden zijn bedoeld.
Doch in één der vele pamfletten tegen Jan Vos, 'T samenspraeek fusschen
jan Tamboer en jan Vos, dat in 1660 het licht zag 2), scheldt de
acteur Tamboer (d. i. Meerhuysen) den schouwburgregent Vos uit en
zegt, dat hij hem in verlegenheid zal brengen door met eenige kameraden Amsterdam te verlaten: "ick gae met mijn mackers na Zeelant,
en deer selwe commedien agieren; ja maet, 't is in Zeelant noyt toegeleeten geweest, en nou hebben wy 't ... verkreeghen ; ghy sult moy
staen kijken met jou Hoofdery, als wy aen trecken zijn; ick mien
datje de vingers wel Iicken selt, soje ons, als wy daer gedaen hebben,
keunt weer krygen; maer licht bruswe van Zeelandt over naer Engelandt". Men zou uit die woorden opmaken, dat zulk een reisje naar
Engeland niets ongewoons was.
AI die Nederlandsche tooneelspelers speelden in hunne moedertaal.
Nu woonden er wel in sommige steden, die zij bezochten, vele Nederlanders, die zich daar als kooplui hadden neergezet, maar de acteurs
moesten toch ook het vreemde publiek trekken. En dat hebben zij blijkbaar gedaan, anders zouden hunne reizen niet zoo vele in getal zijn
geweest en zouden zij zich niet zoo dikwijls de gunst van vreemde
vorsten hebben verworven. Wanneer in onze dagen Fransehe, Duitsche
of Italiaansche tooneelspelers ons land bezoeken, verstaat een goed deel
van het schouwburgpubliek de taal, die op de planken wordt gesproken.
Maar het publiek, dat te Stockholm en te Kopenhagen, te Riga en te
München naar Hollandsche acteurs kwam luisteren, verstond natuurlijk
weinig of niets van alles, wat er op het tooneel werd gesproken. Wat
was de groote aantrekkingskracht, die onze tooneelspelers hadden voor
een vreemd publiek?
In de 17de eeuw was het letterkundig leven in de Germaansche
1) Vgl. Le théatre français au XVle et au XVlle siècle, ou choix de comJ:1ics les
plus remarquables antérieures à Molière, avec une introduction et une notice sur
chaque auteur, par M. Edouard Fournier. Paris .... Z. j., 11, blz. 584.
2) Tot Utrecht, bij Symon jaspersz. - Op deze plaats is de aandacht gevestigd
in Het Nederlandsclz Tooneel, t. a. p., blz. 242.
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landen nog niet bijzonder ontwikkeld en vooral op tooneelgebied
stonden Duitschers, Denen en Zweden achter bij de bewoners der
Zeven Provinciën I). In Duitschland waren althans in de eerste helft
der 17de eeuw nog geene tooneelspelers van beroep; studenten, gymnasiasten, handwerkslieden en andere dilettanten waren de eenigen, die
de planken betraden. Later, toen er in Duitschland een stand van
tooneelspelers ontstond, konden deze niet dadelijk even ver zijn in
de kunst als de Hollanders. Wel hebben wij door verschillende oorzaken in de 17de eeuw geen buitengewoon hoog standpunt ingenomen
op dramatisch gebied, maar de kracht, die in dien tijd door ons volk
op elk terrein is ontwikkeld, de ondernemingsgeest, die overal heendreef en uit den vreemde ook nog iets anders dan materieele voordeelen
te huis bracht, de rijkdom, die verworven was, gaven ons ook daar
een grooten voorsprong op onze naburen en stamverwanten. Ook op
tooneelgebied was bij ons "ein reges Leben". Onze tooneeldichters
waren talloos als het zand der zee. Men was bekend met de tooneelliteratuur van Spanje, Italië en Frankrijk en wist van die kennis partij
te trekken. Wel bestond er nog slechts één vast theater, de schouwburg
te Amsterdam, maar die was dan ook in 1667 herbouwd volgens de
nieuwste Italiaansch-Fransche manier. Niets ontbrak daar aan theatertoestel ; hemel en hel, Jupiter in wólken en Charon in zijne boot,
tooverstukjes, die slechts eene stoute verbeeldingskracht kon uitdenken,
alles kon daar worden vertoond. De decoraties waren fraai, de costumes
schitterend. Een aantal uitstekende tooneelspelers van jarenlange ondervinding en mooie actrices trokken er drie avonden in de week wel
geen buitengewoon beschaafd publiek, maar dan toch een gehoor,
dat aan tooneelvoorstellingen gewend was en zekere eischen stelde.
Reizende tooneelspelers, aan zulke toestanden gewend, moesten in
landen, waar zoowel de tooneelspeelkunst als alles wat op het tooneel
betrekking heeft veel minder ontwikkeld was, wel publiek trekken en
opgang maken, zelfs al verstond men niet alles wat zij zeiden. De
drama's, die zij speelden, waren van een ander gehalte dan die, waaraan
men elders gewend was, hun spel was beter, hunne decoraties, accessoires en costumes waren fraaier en kostbaarder. En er verschenen
vrouwen op de planken, wat elders nog eene nieuwigheid was. Toen
zich later in Duitschland zelf de tooneelspeelkunst meer ontwikkelde,
terwijl in Nederland alle oorspronkelijkheid op dramatisch gebied ver1) Zie de gunstige meening over het Nederlandsche drama, uitgesproken door
Johan Rist (1666) en door D. G. Morhof (1700) bij Dr. J. Schwering, Zur Geschichte
des niederländischen und spanischen Dramas in Deutschland, Münster, 1895, blz.
38, 39, 3, Noot.
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loren ging, kwam er een einde aan de reizen der Hollandsche komedianten.
Toch zijn die reizen zonder twijfel van groote beteekenis geweest
voor de ontwikkeling der dramatische kunst in Duitschland. Niet alleen
zullen onze tooneelspelers invloed hebben gehad op hunne Duitsche
cofiega's, maar ook in de tooneelletterkunde onzer oostelijke naburen
vindt men duidelijke sporen van den invloed onzer dramatische literatuur.
Hoewel het onderzoek naar dien invloed nog op verre na niet is afgeloopen t), mogen hier toch enkele feiten worden genoemd, die bewijzen,
van hoeveel gewicht onze drama's en de reizen onzer tooneelspelers
voor· de geschiedenis der dramatische kunst in Duitschland zijn geweest.
Andreas Gryphius (1616-1664) vertaalde Vondel's Gebroeders (1640)
als Die GibeonÏfer en volgde in zijn Grossmüthiger Rechtsbelehrter
oder sterbender Papinianus (1659) de Palamedes (1625) en in Die
geliebte Domrose de Leeuwendalers (1647)~) na. In 1662 vertaalde
D. E. Heidereich de Gebroeders en in 1673 Chr. Kormarten de Maria
Stuart (1646) van Vondel 3). In 1666, 1672 en ongeveer in 1710 werd
door Duitsche tooneelspelers in verschillende plaatsen eene Jozef-trilogie
opgevoerd, die waarschijnlijk vertaald was naar Vondel 4). Ook de
Lucifer schijnt in Duitschland vertoond te zijn !').
Van de Aran en Titus (1641) van Jan Vos werd in 1661 door
Hieronymus Thomae gebruik gemaakt voor zijn Titus und Tomyris.
Ook Der mörderische gotthische mohr sampt dessen faU und End ")
zal wel eene bewerking zijn de Aran en Titus. Zijne Medea (1665)
was het voorbeeld voor Die rasende Medea, een treurspel, dat in het
begin der 18de eeuw gespeeld werd en waarvan het Hs. zich in de
Ween er bibliotheek bevindt 7). Eene vertaling van Cats' Aspasia zag
in 1672 het licht onder den titel Die Königliche Schäferin Aspasia;
het drama werd dikwijls opgevoerd en in de 18da eeuw door den
tooneelspeler A. G. Uhlich nog eens omgewerkt als Elisie 8). Brandt's
1) Or. Bolte heeft daaromtrent eene uitvoerige studie toegezegd. Een en ander over
dit onderwerp is te vinden bij Schwering, t. a. p.
2) Vgl. Dr. R. A. Kollewijn, Ueber den Einfluss des holländischen Dramas auf
Andreas Gryphius, Amersfoort en Heilbronn, z. j.
3) Vgl. Ferdinand von Hellwald in Het Nederlandsch tooneel, t. a. p., blz. 252, Noot.
4) Vgl. Schwering, blz. 67.
iJ) T. a. p., blz. 69, en J. Meissner in jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XIX, 1884, blz. 153.
G) Vgl. Meissner, t. a. p., blz. 150.
7) Vgl. Dr. W. Creizenach in Berichte der philol.-histor. Classe der König/. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1886, blz. 93-118.
8) Vgl. Schwering, blz. 69, 70, en Dr. J. Bolte in Tijdschr. voor Neder/. Taal- en
Lefterk., 1897, blz. 249.
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Veinzende Torquatus (1645) werd in 1666 opgevoerd onder den titel
Von dem Tyrannisehen Konnieh Noron en in 1671 als Der verstellte
Torquafus I). De heylige Oenoveva (1664) van A. F. Wouthers werd
in eene Duitsche vertaling te Danzig gespeeld 2). De eenvoudige man,
die opteekende, welke drama's hij in het begin der 18de eeuw te
Neurenberg had zien vertoonen, wist zeker niet, dat Die eroberung
der stadt of!en en Das bluttige hag~) waarschijnlijk naar het Nederlandsch waren vertaald 4). En zonder twijfel is Der dureh seine

praetiquen auf! den persianisehen tron gestigene gorgas ein hirte,
oder der Eiserne König c.) eene bewerking van Hoflandt's Moordaadige
Kroonzueht of Yzere Koning (1666) Co). Der tolle marsehalek aus
spanien ï) is misschien eene bewerking van Don jeronimo Marsehalek
van Spanjen (1638) 8), evenals Stieler's Bellimperia n), en Der 1. römisehe Keiser julius Cesar wie derselbe von seinen besten freunden
Cassio und brufto mit 23 todtlichen wunden hingeriehtet wird 10) kaN
genomen zijn naar Verbiest's De doodt van julius Caesar (1650).
Ook enkele Nederlandsche kluchten kwamen op het Duitsche tooneel.

Jeh kenne dieh nieht zal wel eene vertaling zijn van Bara's Jek ken
je niet (1664) 11) en Der Speekdieb 12) van I. de Groot's De bedroge
Speek-dieven (1653). Van Broershert (1668), dat A. B. Leeuw aan het
Fransch had ontleend, verscheen in 1748 te Hamburg eene vertaling
onder den titel Der Hauskneeht oder der läeherliehe Kampf. Der
Furchtsame und die spokende Wittwe (1749) is eene vertaling van
A. G. Uhlich naar Het spookend weeuwtje I '), dat L. Meyer aan eene
Fransche bewerking van Calderon's La dama duende had ontleend.
Dit blijspel voert ons tot eenige andere Spaansche drama's, die door het
Nederlandsch heen op het Duitsche tooneel zijn gekomen. De malle
wedding of gierige Oeeraardt (1677), een blijspel" dat door de leden
van Ni! Volentibus Arduum ontleend was aan La eomtesse de Pembroe
ou la folie gageure van Boisrobert, die weer op zijne beurt gebruik
1) Vgl. Schwering, t. a. p., en Bolte in }ahrbuch der Deutschen ShakespeareGesellschaft, XXXVI, 1900. blz. 275.
2) Vgl. Botte, Das Danziger Theater, blz. 111 en 122. Zie ook Meissner, t. a. p.,
blz. 146.
iJ) Zie Meissner, blz. 149, 153.
4) NI. naar het drama van J. van der Meulen of dat van Palenstcyn (vgl. dl. I, blz. 308)
en naar Den bloedigen Haeg, ofte broeder-moort van}. en C. de Wit (vgl. dl. I, blz. 336).
3) Zie Meissner, blz. 149.
(i) Vgl. dl. I, blz. 333.
7) Vgl. Meissner, blz. 147.
H) Vgl. W. Creizenach, Die Schauspiele
10) Vgl. Meissner, blz. 149.
12) Zie Bolte, t. a. p., blz. 120.

8) Vgl. dl. I, blz. 318.

der englischen Komödianten, blz. CXVII.
11) Vgl. Schwering, blz. 73.
13) Vgl. Schwering, blz. 72.
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had gemaakt van Lope's El mayor imposible, werd in het Duitsch
vertaald als Die närrische Wette oder der geizige Gerhard I). Martin
Kempe (1637- 1683) vertaalde de Gedwongen vrient (1646) van Izaak
Vos, dat oorspronkelijk een Spaansch drama is 2); ook zijn Beklaagelyke
dwang, dat dezelfde afkomst heeft, werd in het Duitsch gespeeld ~).
Die vorsichtige Dolheit des Königs aus albanien, dessen undreue
stiffmutter und deren fa1l 4) is zeker naar Voorzigtige dolheit (1650)
van Joris de Wyze 5), die een drama van Lope vertaald had. Die
verfolgte Laura, aus dem Holländisclzen is naar Vervolgde Laura (1645)
van Van Germez Ii), Verwirrter Hof van G. Greflinger naar De Fuyter's
Verwarde Hof (1647) 7) en Aurora und Stella naar het gelijknamige
treurspel van H. de Graef (1665) 3). Misschien is Calderon's La vida
es sueno het eerst door de Nederlandsche bewerking van Schouwenbergh op het Duitsche tooneel gekomen, maar in elk geval diende
deze voor den tekst eener opera, in 1693 te Hamburg gegeven 9).
Bij een onderzoek als dit moet men zich meermalen tot gissingen
beperken, omdat de meeste Duitsche drama's slechts bestonden in een
handschrift, dat in het bezit was van den een of anderen reizenden
troep, dit handschrift verloren is gegaan en alleen de titel door een
toeval ons bekend is gebleven. Maar zulk eene gissing krijgt een
zekeren graad van waarschijnlijkheid, wanneer de Duitsche letterkundigen die titels met geen enkel hun bekend drama in verband kunnen
brengen. Zoo is het dan mogelijk, dat Der ermordete herzog ollexander
de medices von florenz 10) eene bewerking is van Dullaert's Alexander
de Medicis, of 't Bedrooge Betrouwen (1653), Die gedreue Octovia 11)
van Cath. Questiers' d' Ondanckbare Fulvius, en Getrouwe Octovia (1665)
en de Zauberente Circe 12) van A. B. Leeuw's De toveres Circe (1670) 13).
J) Vgl. Creizenach, Berichte .... , blz. 111. Er is nog eene tweede vertaling; zie
Bolte in Archiv fllr das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, Band 82,
1889, blz. 121.
2) Vgl. Bolte in Anzeiger fllr deutsches Alterthum und deutsche Litteratur, XIII,
1887, blz. 113.
3) Vgl. Bolte, Das Danziger Theater, blz. 119, 122, en Creizenach, Die Schauspiele ... ,
blz. XXIX.
5) Vgl. Schwering, blz. 79.
4) Vgl. Meissner, blz. 146.
7) T. a. p., blz. 80.
6) T. a. p.
R) T. a. p., blz. 81.
9) T. a. p., blz. 82; Meissner, blz. 145; Bolte, t. a. p., blz. 118.
10) Vgl. Meissner, blz. 148.
11) T. a. p., blz. 150.
12) T. a. p., blz.· 153.
I}) Der flflchtige virenus, und 'die gedreue olympia is natuurlijk naar Montalvan's
Olimpa y Vireno, maar ik ken geene Nederlandsche bewerking van het Spaansche drama.
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Het bekende repertoire van Michael Daniel Drey te Lüneburg (1666),
dat bijna geheel uit bewerkingen van Nederlandsche drama's bestond 1),
wordt hier niet besproken, omdat de man reisde met een marionettentheater.
Dat ook sommige Fransche drama's door middel van Nederlandsche
bewerkingen op het Duitsche tooneel zijn gekomen, is zeer waarschijnlijk.
In Zweden, waar het Latijnsche schooldrama der Nederlanders grooten
invloed heeft geoefend 2), is door de Hollandsche nastukjes de figuur
van Pekelharing populair geworden 3).
Zoo heeft onze tooneelletterkunde, voor een deel ten gevolge van
de reizen onzer tooneelspelers buiten 's lands, meegewerkt tot de ontwikkeling van het drama in andere Germaansche landen.
1) Vgl. Creizenach, t. a. p., blz. XXX, XXXI.
Vgl. dl. I, blz. 205, 213, 221, 231, en Wrangel, t. a. p., blz. 381-387.
H) T. a. p., blz. 387. De naam Pekelharing is anders zonder twijfel uit Duitschland
tot ons gekomen (vgl. Creizenach, t. a. p., blz. XCIII, XCIV), waar hij reeds in 1620
voorkomt in de Engelische Tragedien und Comedien, terwijl hij hier te lande voor
het eerst gevonden wordt in J. Soet's lochem looi (1637) en ook later alleen in zangspelen en kluchten, die uit het Duitsch waren vertaald.
~)

X. DEO P V 0 E RIN G.
Er is gedurende de 17de eeuw in de Zeven Provinciën zeer veel voor
het tooneel geschreven, maar bijna niets over het tooneel. Beschrijvingen van de vertooning van het een of ander drama, van het decoratief,
dat er voor gebruikt werd, van de inrichttng van het tooneel, missen
wij geheel en al. Daarenboven ontbreken in zeer vele drama's van
dien tijd tooneelaanwijzingen. Uit een groot aantal kleine feiten moeten
wij ons dus eene voorstelling vormen van de wijze, waarop de drama's
in het begin der 17de eeuw werden vertoond, en van de veranderingen,
die daarin langzamerhand zijn gekomen.
Over het algemeen werd niet meer, zooals vroeger, op de markt,
maar binnen 's huis gespeeld. In welke lokalen de voorstellingen plaats
hadden, zal later ter sprake komen, wanneer wij eerst eene beschrijving
gegeven hebben van het tooneel, waarop zij gegeven werden.
T 0 0 nee I end e c 0 rat i e s.
In het begin der 17de eeuw was het tooneel geheel gelijk aan dat
der bijbelsche, c1a'Ssieke en andere drama's der vorige eeuw, dus
eigenlijk gelijk aan dat der Middeleeuwen. De verschillende plaatsen,
waar de handeling van een drama voorviel, waren naast of achter
elkander. Dat blijkt volkomen uit de uitvoerige aanwijzingen, die
Jacob Duym aan elk van zijne drama's deed voorafgaan I). Wie Den
Spieghel der Eerbaerheyt wil opvoeren, zal, zegt hij in zijn "cort
onderricht", "het Raduys, Taneel, óf soot sommighè noemen, den
Speel-waghen, so maken, dat des Conincx Hof come naest het midden
op d' een zijde, ende int midden sal ghestelt worden eenen troon,
ende een stoel daer in, twee of drie trappen hooch staende : In desen
stoel sal den Coninck sitten.... Het huys van Elips sal staen so
verre op d' ander zijde al st moghelick zy". Voor Den Spieghel der
liefden zal men "int midden maken de Raets-camer, die men met gor1) De nu volgende drama's van Duym werden in 1600 uitgegeven.
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dijnen open ende toe sal schuyven, daer den Raet in sal sitten ....
op d' een zijde int uyterste vant Taneel sal staen het huys van Miltiades .... op de ander zijde, oock op 'tuyterst zal staen de ghevangenis", die "moet zijn boven open met geschilderde yseren tralien".
Den Spieghel der Rechfvoordering vereischte eveneens een "Raetscamer
int midden" met gordijnen er voor; "op d' een zijde byna op 'tuyterste
sal staen het huys van Iulia, daer oock een camer moet zijn met
gordijnen open ende toe schuyvende .... op d' ander zijde byna int
uyterste sal staen het huys van den jongen Saleucus". In Den Spieghel
der Oefrouwicheyf moest aan de eene zijde zijn de "gedaente van
een stadt", "hebbende een poorte, ende van binnen bancken daer de
crijchslieden die de stadt verweiren, mogen op staen", aan de andere
zijde "des Keysers tente", en het overige gedeelte van het tooneel
moest de legerplaats voorstellen; "men sal", zegt de schrijver, "ontrent
des Keysers tente hier ende daer wat groene tacken als boom en
planten, als groen velt ende bosschagien". In Den Spièghel der Reynicheyf gaf het tooneel het huis van Aristoclides, dat van Stymphalis
en den tempel van Diana te zien, in Den Spieghel des hoochmoets
eene verbrande stad, een toren, het huis van Calchas en eene kamer.
Men kan zich volgens die beschrijving het tooneel op twee wijzen voorstellen: óf dat al het decoratief was aangebracht tegen de achterzijde
van het tooneel, óf dat het decoratief niet alleen den achterkant, maar
ook de beide zijden van het tooneel bedekte. In het eerste geval vormde
b.v. bij het opvoeren van Den Spieghel der Eerbaerheyf het hof, de
troon en het huis van Elips ongeveer eene rechte lijn, in het anáere
was de troon geplaatst tegen de achterzijde van het tooneel en
sprongen het hof aan den éénen kant en het huis van Elips aan den
anderen kant vooruit, zoodat zij de twee zijden van het tooneel innamen en de plaats bekleedden van onze tegenwoordige zij schermen.
De drama's, die in Duym's Ohedenck-boeck (1606) l:ijn opgenomen,
moesten ongeveer op dezelfde wijze worden vertoond als die in zijn
Spieghelboeck, maar de inrichting van het tooneel is niet altijd even
duidelijk beschreven. In eenige dier drama's werd o. a. eene kamer
voorgesteld, die door een gordijn kon worden afgesloten, en zelfs
Andromeda, die aan de rots gebonden is, werd op die wijze voor
het oog der toeschouwers verborgen, "om de Maeght te verlichten,
als sy niet en speelt". Bij het vertoon en van de Benovde belegeringh
der stad Leyden zag men de stad, den stadsmuur, het dorp Zoeterwoude en de schansen van Larmnen en van Boschhuizen. In het drama
van Hef innemen des Casfeels van Breda zag men de stad en het
kasteel; de dichter vergat echter aan te wijzen, waar de drie eerste
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bedrijven spelen, in welke Maurits, Héraugière en anderen het stoute
plan beramen.
Vóór Koningh Reynier van Norwegen ende de schoone Langerta
van Van Wassenburgh, een drama, dat tusschen 1610 en 1614 moet
zijn gedrukt I), zegt de schrijver: "Het Tooneel van dit Spel moet
hebben drie Wt-comsten, T' eerste Denemercken, 'Tweede Sweden,
'T derde Noorweghen", en bedoelde daarmede niet de onderafdeelingen
van een bedrijf - zulke "vyt-comsten" zijn er 20 in het stuk - maar
openingen in den achterwand of in achterwand en zijwanden van het
tooneel, die met de er voor en er achter liggende ruimten de drie
koninkrijken moesten voorstellen. Dat blijkt uit de volgende tooneelaanwijzingen: "Den Heraut gaet binnen in Noorweghen", "Den Heraut
kyckt in Noorweghen", "Den Koninck van Denemercken comt uyt
Denemercken achter in Noorweghen," "De Koning gaat binnen in
Norweghen el~de comt met zyn Bagagien en volck wt, ende treckt in
Sweden," "De Koning gaat binnen in Sweden." De verschillende
plaatsen der handeling waren dus ook hier te gelijk voor den toeschouwer zichtbaar.
Wanneer Hoof t's Achilles ende Polyxena (1598) werd opgevoerd, zag
men waarschijnlijk aan de éénc zijde van het tooneel den stadsmuur van
Troje met eene poort, en aan den anderen kant de legerplaats der Grieken.
Als toch in het 2de bedrijf Helena aan Priamus, op den muur gezeten,
de Grieksche helden wijst, moedigt intusschen Agamemnon zijne troepen
aan. Ook spreekt Achilles een paar keeren met Automedon, die dadelijk
daarna den wachter op den muur aanroept. Tusschen stad en legerplaats zag men zeker "Apollos wout". Bij Bredero's Roderick ende
Alphonsvs (1611) zag de toeschouwer, wanneer er gordijnen waren
weggeschoven, niet alleen in het huis van Elisabeth - in het eerste
bedrijf spreekt zij ook "boven uyt het venster" - maar tevens in het
paleis van den koning.
Het tooneel was dus geheel gelijk aan dat van de Middeleeuwen.
De verschillende plaatsen der handeling waren naast elkander; er
waren geen schermen in de latere beteekenis van het woord, maar
de zoogenaamde "mansiones" (woningen) waren "van berderen licht
af geschoten, ende wat geschildert," zooals Duym in hè! "cort onderricht" voor één zijner drama's zegt. Om een bosch voor te stellen, ging
men "hier ende daer wat groene tacken als boomen planten, als groen
velt ende bosschagien." Van perspectief, waardoor men op het tooneel
van onzen eigen tijd de illusie zoozeer in de hand werkt, was geen sprake.
1) Vgl. dl. I, blz. 360.
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Men kan zich het best eene voorstelling er van maken, hoe zulk
een tooneel er moet hebben uitgezien door de beschrijving en de
prenten van het decoratief in het Hotel de Bourgogne, een der Parijsche
schouwburgen, uit de jaren 1633 tot 1636 1). Op ééne dier teekeningen 2)
ziet men achter op het tooneel een prachtig bed met gordijnen, dat
bijna den geheelen smallen achtergrond inneemt. Aan de linkerzijde
van het tooneel, het dichtst bij de toeschouwers, is "eene oude vesting,
waar men eene kleine boot bij kan plaatsen, welke vesting eene holte
moet hebben, die manshoog is, waar de boot uitkomt. Rondom gezegde
vesting moet eene zee zijn ter hoogte van 2 voet en 8 duim en naast
de vesting een kerkhof met een steenen toren, die gebroken en gebogen is." Dan volgen - het is beter verder niet de woorden der
beschrijving te vertalen, die een veel te grootsch denkbeeld geven van
dit decoratief - drie graftomben en een vierkant gebouw met een
groot raam. Dat gebouw sluit aan bij den achtergrond. Aan den rechterkant, het dichtst bij de toeschouwers, zijn eenige boomen "met
appels, .peren en dwaallichten"; daarop volgt een vierkant vertrek,
naar twee zijden open, waarin men schilderijen ziet. Het is de winkel
van een schilder, die weer aansluit bij het achterscherm. Het tooneel
is bij het proscenium veel breeder dan aan den achterkant en heeft
dus den vorm van een trapezium. Op eene andere teekening 3), die
het decoratief yoorstelt van Théophile's Pyrame et Thisbée, ziet men
op den achtergrond een muur met eene balustrade en een monumentalen trap; aan beide zijden sluit zich daarbij een gebouw aan. Naast
dat gebouw, dichter bij de toeschouwers, zijn aan den eenen kant
boomen, eene fontein, een graf en eene grot te zien, aan den anderen
kant boomen en eene tweede grot. Op eene derde teekening 4) ziet
1) In de Bibllothèque Nationale te Parijs bevindt zich een Hs. (mss. fr. 24330), dat
bekend is geworden als nle Mémoire de Mahelot" en ongeveer 30 jaren geleden voor
het eerst geraadpleegd is voor de geschiedenis van het decoratief. Mahelot was
waarschijnlijk machinist aan het HOtel de Bourgogne; van 1633 tot 1636 teekende hij
de titels op van de drama's, die daar werden gegeven, en voegde in den beginne
aan eIken titel eene teekening met potlood of waterverf toe, die het tooneel voorstelde
met het decoratief, dat het drama vereischte. Enkele dier 47 teekeningen van het Hs.
zijn later gereproduceerd. Vgl. over nle Mémoire de Mahelot", Eugène Rigal, Le
théatre français avant la période c1assique .... Paris, 1901, blz. 310, vlgg.
2) Zij stelt het decoratief voor van Durval's Agarite en is gereproduceerd bij
Rigal, t. a. p.
S) Zie de reproductie bij L. Petlt de Julleville, Histoire de la langue et de la
Iittérature française, Paris, IV, blz. 220.
4) Zij stelt het decoratief voor van Hardy's Cornélie en is gereproduceerd bij
Eugène Rlgal, Alexandre Hardy et Ie thét2tre français d la fin du XVle et au commencement du XV/le siècle, Paris, 1889, tegenover den titel.
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men een geschilderd achterscherm, waarop eene straat in perspectief
is afgebeeld met eene poort aan het einde. Aan beide zijden sluit zich
daarbij een vierkant gebouw, met deur en loofwerk, aan. Dichter bij
het proscenium is aan de ééne zijde een dergelijk gebouw met eene
deur en eene balustrade op het platte dak, aan de andere zijde eene
grot (?) met boom en vóór den ingang.
Zoo was dus in de jaren 1633 tot 1636 het decoratief van den
voornaamsten Parijschen schouwburg; het komt overeen met hetgeen
wij weten van het decoratief in ons land gedurende de eerste jaren
der 17 de eeuw. Alleen is het niet volkomen zeker, of bij ons het
decoratief drie zijden van het tooneel innam, of slechts eene enkele,
den achtergrond.
Er bestaat eene prent van Klaas jansz Visser 1), uitgegeven bij de
viering van het eerste jaarfeest van Coster's Academie, 1 Aug. 1618.
Zooals blijkt uit de figuurtjes, die op de prent voorkomen, geeft zij
ons een tafereel te zien uit het gelegenheidsstukje Gheselschap der
Goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo.... met de
eenighe en eerste Nederduytsche Academie. Het tooneel stelt een boschen bergachtig landschap voor; op den voorgrond staat aan beide zijden
een hooge boom. Of de berg, het bosch en de hut, die men ziet,
massief waren, of op het achterdoek geschilderd stonden, is niet uit
te maken. Maar in elk geval brengt de prent ons weinig verder, omdat
in het gelegenheidsstukje de eenheid van plaats wordt gehuldigd. Wel
ziet men op de prent heel in de verte een huisje liggen; het moet op
het achterscherm geschilderd zijn evenals eenige wolken.
In de akte van den verkoop der Academie, die op 9 Aug. 1622
plaats had, worden bij den inventaris o.a. opgenoemd 2) "alle de
geschilderde omdrayende doecken op het toneel synde." Men kan
hier moeilijk aan iets anders denken dan aan eene soort van periacta,
reeds door de Grieken gebruikt en die onze veel Latijn lezende voorouders zeker uit Vitruvius (V, 6) hadden leeren kennen. Bij Grieken
en Romeinen waren de periacta machines in den vorm van een driehoekig prisma, die om eene spil draaiden; de drie zijden er van waren
verschillend beschilderd. Men kan zich echter de "omdrayende doecken"
ook voorstellen als een enkel raam van latwerk, dat om eene spil
draaide en aan beide zijden .bespannen was met beschilderd doek.
Dienden nu die "doecken" als zijschermen of voor iets anders? Zeker
niet als zijschermen, zooals wij ze kennen; de Schouwburg toch, die
IJ Men vindt eene reproductie er van in De oude tijd, 1872, tegenover blz. 120.
~)

Zie Wybrands, t. a. p., blz. 44, en Wagenaar, Amsterdam, VII1, blz. 738.
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in 1638 geopend werd, had zelfs nog geene eigenlijke zij-coulisses.
Verder weten wij lIit het voorspel van Coster's Tiisken van der
Schilden (1615), dat op de Oude Kamer de leden waarschijnlijk ter
zijde van het tooneel zitplaatsen hadden 1). En nu ziet men op de
prent van 1618 - waar dus het tooneel van de Academie wordt
voorgesteld - de bovenste trede van twee trappen, welke uit den
bak naar de ruimte ter zijde van het tooneel voeren. Waar aan beide
zijden van het ondiepe tooneel zitplaatsen waren, kunnen er moeilijk
een aantal zijschermen zijn geweest. Op de prent van 1618 ziet men
in elk geval vóór op het tooneel aan beide zijden een hoogen boom.
Maar die "omdraeyende doecken" dienden zeker grootendeels, om
den achtergrond van het tooneel te bedekken. Op twee afbeeldingen
van het tooneel, dat voor het opvoeren van misteries gebruikt werd,
is op den achtergrond eenig decoratief aangebracht. Op het tooneel,
waar in 1539 en 1561 te Gent en te Antwerpen zinnespelen werden
vertoond, wordt de achtergrond ingenomen door een soort van monumentaal gebouw. In de drama's van Duym was het decoratief, zoo
niet geheel, dan toch gedeeltelijk op den achtergrond van het tooneel
aangebracht en op de prent van 1618 is een achterscherm. Nu wordt
bij den inventaris van de Academie in het geheel geen gewag gemaakt
van achterschermen ; men mag dus aannemen, dat de "omdrayende
doecken" in de eerste plaats voor dat doel gebruikt zijn.
Op het tooneel der Academie waren dus schermen. Maar was nu
tevens geheel gebroken met den ouden trant van tooneelversiering?
Waren er in het geheel geene houten gebouwtjes en geene echte
boomen meer op het tooneel? Waren de plaatsen der handeling niet
meer allen te gelijk zichtbaar en werd het decoratief bij elk bedrijf
en bij elke "uytkomst" veranderd, wanneer het noodig was? Het is
niet waarschijnlijk, dat de groote verandering van het decoratief van
het Middeleeuwsche geestelijk drama tot dat van het drama der
renaissance met één slag op het tooneel der Academie tot stand is
1) De "Rederijcker", die daarin optreedt, jaagt eerst een matroos van het tooneel af:
"Voort, voort, hier .of
Knap of, want daer beneen is immers goe plaets,"
en zegt dan tot "Kijeker, een oudt man", die achteraan staat, niet goed kan zien en
door de menigte heendringt:
"Neen bestevaer, en set u daer noch niet neer,
Maer treet al voort binnen, en komt op 't tooneel by my:
Misselijek waer ick een oudt liefhebber noch een plaetsje vly,
Die voor al wel dient te sitten, om met ghemack te kijcken,
Op de plaets, daer veel andere sitten en prijeken."
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gekomen. In de drama's van Duym (1600) werden heusche boomen
op het tooneel gebracht, om een bosch voor te stellen, in den Schouwburg van 1638 eveneens. Zou het in de jaren 1617-1638 in Coster's
Academie anders zijn geweest? In de drama's van Duym waren de
plaatsen der handeling nog naast elkander, in den Schouwburg van
1638 achter elkander. Zou in de jaren 1617-1638 het decoratief op
de Academie bij elk bedrijf veranderd zijn? Dat is niet waarschijnlijk I).
Wat was er al niet voor noodig, om de drama's van Hooft, 8redero
en Coster, geschreven om op het oude tooneel te vertoonen, op te
voeren op de nieuwe manier, met steeds veranderend decoratief!
Waarschijnlijk is dus het decoratief van Coster's Academie een
middending geweest tusschen oud en nieuw. Misschien vormden twee
of drie van die "omdraeyende doecken" naast elkander geplaatst het
achterscherm. Wanneer b.v. op het eene doek eene' stadsmuur, op het
tweede een bosch en op het derde eene legerplaats was geschilderd,
dan had men de decoratie van Hooft's Achilles en Polyxena. Werden
de drie doeken omgekeerd, dan zag men b.v. naast elkander een huis,
een tuin en een tempel. Met een betrekkelijk klein aantal van zulke
schermen kon men dus allerlei veranderingen aanbrengen en o.a. ook
het geheele tooneel als eene enkele localiteit aanwijzen, zooals op de
prent van 1618.
Dat er nu en dan ook nog houten huizen op het tooneel werden
geplaatst, is zeer waarschijnlijk; men zou b.v. moeielijk 8redero's
Rodd'rick ende Alphonsvs hebben kunnen opvoeren met een telkens
veranderend decoratief. Ook de Spaensche Brabander kan nauwelijks
met nieuw decoratief zijn opgevoerd. In het gelegenheidsstukje Duyfsche
Academie (1619) zegt Melpomene, na eerst over de tooneelcostumes
te hebben gesproken:
"en wat daer meer van doen
Tot wtvoert is geweest dat hebben wy doen snyen
Beelthouwers wt het hout, de Schilders schilderyen
Oheverght te maken, en 't alles wel volbrocht
Door haer kunstrijcke hant, wat haer· vernuft bedocht."
1) In Rodenburg's Vrou lacoba (1638) komt de tooneelaanwijzing voor: "Het
Toonneel wert binnen verciert met willegen . . .. en tegen dat Vrou lacoba uyt sal
komen alleen met van Borsele, so keert het ToonneeI." Daarmede Is echter zeker
geene verandering van decoratief bedoeld, immers de plaats der handeling verandert
elk oogenblik in het drama en de uitdrukking "so keert het ToonneeI" wordt slechts
éénmaal gebruikt. Vermoedelijk doelt zij hierop, dat in de door een gordijn afgesloten
ruimte, die het huis van Borselen moest voorstellen, gedurende het volgende tooneel,
dat op straat speelt, wilgen moeten worden geplaatst, en dus dat gedeelte van het tooneel,
wanneer het er voorgeschoven gordijn weer open gaat, er anders uitziet dan vroeger.
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Dus niet alleen schilders, maar ook beeldhouwers hadden gewerkt
aan het decoratief, misschien aan "alle de losse deelen op de hoochste
solderinge" liggende, die in den inventaris genoemd worden en die
heel goed gebruikt kunnen zijn voor het ineenzetten der ouderwetsche
"mansiones".
In dien inventaris van 1622 worden verder genoemd "een gevangen
deur tralys gewys gemaeckf' en ,,2 groote houten tralien"; een graf
van AchiIles, een triomfwagen, een vierkant altaartje, lampen, tafels
en banken waren kleine stukken. Op welke wijze de ,,3 stucken daer
het toneel mede vergroot wert," zijn aangewend, is niet zeker; misschien
werd het tooneel er mede uitgebouwd naar den kant van den bak.
"Het daelende hemelwerck met syn kaepstangen, koorden ende blocks"
diende natuurlijk, om eene wolk of iets dergelijks voor te stellen. "De
blaffetuiren gemaeckt tot hemelwerck" waren zeker chassinetten;
"blaeffetueren" toch zijn papieren vensters.
Wanneer de zoo even te berde gebrachte gissing over de inrichting
van het tooneel der Academie juist is, dan kan men weinig vooruitgang bespeuren in de mise en scène van den Amsterdamsehen Schouwburg, die in 1638 geopend werd 1). Het tooneel was vrij breed - meer
dan 14 meter - maar ondiep 2). Volgens de prenten, die wij er van
kennen, was op het voorste gedeelte van het tooneel aan beide zijden
eene decoratie, die eene gevangenis voorstelde; zij sloot direct aan
bij de voorzijde der loges en was dus geen zijscherm in de latere
beteekenis van het woord. Op die gevangenisschermen volgde aan
beide zijden een uitbouwsel, dat een groot deel van het tooneel in
beslag nam, eerst in schuine richting achterwaarts en dan loodrecht
op den achtergrond. Het gedeelte van het uitbouwsel, dat naar de
toeschouwers was gekeerd, was versierd met gebeeldhouwde wapens
en loofwerk; het daarop volgende gedeelte tot en om den hoek op dien hoek was eene pilaar geplaatst - was open; daarachter zag
men een doek, waarop groote gebouwen waren geschilderd. Boven
die uitbouwsels, die niet tot het dak reikten, was eene galerij, naar
1) Afbeeldingen en platte grond bij Wybrands, tegenover blz. 73 en 76. Men vindt
ze ook bij Dapper, Historische Beschryving der Stadt Amsterdam, 1664, bij Filips
von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam, 1664, bij Van Domselaer, Beschryvinge
van Amsterdam, 1665, en in Van Lennep's Vondel, lil. - Die prenten schijnen in 1642
geteekend te zijn door Vinkeboons, die toen voor "Schouburgse tekeningen" f 58
ontving (mededeeling van den Heer C. N. Wybrands), maar de gravures er naar door
W. van der Laegh en S. Savry werden eerst in 1658 uitgegeven (vgl. F. Muller, De
Nederlandsche geschiedenis in platen, No. 1779).
2) Tot den troon 4.25 m., tot den eigenlijken achtergrond 5.70 m.
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den kant van het tooneel door eene balustrade afgesloten. Door die
uitbouwsels was de achtergrond, die tot het dak van het gebouw liep
en daardoor van boven boogvormig was, slechts ruim 6 meter breed.
Hij werd voor een groot deel ingenomen door een troonhemel met
pilaren en trappen; boven den troonhemel was eene kleine galerij,
waar tegen den achtergrond het oordeel van Paris was geschilderd. Ter
zijde van den troonhemel waren aan beide zijden twee beelden in nissen
boven elkander geplaatst, Apollo en Melpomene, Mercurius en Thalia.
Achter de zijschermen, die eene gevangenis voorstelden, waren schuifgordijnen in 'de stadskleuren van Amsterdam, die het grootste gedeelte
van het tooneel, de troonzaal, konden bedekken. Het voorste gedeelte
werd niet door een gordijn afgesloten.
Die inrichting van het tooneel was voor een deel navolging van den
theaterbouw, die in het begin der 16de eeuw hier en daar in Italië
werd toegepast. De Italianen legden zich somtijds toe op eene monumentale versiering van het tooneel en op perspectief I). Beide dingen
merkt men ook op in den Schouwburg van 1638; het tooneel, dat
vooraan zeer breed is, wordt aan de achterzijde heel smal door het
aanbrengen der beide zijgalerijen, en de troon, de beelden, wapens
en festoenen waren sieraden, die waarschijnlijk een aardig gezicht
opleverden, maar niet altijd bij de toeschouwers de illusie zouden
versterken. In Italië sloeg men dikwijls een tooneel op, om er één
enkel drama op te vertoonen, maar dat was hier niet het geval.
Doch bij deze inrichting van het tooneel is een andere invloed veel
duidelijker merkbaar dan die van Italiaansche bouwmeesters; het schijnt
n.l., dat men bij de verdeeling van het podium in 1638 de Engelsche
methode heeft gevolgd. Eene kleine uitweiding over de wijze, waarop
in Shakespeare's tijd in Engeland drama's werden opgevoerd, is hier
onvermijdelijk.
Onze kennis van de inrichting van het tooneel in Engeland is zeer
beperkt. Johannes de Witt, een bewoner van Utrecht, die in de allerlaatste jaren der 16de eeuw Londen bezocht, heeft een teekeningetje
gemaakt van het Swan Theatre van binnen 2). Het tooneel is daar
aan drie ziLden open en van achteren besloten door een muur met
twee deuren; boven die deuren ziet men in eene soort van loges
1) Vgl. J. Burckhardt, Geschichte der Renaissance in Itallen, Stuttgart, 1878, blz.
390-395, en E. Flechsig, Die Dekoration der modernen BDhne in Itallen von den
Anfllngen bis zum Schluss des XVI. jahrhunderts, Dresden, 1894, blz. 52.
2) Gereproduceerd bij K. Th. Gaedertz, Zur Kenntniss der altenglischen BDhne
Bremen, 1888.
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menschen zitten. Terwijl het grootste gedeelte van het tooneel niet
overdekt is, is boven de loges een dak aangebracht, dat een heel
eind vooruitsteekt en rust op twee kolommen, die op het tooneel
staan; het podium is daardoor in twee deel en gescheiden. Op een
ander prentje uit het jaar 1632 1) is het tooneel nog veel eenvoudiger;
het wordt aan de achterzijde afgesloten door eenige gordijnen; daarboven zitten enkele menschen. Die beide afbeeldingen geven geen
duidelijk denkbeeld van het tooneel, omdat het onzeker is, of de
menschen op den achtergrond tooneelspelers zijn of toeschouwers.
Eene derde prent, die het tooneel van reizende Engelsche komedianten
in 1597 voorstelt 2), brengt ons verder. Het vrij diepe tooneel is daar
door schuifgordijnen in twee deelen verdeeld, van welke het voorste
grooter is dán het achterste 3), dat een weinig hooger ligt. Boven het
gordijn is iets als eene tent zichtbaar, waaruit het hoofd van een
clown komt kijken. Aan de zoldering boven het tooneel hangen eenige
lappen. Midden op het voorste gedeelte van het tooneel staat vooraan
een bordje met onleesbare woorden en boven het gordijn vóór het
achterste gedeelte van het tooneel hangt een bordje met het opschrift:
"A room in the house". Het tooneel is aan drie zijden open, evenals
op de beide andere prenten.
Vooral naar aanleiding van de laatstgenoemde afbeelding heeft men
zich de volgende voorstelling gemaakt van de inrichting van het tooneel
in Shakespeare's tijd 4). Het voorste gedeelte van het tooneel, dat ver
uitstak in de ruimte voor de toeschouwers, werd het meest gebruikt
en had in zooverre een neutraal karakter, dat het allerlei plaatsen
moest voorstellen. Het daarachter liggende hoogere gedeelte was door
schuifgordijnen van het voorste deel gescheiden; het kon voorzien
zijn van eenig decoratief en stelde eene ruimte in huis voor. Achter
dat tweede tooneel was nog eene galerij, die voor balkon of toren
dienst kon doen.
Op dit tooneel zijn dus de plaatsen der handeling niet naast, maar
achter elkander. Dat het veel eenvoudiger is dan het tooneel, dat
Duim voor de vertooning zijner drama's eischte, is duidelijk. Het is
1) Gereproduceerd in hetjahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XXXIV,
1898, blz. 324.
2) Zie eene beschrijving er van bij E. MentzeI, Geschichte der Schauspielkunst in
Frankfurt, 1882, blz. 38, 39.
S) Dat is later anders geworden; in 1679 was te Frankfort het voorste gedeelte van
het tooneel veel kleiner dan vroeger (vgl. MentzeI, blz. 109).
4) Vgl. b.V. Eugen Richter in hetjahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft,
XXXVI, 1900, blz. 228, vlgg.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
5
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niet te loochenen, dat deze inrichting van het Engelsche tooneel eenige
overeenkomst heeft met die in den Schouwburg van 1638, maar evenmin,
dat die inrichting, welke men misschien van de Engelsche komedianten
had afgezien, een achteruitgang was.
Nu is de vraag, hoe dit tooneel in den Amsterdamschen Schouwburg
gebruikt werd, en wij kunnen die vraag niet met zekerheid beantwoorden. Misschien werd in een treurspel het proscenium gebruikt
voor de tooneelen in de open lucht, en het achterste gedeelte van het
podium, de troonzaal, voor die binnen 's huis. In dat geval zou b.v.
het I ste bedrijf van de Gysbreght in de zaal, het 2de , vóór het klooster,
op het proscenium, het 3de weer in de zaal gespeeld zijn. In het 4de
bedrijf zou dan de zaal eerst een vertrek in het klooster der Clarissen
en daarna eene kamer in het slot hebben moeten voorste1len, evenals
in het 5de bedrijf. Voor zijn gesprek met Vooren is Gysbreght waarschijnlijk op één der zijgalerijen geklommen, terwijl de ander op het
proscenium stond. Bij verandering van de plaats der handeling werd
het gordijn, dat het tooneel in tweeën scheidde, dicht of open geschoven.
Maar, al bleef dan ook het decoratief in hoofdzaak hetzelfde, er
moeten toch dikwijls andere decoraties zijn aangebracht. Wij weten
dan ook, dat er meermalen echte boom en, takken en zoden gebruikt
werden, om bosch of tuin voor te stellen 1). Ook leest men in Dapper's
Historische Beschryving der Stadt Amsterdam 2), dat het tooneel
"cierlijk en gevoeghlijk met uit en ingangen, poortalen, galderyen,
kolommen en diergelijke toerustingen (was) opgemaekt; 't welk eveneens als een Protheus gezwint, met kiene moeite verandert werdt." En
inderdaad gebruikte men dan ook schermen 3). In November 1638 werd
1 536 betaald "voor schilderen van de Landschappen aende Schermen,"
1300 "voor 't schilderen van de perspectiven aende Schermen" en
1100 "voor plurnieren van de doecken tot de Schermen." In Januari 1640
werd betaald" voor schilderen van hemel en 2 schermen" 1 140, in Maart
"voor 'tt schilderen van 't perspectijf" 125, in November 1644 "voor
schilderen en placken van de Schermen tot het Spel van Pluto" 125
en nog eens 1 10. Ook de schermen der Academie kunnen gebruikt
zijn. En wanneer onder den "toestel", noodig voor het opvoeren van
Vondel's Gebroeders (1639), genoemd wordt "de rots of berg aen de
sijde van 't toneel" 4), dan blijkt daaruit, dat die rots óf door een
1) Vgl. Wybrands, blz. 80.
2) Blz. 442.
B) De volgende posten dank ik aan eene vriendelijke mededeeling van den Heer
C. N. Wybrands, die met groote bereidwilligheid verschillende dingen uit het Archief
van het Burger-weeshuis te Amsterdam voor mij heeft nagezien.
4) Zie Unger's Vondel, 1639---1640, blz. 7.
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zijscherm, óf door een houten stellage met gekleurd doek overtrokken
werd voorgesteld. Het laatste is het waarschijnlijkst, omdat de toeschouwers David den berg zagen bestijgen, terwijl de priesters hem
afdaalden.
In elk geval bleef dus het tooneel, zooals wij het van de prent
kennen I), niet altijd zoo. Dat zou ook een achteruitgang zijn geweest,
zoo groot als nauwelijks denkbaar is. Immers reeds bij het misterie
hielp het decoratief mee, om de illusie van den toeschouwer te versterken en de plaats der handeling aan te wijzen. En zou men dan
in 1638 begonnen zijn met Oysbreght en Oeeraerdt van Velsen,
Spaensche Brabander en Warenar in eene troonzaal en eene gevangenis te laten spelen? Waarschijnlijk werden dus dikwijls vóór de
gevangenisschermen andere doeken gehangen, de troon bedekt en
coulisses aqn de galerijen gehecht. Dat ligt ook in de zoo even aangehaalde woorden van Dapper.
De plaatsen der handeling waren dus op het tooneel van den Schouwburg van 1638 achter elkander. Dat blijkt ook uit de tooneelaanwijzingen
in Anslo's Parysche bruyloft (1649). In de meeste bedrijven van dat
treurspel wisselt de plaats der handeling; zoo speelt het 1sic bedrijf
aan het hof, daarna op straat, vervolgens weer aan het hof, het 2de
in het huis van Coligny, aan het hof, in het huis van Coligny, aan
het hof. En nu leest men, wanneer in dit bedrijf de handeling zich
verplaatst van het hof naar het huis van Coligny, de aanwijzing:
"Hier op gaan zy over het toneel na de Ammiraal." Wanneer dat
tooneel is afgeloopen, leest men: "Hier op gaan zy weder naar het
hof daar Guise haar onderschept." Het 4de bedrijf speelt eerst in eene
kamer, waar zich Navarre, zijne vrouwen Condé bevinden, daarna
aan het hof. Tusschen die beide tooneelen leest men de aanwijzing:
"Navarre en Condé worden binnen verzekert en over het toneer
gebracht." Het woord "binnen" -doet denken aan eene ruimte, die
door een gordijn kon worden afgesloten. Dat gordijn diende dus
waarschijnlijk voor een deel, om de verandering van decoratief
mogelijk te maken, zonder dat de toeschouwers het zagen. Op die
wijze kon men, zonder ingewikkelde machinerie, de talrijke plaatsen
der handeling aanwijzen, die niet alleen in treurspelen van 5 bedrijven,
maar zelfs dikwijls in kluchten van ééne acte moesten worden voorgesteld. Wanneer Oeeraerdt van Velsen werd gespeeld, zag men toch
op het tooneel een vertrek in het slot te Muiden en het voorplein,
het bosch te Muiderberg, voorgesteld door eenige echte boom en en
1) De prenten zijn eerst in 1658 uitgegeven.
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struiken, de gevangenis van het slot en de plek, waar Floris door den
"Rey van Naerders" wordt gevonden en waar waarschijnlijk in de
1ste acte ook Twist, Gheweldt en' Bedroch, in de 2de Eendracht, Trouw
en Onnooselheyt en in de 5de de Vecht zich vertoonden. In de Gysbreght zag men eene kamer van de burcht en den toren, waar de
heer Van Aemstel Vooren te woord staat, als deze de burcht komt
opeischen, verder de poort van het Karthuizer klooster en de kapel
van het klooster der Clarissen van binnen. In de Warenar was de
straat met het huis van den hoofdpersoon te zien en ,,'t ellendighe
Kerckhof", in de Aran en Titus een plein te Rome, het bosch, waar
de jacht plaats heeft en Bassianus en Titus' zonen gedood worden de put, waarin de doodelijk gewonde jongelingen worden geworpen,
was ook op het tooneel - een vertrek in het huis van Titus en
waarschijnlijk nog meer plaatsen. Voor de tooneelen I;>innenshuis
diende zeker vooral het achterste gedeelte van het tooneel, terwijl
bal con-scènes, enz. op de galerijen werden gespeeld.
Op het tooneel van den Schouwburg waren twee zinkluiken voor
de geestverschijningen; in een mooi geschilderden hemel kon men
eenige personen te gelijk doen afdalen en de Faam, de Winden,
arenden, enz. "uyt de lugt neder en vooruit doen schieten, dat
d' aenschouwers, die zulks ongewoon waren, door de schielickheyt
deed verschricken" I).
De Schouwburg van 1638 is slechts 26 jaren bespeeld; in 1664 is
hij afgebroken, o. a. omdat het tooneel veel te breed en te ondiep
was 2). De nieuwe Schouwburg, die in 1665 werd geopend, had een
tooneel "na d' Italiaanse manier" 3). In de 16de eeuw had zich in Italië
langzamerhand de moderne tooneelinrichting ontwikkeld 4), zooals wij
ze nu nog kennen: Groote bouwmeesters en beroemde schilders hadden
het niet beneden zich geacht, voor het tooneel, waarop bij feestelijke
gelegenheden gespeeld werd, prachtig decoratief ie ontwerpen en uit
te voeren; zelfs Rafael gebruikte daarvoor in 1519 zijne groote gaven r,).
Men beschilderde het achterdoek, door de wetten der perspectief toe
te passen, op zulk eene wijze! dat de toeschouwers eene groote ruimte
voor zich meenden te zien, en bracht daarmede de beide zijden van
het tooneel in overeenstemming door zij schermen van beschilderd

linnen; de voorste schermen hadden twee kanten, waarvan de een
naar de toeschouwers, de ander naar het tooneel gekeerd was; voor
1) Vgl. Wybrands, blz. 81.
S) T. a. p., blz. 111.
5) T. a. p., blz. 65--68.

2) T. a. p., blz. 103.
4) Vgl. Flechsig, t. a. p.
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de achterste schermen diende één met linnen bespannen raam. AI die
zijschermen waren zoo beschilderd, dat zij met het achterdoek de
illusie gaven van eene groote ruimte. De beschrijving van zulk een
tooneel komt voor in een werk over de bouwkunst, dat in 1545 uitk.wam I), en in 1598 werd de Pastor lido te Mantua opgevoerd met
telkens veranderend decoratief en verbazend veel kunst- en vliegwerk 2). Eerst in de 16de eeuw heeft dus het tooneel der misteries
plaats gemaakt voor een ander.
Die nieuwe inrichting werd nu toegepast op het tooneel van den
nieuwen Amsterdamschen Schouwburg (1665). Het tooneel was nu
niet langer breed en ondiep, maar 64 voeten lang en 35 voeten breed.
Het was door een Harlekijnsmantel en door een gordijn van de zaal
gescheiden. Aan eIken kant waren 7 zijschermen, van welke de 4
voorste schuin stonden, met ongelijke hoeken, de 3 achterste recht.
Elk zijscherm liep op twee rollen en, daar men steeds een groot aantal
doeken achter elkander plaatste, kon men in een o.ogenblik het
decoratief veranderen. Er waren luchtdoeken of friezen, die het tooneel
van boven afsloten, en door zware gewichten in evenwicht werden
gehouden. Er waren niet minder dan 7 zinkluiken, twee wolken, allerlei
soort van "Vliegwerken", een kunstig gemaakte zee 3), en alles was,
in één woord, van dien aard, dat "d' aanschouwers alle omstandigheden
van de plaatsen der speelen, als Paleysen, Steden, Dorpen, Zalen,
Landschappen, Hoven, Bossen, Rotsen, Bergen, Duynen, Stranden,

Zeen, Hemel, Hel, met hun behoorlijk geswier, van allerley Oeesten,
Dieren, Vogelen, Visschen, etc, soo natuurlijk en als levendig, benevens
d' Actien en beweeglykheden der Speelders, zouden konnen zien" 4).
Die inrichting van het tooneel is zoo gebleven tot nu toe. De verschillende plaatsen der handeling waren van nu af niet langer naast
of achter elkander en evenmin te gelijk zichtbaar voor de toeschouwers.
Men kon, ook midden in een bedrijf, het decoratief gemakkelijk veranderen en daardoor de illusie van het publiek versterken. Waarschijnlijk is echter de oude inrichting van het tooneel nog jaren lang
gebruikt in andere plaatsen, waar tooneelspelers optraden. De Amsterdamsche Schouwburg was de eenige in de Zeven Provinci~n; de
reizende troepen waren natuurlijk niet in de gelegenheid, op een geimproviseerd theater hunne stukken te vertoonen op de nieuwe manier,
en zullen zich dus nog lang met het oude decoratief beholpen hebben.
1) T. a. p., blz. 76, vlgg.
2) T. a. p., blz. 31, 32.
3) Zie Wybrands, t. a. p., blz. 109, 110. Plattegrond tegenover blz. 104.
4) Zoo schreef in 1693 C. Commelin, Beschryvinge van Amsterdam, 11, blz. 662,
aangehaald bij Wybrands.
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T 0 0 nee I ben 0 0 d i g d h ede n en cos turn e s.
Duym, die uitvoerige beschrijvingen geeft van de inrichting van
het tooneel, waarop zijne drama's moesten worden vertoond, is evenmin karig met voorschriften, hoe allerlei feiten moesten worden voorgesteld, om op de toeschouwers indruk te maken. Hij wijdt heel wat
woorden aan het "vlieghende Paert", waarop Perseus zit, en zegt,
dat "de Draek moet gemaeckt worden van licht hout of dick pampier,
doch soo, datter een in mach, die hem stiert daer hy hem wilt hebben,
ende die van binnen maeckt vyer en water te spouwen." In Den
Spieghel des hoochmoets moet het brandende Troje worden voorgesteld
door "eenen hoop steenen noch roockende ende brandende, daer men
vlassenwerck oft yet anders sal leggen, ende dat altemet roeren, so
sal den brant vernieuwen." Voor het graf van Hector diende "een
groote kiste". Om den dood van Astyanax voor te stellen, geeft hij
het voorschrift: "men moet noch een kint maken gevult, ende alleleens
gecleet als 't voorseyde kint, dit ghevult kint salmen op de toorn
leggen, ende als Vlisses het levende kint wilt van boven neer werpen,
dan salt hem laten ter aerden vallen, dan sal hy dat ander ghevult
kint van boven neer werpen als oft het levende wa er."

Enkele voorwerpen, die Coster's Academie in 1622 bezat, werden
boven genoemd I). Dat de dokter er op uit was, zijne inrichting steeds
van alles te voorzien, blijkt wel uit het overnemen van kleeren,
"speeltuych" en drama's van de Leeuwarder kamer "Och, mocht het
rysen!" Die koop, welke in 1620 plaats had en waarbij Starter tusschenpersoon was, werd voor /900 gesloten 2). In de Iphigenia kwam een
schip op het tooneel.
Het is bekend, wat soort van dingen 'er in 1638 en volgende jaren
voor den Schouwburg werden aangeschaft, o. a. een spiegel en schuier
voor /35, 9 geborduurde kussens voor /29 en in 1642 eene fontein
voor / 27 ~). De ark, de kandelaar en de tempelsieraden, die in Vondel's
Gebroeders werden gebruikt, zijn uitvoerig beschreven "). De ark moet
zijn "over all verguld, en rontom boven en onder met lijsten: ze moet
hebben aen elke zyde twee vergulde ringen, daer twee vergulde handboom en door gaen. Boven op het deksel moeten staen twee kinderkens,
verguld, een meysken met een knechtken, die in plaetse van armen,
elk twee vleugels hebben, die tegen malkander slaen in gelyknis van
een gestoelte" ").
1) Zie blz. 63.
S) Vgl. Wybrands, blz. 78 en 79.
5) Vgl. 'Exodus, XXV.

2) Vgl. Oud-Holland, XXII, blz. 42, 43.
4) Vgl. Ungcr's Vondel, 1639-1640, blz. 8.
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Dat er na de opening van den nieuwen Schouwburg (1665), toen
er zooveel werk werd gemaakt van een schitterend decoratief, ook
veel zorg werd besteed aan kleinere tooneelbenoodigdheden, ligt voor
de hand.
Op de costumes werd dikwijls zeer gelet en zij waren meermalen
kostbaar. In Duym's Spieghel der Getrouwicheyt moet de keizer "heerlijc
gecleet zijn, hebbende eenen wapenrock geschildert als go ut, ende
eenen swarten Arent daer op, hebbende een Keysers croon op zijn
hooft, ende eenen cepter in zijn hant". Duym geeft somtijds de kleeding zijner personen uitvoerig aan, somtijds ook met een enkel
woord; van soldaten heet het éénmaal, dat zij gekleed moeten zijn
"na oude gewoonte, maer al na de Duytsche maniere", van Cepheus
en Cassiope, dat zij "moeten statelijck ende opt antijcsche ghecleed,t
zijn", enz.
In den "Schick van de dichtschool In Liefd Bloeyende", in 1613 door
Hooft ontworpen, wordt aan de overheden der kamer o. a. opgedragen, te "raemen wat kleederen dat men wtleggen sal voor de
personagiën, wat men nieuw maken sal van c1ederen, waepenen, ende
ander toerustinge, oock vermaken van toonneei" I).
In Coster's gelegenheidsstukje Duytsche Academi (1619) laat hij
Academi vragen (vs. 110):
"Zijt ghy van wtvoert ooek en statelijeke kleeren
Ter dezer steed' gerijft? of komter er wat te kort?"
En Melpomene antwoordt:
"Van kleeren zo volop datter als niet aan schort",
terwijl zij later (vs. 155) verzekert:
"En daer beneffens sy en heb iek doen bereyen
Al wat ons noodieh was, als snyders laten neyen
Hoop-werek van kteeren, en van allerley fatsoen,
Van allerleye stof. . . . . . . . . . . .
Met harnas en geweer wy menichten wtdosten
Van krygers op 't Toneel".
Uit later tijd hebben wij enkele specifieke opgaven. Zoo werd in
1638 aan zijden stoffen 1278 uitgegeven en in het volgende jaar aan
dezelfde firma 1281 betaald. "Een geele satijne met silver geborduerde
rock" werd voor 150 aangeschaft, "een switsers kleet" voor 1 52: 18,
een "Oostindische sluyer" voor 14: 10, ,,3 graeuwe hoeden en twee
1) Vgl.

Hooft's Brieven,

I, 1855,

blz.

413.
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treckwaeijers" voor /7: 4, eene berenhuid voor /4, een paar vergulde sporen voor /2 en andere voor /5: 18, "een paar swaane
vluegels gebruyckt in (Gysbreght van) Amstel" voor /5, "een kopere
ketting met drie kante schakels" voor / 20. De "wapen-maker" en de
"swaertveger" hadden ook een goeden klant aan den Schouwburg;
wij vinden / 20 voor twee hellebaarden en verscheidene vrij hooge,
maar niet gespecificeerde posten. Ook werden er baarden en pruiken
geleverd, ééne pruik zelfs voor /11 : 10. Schoenen en handschoenen
waren er verder noodig en drie pluimen voor /15: 15; een wassen
neus kostte slechts / 1 : 5. Romeyn de Hoge - was het de vader
van den bekenden teekenaar ? -- leverde in 1638 voor ongeveer f 100
aan passementen, enz. I).
De kleeding van den hoogepriester in Vondel's Gebroeders wordt
zeer uitvoerig beschreven volgens Exodus XXVIII. De rei van priesters
was gekleed in "witte linnen rocken" en "witte linnen mutskens, met
vrongen"; voor Rispe was "wit en swart floers" noodig, voor David
een "open kroon", verder een helm en ringkraag 2).
Uit die enkele gegevens kan men althans opmaken, dat er zorg en
geld besteed werd aan de costumes. Historisch-getrouw zullen echter
de kleederen meestal niet zijn geweest; men denke slechts aan de
schilders van dien tijd, die de costuum-kennis nog niet onder de
verplichte vakken hadden opgenomen. Maar afwisseling was er zeker
genoeg en Filips von Zesen bericht in zijne Beschreibung der Stadt
Amsterdam, (1664)3), dat "die fremden ausländischen, und einheimischen,
auch allerlei altfränkische mans- und frauen-kleider" door den "eigenen
Schneider" van den Schouwburg gemaakt werden. Later schijnt men
echter kariger te zijn geworden. In 1681 klagen althans de regenten, dat
"zij nootzaakelijk Romeinsche, en inzonderheid moderne kleederen van
doen hebben, zo wel voor mans als vrouwen", en dat zij "niet een
spel konnen uitvoeren 't welk onder fatsoenlijke, edel, of burgerlieden
speelt, omdat de kleederen, die (zij) daar toe gebruiken zouden, voor
twee Jaaren gemaakt, verre uit de nieuwste mode, en meest versleeten
zijn" t). De Schouwburg staat daardoor achter bij eIken "zwervenden
troep Commedianten". In 1693 werd zelfs van buiten af de aanmerking
gemaakt, dat men op den Schouwburg "Romeynen, Grieken, Persianen,
Hunnen, Gotten, Turken, en diergelijke vremde en van malkander
verschillende Natien met een en 't selfde gewaet op het Tooneel siet
1) Vgl. voor het bovenstaande, Wybrands, t. a. p.
2) Vgl. Unger's Vondel, t. a. p., blz. 9-11.
3) Blz. 365.
4) Vgl. Wybrands, blz. 241, 242.
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verschijnen. Dit is een absurditeyt die op 't Tooneel, daer alles na
't leven behoorde verbeelt te werden, niet kan gedult zijn" 1).
Ve rto 0 ni n gen.
De vertooningen, waarmede de rederijkers in de t6de eeuw hunne
spelen opluisterden, komen zelden voor in de drama's, die in de eerste
jaren der volgende eeuw geschreven werden. Duym maakt er slechts
een enkelen keer gebruik van, Hooft en Coster hebben ze niet en
8redero laat alleen in de Griane het bedienen der mis vertoonen.
Ook Vondel gebruikte in den beginne geene vertooningen in zijne
treurspelen. De dichters van classieke treurspelen namen dus dit
bijwerk niet over uit het zestiende-eeuwsche drama. Waarschijnlijk
vonden zij daartoe geen reden, omdat in hunne drama's meer handeling was dan in die hunner voorgangers, en tevens, omdat zij
door de verhalen van den bode het publiek duidelijk konden maken,
wat er geschied was, en het tevens het gezicht van veel akeligs konden
besparen.
Maar zij, die hier te lande het niet-classieke treurspel hebben ingevoerd, dachten' er anders over; hunne drama's zijn vol vertooningen.
Rodenburg, Starter, Coleveldt en anderen maakten er druk gebruik
van en stelden in levende beelden een gedeelte voor van de geschiedenis, die zij tot onderwerp van hun drama hadden gekozen.
Dikwijls behoorden bij die vertooningen vierregelige versjes, die tot
verklaring dienden en zeker door één der tooneelspelers werden voorgedragen, als de gordijnen op zij geschoven waren en het publiek de
levende beelden zag.
Tegen het midden der 17de eeuw werden zulke vertooningen ook
in vele classieke treurspelen gebruikt. De reden, waarom dat geschiedde,
is niet ver te zoeken. In vele classieke tragedies was de handeling
van zeer weinig beteekenis; zij vielen dus minder in den smaak van
het publiek dan de treurspelen, waarin de bekende regelen niet waren
gevolgd. Waarschijnlijk trachtte men dus bij het opvoeren dier treurspelen het publiek te lokken door ze, evenals de anderen, met vertooningen op te luisteren.
Zoo werd b.v. Vondel's Gebroeders versierd met eene vertooning,

.

1) Vgl. Waerschouwingen aen de .... Regenten van de respective Godshuyzen ....
wegens de tegenwoordige directie over den Schouwburg, gedaen door een regtsinnig
liefhebber, in den jaren 1693. en 1694. Rotterdam, 1699, blz. 5.
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waarin men de Gibeoniters zag hangen 1). Zoo werden er in zijn
Salmoneus drie vertooningen ingelascht en maakte men later van de
Faeton een stuk à grand spectacle. Voor de Ieptha maakte Jan Vos
eene vertooning 2). Vos was trouwens sterk in het bedenken van vertooningen; hij laschte ze niet alleen in zijn Aran en Titus in, die
anders al druk genoeg is, maar bedacht ze ook voor de voordracht
van zijn gedicht Ontzet van Koppenhaven, die in 1657 in den Schouwburg plaats had 3), en voor die van zijn Vergrooting van Amsterdam
(1662), dat "door meer dan tachentig personen uitgesproken en vertoont"
werd 4). Hij maakte ze voor de Belegering en ontzetting der stadt Leyden
van Bontius; het oude drama werd, aldus opgeflikt, in 1660 niet minder
dan 21 malen achtereen opgevoerd 5). Later maakte Pluymer weer
vertooningen voor de Medea van Vos en voor Bouckart's Nederlaagh
van Hannibal.
M u zie k, z a n gen dan s.
In vele drama's schetterden trompetten en werd de trom geroerd,
niet alleen bij gevechten, die werden vertoond, maar ook somtijds
bij het optreden van vorstelijke personen. Als in Duym's Spieghel der
Eerbaerheyt (1600) Koning Eduard met zijne vrouw Elips van de
kroning terugkeert, wordt hij voorafgegaan door "drie ofte vier Trompetters", en in zijn Spieghel der Rechtvoordering worden "de trompetten dryemael geblasen", voordat de griffier het besluit van den
raad voorleest. In Coster's Polyxena hoort men trom en trompet, als
Agamemnon nadert, in Rodenburg's Hoecx en Cabeljavvs oft Hertoch
Karel den Stouten en in Vondel's Batavische Gebroeders klinken de
trompetten bij de komst van Karel en van Fonteius Kapito.
In tal van drama's werden liederen gezongen, bij Bredero en Rodenburg zeer vele, ook in de Granida en de Ithys. Somtijds vindt men
een wachterlied, als in Duym's Spieghel der Liefden. Waarschijnlijk
werden die liederen meestal begeleid door muziekinstrumenten - in
den Schouwburg van 1638 waren de muziekanten achter het linkerzijscherm van het proscenium geplaatst - vooral, als er eene serenade
werd gebracht, zooals in Duym's Spieghel der Reynicheyt. In de
1) In het meermalen genoemde exemplaar van de Gebroeders is die vertooning
met de verklaring in Hs. opgenomen achter vs. 1494 (vgl. Unger's Vondel, t. a. p., blz. 89).
2) Vgl. zijne Gedichten, I, 1662, blz. 626.
3) Vgl. C. N. Wybrands in Het Nederlandsch Tooneel, 1873, blz. 292.
4) Vgl. Gedichten, blz. 809.
5) Vgl. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, blz. 261.
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drama's van Krul wordt veel gezongen en gemusieerd. De muziek liet
zich waarschijnlijk ook in de pauzes hooren 1).
De koren in de treurspelen werden gezongen, dikwijls op bekende
wijzen; in een exemplaar van Coster's Ithys (1619) 2) zijn o. a. de
wijzen aangeteekend Het vinnich stralen van de Son, Schoonste Nymphe
in het woud en Wanneer de gulden dageraad 3). De koren in Vondel's
Gebroeders werden "gesongen met 4 partijen", terwijl "de speeluyden"
"op haar blaas Instrumenten" speelden 4); waar de "Rey van Priesteren" sprak, trad in 1641 een tooneelspeler op, waar hij zong, vier
anderen, die als zangers worden aangeduid f.). Maar de zang schijnt
niet bij alle reien vierstemmig te zijn geweest. Toen Codde's Herdoopers aenslagh in 1658 werd opgevoerd, bestonden, volgens de
personenlijst, de beide reien van dat treurspel 'uit twee en vier personen. In de Ioseph in Dothan, in de Salomon en ook in Bouckart's
Nederlaagh van Hannibal wordt voor den rei slechts één persoon
genoemd, voor dien in loseph in 't hof twee, voor de beide reien van
de Granida twee en één, voor de Geeraerdt van Velsen twee en vier,
voor Sixtinus' Geeraerdt van Velsen lyende zes, voor de Gysbreght
twee, en voor Krul's Diana, in 1659 gespeeld, eveneens 6). Waarschijnlijk werd er dus dikwijls tweestemmig gezongen of solo; mogelijk
werd de zanger dan gevolgd door enkele figuranten. Eigenaardig is
het verder, dat bij de opvoeringen in 1658 de reizangen uit de Aran
en Titus en de /oseph in Egypte werden weggelaten i). Dat Vondel
vooral eene goede uitvoering der reizangen hoog stelde, blijkt uit zijn
Berecht vóór de leptha, waar hij onder de vereischten voor de goede
opvoering van een "gewijt treurspel" noemt "maetgezang van reien,
geoefent door eenen grooten Orlando, om onder het speelen d'aenschouwers te laeten hooren eene hemelsche gelijckluidentheit van
heilige galmen, die alle deelen der goddelijcke zangkunste in hunne
volkomenheit zodanigh bereickt, datze de zielen buiten zich zelve, als
uit den lichame, verruckt, en ten volle met een en voorsmaeck van
Althaqs in de. Academie; zie Coster's Duytsche Academi (1619), vs. 276.
Het exemplaar is in de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage.
Zie Unger in De Nederlandsche Spectator, 1883, blz. 133.
Ook die aanteekening komt voor in het exemplaar der Gebroeders (t. a. p., blz. 11).
T. a. p., blz. 7, 8. In 1659 trad, behalve een koor van priesters, ook een rei
van Juffers op; voor beide staan twee personen op de personen lijst (vgl. Het Nederlandsch Tooneel, 1873, blz. 311); misschien voegden die vier zich bijeen voor de
beide reien.
6) T. a. p., blz. 251, 264-266, 275, 282, 287, 302.
7) T. a. p., blz. 257, 265.

1)
2)
8)
4)
5)

76

de geluckzaligheit der engelen vergenoegt". Volgens Pels 1) was de
slechte muziek in de laatste helft der 17de eeuw eene der oorzaken:
waarom de reizangen moesten verdwijnen.
Over het dansen, ook in treurspelen, is in hoofdstuk VII reeds gesproken.
Figuranten.
Stomme personen komen reeds in het begin der 17de eeuw dikwijls
in groot aantal voor ter opluistering van de voorstelling, zooals de
uitvoerige aanwijzingen, die Duym bij zijne drama's gaf, ons leeren.
Hij verlangt o. a., dat bij de opvoering van zijn Spieghel der Getrovwicheyt (1600), waarin de geschiedenis der vrouwen van Weinsberg
gedramatiseerd is, Welphus gevolgd zal worden door "negen oft thien
half ontwapende Crijchsknechten" en Keizer Conradus door "ten minsten
vier Capiteynen fray gecleet na haren staet" en "wel dertich oft
meer crijchslieden"; er moeten verder "wel vijf oft ses" vrouwen zijn,
die hare mannen op den rug dragen. In zijn Spieghel der Eerbaerheyt
(1600) moet de koning "by hem hebben twee Pagien ende twee Hellebardiers, die aitijt van verre moeten blijven staen". In Hoof t's Achilles
ende Polyxena leest men de tooneelaanwijzing: "T griexsche heyr
passeert voorbij, de troyanen rusten binnen toe om te slaen" ; er
kwamen dus twee legers op het tooneeI. Voor het spelen van vele
treurspelen van Vondel werden figuranten vereischt. Toen de Gebroeders
in 1641 werd opgevoerd, was Adam Carelsz aangewezen om de
Levyten, Thomas de Keyser om de Gabaonners, en Meerhuysen om
de Gebroeders te vertegenwoordigen; deze drie voerden dus het
woord, maar hadden natuurlijk eenige stomme personen bij zich. Bij
de opvoering in 1659 werden de Levyten weggelaten, de Gabaonners
voorgesteld door twee en de Gebroeders door vijf tooneelspelers.
Voor de Gysbreght worden als "stomme personagien" opgegeven:
"Katuizer, Egmonts soldaeten, Gysbreght van Aemstels dienaers, Witte
van Haemstee, graef Floris onechte zoon"; voor de voorstellingen in
1658 wordt er van die personen bij de rolverdeeling geen melding
gemaakt. In de Salomon werden de Sidonische Hofjuffers in 1658
voorgesteld door drie tooneelspeelsters; achter "Sanhedrin, de breede
Raet" staat de naam van één acteur opgegeven, die zeker door een
paar figuranten werd begeleid. In het personenregister van een groot
aantal drama's van andere dichters worden "stomme personagien"
vermeld; in het laatste gedeelte der 17de eeuw vindt men overal het
1) Vgl. Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, 1694, blz. 21.
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"gevolg" der hoofdpersonen, de ongelukkige bijloopers in het FranschcIassieke treurspel, die zoo dikwijls aanleiding tot lachen hebben
gegeven. In 1658 worden vooral soldaten, van 4 tot 12 man toe, als
figuranten genoemd. Zij, die "gestaen" hadden, zoo luidde de term,
verdienden 12 stuivers I).
Plaatsen, waar gespeeld werd.
Tot nu toe werden in dit hoofdstuk voornameIfjk Amsterdamsche
tooneeltoestanden besproken. Maar Amsterdam bezat sedert 1618 een
schouwburg, die in andere plaatsen, waar ook voorstellingen werden
gegeven, niet bestond. Rotterdam had getracht het voorbeeld van
Amsterdam te volgen; de regenten van het Gereformeerd Burgerweeshuis stichtten in 1630 een schouwburg aan de Glashaven en lieten
daar acht jaren lang voorstellingen geven - door wie, weten wij
niet - maar verkochten toen het gebouw weer 2).
In het begin der 17de eeuw werd nog somtijds in de open lucht
gespeeld. De Oude Kamer te Haarlem gaf een paar keeren in het jaar
voorstellingen op de Groote Markt en luisterde de afkondiging van het
Bestand op 7 Mei 1609 op door het vertoonen van een zinnespel op
dat plein 3). Te Gouda speelde de Goudsbloem nog in 1626 op de
St. Jacobsmarkt 4). In 1629 werd, bij gelegenheid van een rederijkersfeest te Haarlem, het "welkom speelken" op de markt vertoond r.).

In 1591 klaagde de synode, die in den Haag vergaderd was, dat "men
verstont battementspelers bij consent van eenigen schouten in de
kercke te spelen", enz. 6). Ook de Zeeuwsche kamers speelden nog
wel eens in kerken en op kerkhoven '). Maar de voorstelling~n in
de open lucht worden toch zeldzamer. Reeds in het laatst der 16de
eeuw hadden de vertooningen der Haagsche rederijkers plaats "op
der zale" van het hof of in de herberg "de Komeet" op de Plaats 8).
Sedert 1613 speelde eene Delftsche kamer jaarlijks drie of vier malen
"op 't hof" 9), waarschijnlijk het Oude Prinsenhof, dat na den dood
1) Vgl. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, blz. 85.
2) Vgl. P. Haverkarn van RijsewlJk, De oude Rotterdamsche Schouwburg, Rotterdam, 1892, blz. 1.
S) Vgl. Kops, blz. 286.
4) Vgl. Schotel, 11, blz. 16.
5) T. a. p., blz. 29.
ö) Vgl. 'Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reltsma
en Dr. S. D. van Veen. Groningen, 11, blz. 403.
7) Vgl. Schotel, blz. 61.
8) Vgl. Van den Bergh, blz. 10.
9) Vgl. Schotel, blz. 17.
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van den Zwijger voor alles en nog wat is - en wordt .- gebruikt.
Te Leiden gaven in 1605 Engelsche komedianten voorstellingen "op
ten grooten hoff onder de bibliotheecque", terwijl in 1620, 1634 en
1640 rederijkers het Belegh in het Weeshuis vertoonden I). De Utrechtsche kamer gaf in 1618 voorstellingen in "de Kerck ofte het Choor
van den Duytschen Huijse" 2); ook de eetzaal van het convent van
St. Catherina werd wel gebruikt 3). In Juni 1652 werd er gespeeld in
"een hut" (tent) op de Biltstraat ~), zeker door komedianten. Te Nijmegen speelde men in 1605 "int Gasthuis", in 1619 in de Broerenkerk,
in 1639 in het vroegere Franciskaner nonnenklooster c'). De Marienburgsche kerk werd in 1618 en 1632 voor hetzelfde doel gebruikt 6).
In 1648 werd "in die kercke then Hessenberch" een "theatrum off
stellagie opgericht" en daar hadden ook later de voorstellingen plaats 7).
Tijdens de vredesonderhandelingen in 1676 gaven Fornenbergh en ook
een Italiaansche troep 8) voorstellingen in het Spinhuis, terwijl Fransche komedianten speelden in de Marienburg, nu het Oude Magazijn a).
Te Leeuwarden speelden van 1617 tot 1619 de rederijkers in de vroegere
kapel van een klooster, dat tot tuchthuis was ingericht 10).
Toen in den zomer van 1656, tijdens de Haarlentsche kermis, eenige
acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg voorstellingen gaven,
speelden zij in eene schuur tegenover den Hout, evenals in Januari 1660;
de schuur was toen, volgens hunne verzekering, "seer bequaem ende
warm" 11). Bij de Leidsche kermis in 1671 speelde Fornenbergh in een

1) Volgens schriftelijke aanteekeningen uit het Leidsche archief, mij welwillend
verstrekt door den archivaris, Mr. J. C. Overvoorde.
2) Vgl. Mr. W. G. F. A. van Sorgen, De Tooneelspeelkunst in Utrecht en de
Utrechtsche Schouwburg, 's Gravenhage, 1885, blz. 15.
3) T. a. p., blz. 16.
4) T. a. p., blz. 79.
5) Vgl. Van Schevichaven, blz. 165-167. 6) T. a. p.
7) T. a. p., blz. 167, 168.
8) Dit is de eenige, mij bekende, troep van Italiaansche tooneelspelers, die gedurende de 17de eeuw in ons land is opgetreden,. wánneer men de Italiaansche
komedianten, die de maarschalk de Luxembourg in 1672 te Utrecht bij zich had, uitzondert. (Vgl. Van Sorgen, blz. 18). In Nov. 1598 speelden Italiaansche komedianten
te Leiden .onder de bibliothecque van de Universiteijt." (Vgl. Mr. L. N. J. Lamberts
Hurrelbrinck, Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch Tooneel, Leiden,
1890, blz. 12, 13). Ook Coster spreekt in zijn Duytsche Academie (1619), vs. 460, van
Italiaansclle acteurs.
9) Vgl. Van Schevichaven, blz. 172.
10) Vgl. W. Eekhoff, Bloemlezing uit den Frieschen Lusthof en andere gedichten
van jan janszoon Starter, Leeuwarden, 1862, blz. 114.
11) Vgl. J. H. Rössing in De Nederlandsche Spectator, 1876, blz. 125, 126.

79
paardenstal, "ontrent de witte Poort" f). Waarschijnlijk behielpen de
reizende troepen zich meestal op zulk eene wijze; niet alleen toch
vertegenwoordigt "eene wel ingerichte loge" een heel kapitaal, maar
er gaat heel wat tijd mee heen, om haar op te zetten: Volgens Westerbaen's Ockenburg speelden Fransche komedianten te 's Gravenhage
in de pikeerschuur, op het hof of in eene kaatsbaan. In October 1678
kreeg de troep van Fornenbergh verlof, in die stad voorstellingen te
geven in zijn schouwburg op den Dennenweg 2); waarschijnlijk was
het eene tent, die hij daar had opgeslagen; in elk geval was het
geen steenen gebouw, voor dat doel opgericht. Jacob van Ryndorp
speelde in 1699 te Rotterdam in eene tent 3).
Geldzaken. Reclam e.
Wanneer tooneelspelers in de eene of andere stad voorstellingen
wenschten te geven, moesten zij natuurlijk eerst verlof daartoe aanvragen bij de stedelijke overheid. Dat verlof werd zeer dikwijls geweigerd, of uit eigen beweging, of op aandringen van predikanten en
kerkeraden, in wier oogen komediespelen tot de allerergste zonden
behoorde. Werd het verlof toegestaan, dan werden er meestal een
paar voorwaarden aan verbonden, n.1. dat de drama's de zeden niet
zouden kwetsen en dat een deel van de opbrengst zou worden afgezonderd voor de eene of andere philanthropische inrichting 4). Dat
was ook het geval bij vele voorstellingen van de rederijkers.
De Delftsche kamer, die sedert 1613 voorstellingen gaf op het hof,
stond % van de opbrengst af aan de Charitate-kamer (de diaconie) 5).
De Utrechtsche kamer speelde in 1618 geheel ten bate der armen 6),
evenals de Goudsche in 1626 7). De opbrengst van de voorstellingen,
door de Oude Kamer te Amsterdam gegeven, kwam ten bate van het
Oude Mannenhuis, dat echter alle onkosten droeg. Coster deelt mede,
dat die instelling van 2 Juli 1615 tot April 1616 "over twee duysent
guldens, boven alle onkosten, ghenoten heeft" 8). Den 23sten September
1617 sloot Coster met de regenten van het Weeshuis een contract, waarbij
in de eerste zes jaren 1/3 en daarna 1/2 van de opbrengst der voor-

Vgl. L. Smids, De spookende minnaar, of de verdrukte gelieven, 1759, blz. 90.
Vgl. Van den Bergh, blz. 25.
8) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 9.
Zie b.v., t. a. p., blz. 7, 8.
5) Vgl. Kops, blz. 291.
Vgl. Van Sorgen, blz. 78.
7) Vgl. Kops, blz. 304.
Zie de Voorrede tot De spelen van Oerbrand Adriaensz Bredero Amsterdammer
(in Coster's Werken, uitg. Kollewijn, blz. 621).

1)
2)
4)
6)
8)
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stellingen van de Academie aan het Weeshuis werd afgestaan 1); dit
I(~ bedroeg van 23 Sept. 1617 tot 23 Dec. 1621 14019,75 2). In 1635,
toen Academie en Oude Kamer reeds vereenigd waren, verkocht het
Weeshuis, dat in 1622 in het bezit der Academie was gekomen. I/~
van zijn aandeel aan het Oude Mannenhuis~); sedert dien tijd waren
dus beide instellingen bij den Schouwburg betrokken. Zij waren het
dus, die in 1637 voor 129.103 een nieuwen Schouwburg lieten zetten
en in 1664 dien Schouwburg voor 136.663 geheel lieten verbouwen.
Tot 1637 bestuurden eenige van de tooneelspelers den Schouwburg;
later stelden de burgemeesters zes regenten aan, meestal op voordracht
van de regenten der beide Godshuizen. Zij hadden het geheele bestuur
over den Schouwburg, de tooneelspelers en de geldzaken; na aftrek
van de gemaakte onkosten werd % van de opbrengst aan het Weeshuis
en 1(1 aan het Oudemannenhuis uitgekeerd. Dat bedrag was in 1648
en vorige jaren meer dan 9000 gulden 4). Later is de Schouwburg
somtijds verhuurd, n.l. in September 1681 voor de drie volgende jaren;
de pachters betaalden jaarlijks 120.000. De huurders, die in 1684 een
nieuw contract aangingen, leden 113.000 schade en ook de pachters
van 1687, die op zich hadden genomen 117.000 uit te betalen aan
de beide Godshuizen, konden niet uit. Toen namen in 1688 de regenten
der Godshuizen de zaak weer in handen en benoemden twee gesalarieerde directeurs, maar nu kwamen er allerlei klachten over de
slechte acteurs en de weinige zorg voor decoraties en costumes. Toch
is die regeling langen tijd gehandhaafd c').
Boven zagen wij, dat in 1630 te Rotterdam een schouwburg was
opgericht, waarin de regenten van het Weeshuis voorstellingen lieten
geven; het gebouw had hun 19113 gekost. Fornenbergh moest in
1678 te 's Gravenhage 1200 aan de armen geven voor het verlof, om
in zijn schouwburg te spelen, en in 1679 van elk toegangsbiljet twee
stuivers; later is hij daarvan vrijgesteld fi). De reizende tooneelspelers
waren aan dergelijke bepalingen onderworpen. In 1613 moest John
Green met zijn Engelschen troep te Utrecht I/a der ontvangsten offeren 7).
Tooneelspelers, die in 1639 te Nijmegen optraden, moesten "den
derden penning", dus 1/3 van de inkomsten aan de armen uitkeeren 8).
1) Vgl. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, blz. 36.
2) T. a. p., blz. 43.
8) T. a. p., blz. 67.
4) Vgl. G. Brandt, Gedichten, Rotterdam, 1649, blz. 274.
5) Vgl. over het bestuur van den Schouwburg sedert 1677, Wybrands, t. a. p.,
blz. 139-152.
6) Vgl. Van den Bergh, blz. 25, 26.
7) Vgl. Van Sorgen, blz. 78.
8) Vgl. Van Schevichaven, blz. 167.
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Fornenbergh moest in 1670 te Rotterdam, waar hij eens in de week
mocht spelen, aan het Weeshuis "haer ordinaris aenpart van de profyten laten geworden" I). Te Leeuwarden moesten acteurs in 1680 een
vierde van de intreegelden aan de armen afstaan 2). Den 13den Juni 1696
werd te Haarlem aan eenige tooneelspelers "toegestaan in de kermisweek eenige fraaie en stichtige comediën te vertoonen, mits daarvoor
iets uitkeerende aan de Regenten van de Schaal en Aalmoeseniershuis" 3).
Wij kennen de opbrengst van de voorsteIIingen in den Amsterdamschen Schouwburg gedurende het speeljaar 1658-1659. Van de 105
voorsteIIingen, die toen werden gegeven, brachten er 7 meer dan / 300,
46 tusschen de /200 en /300, 49 tusschen de /100 en /200 en
3 minder dan /100 op; het hoogste cijfer was /342, 19 st., het
laagste /91, 2 stuiver 4). Van de verdiensten van reizende komedianten
is uit den aard der zaak niets bekend; wel weten wij, dat zij wel
eens hun boeltje en zelfs hunne costumes moesten achterlaten of
verkoopen 5).
Te Amsterdam werden de voorsteIIingen, althans in de laatste helft
der 17de eeuw, aangekondigd door aanplakbiljetten 6); de drukker van
deze had tevens het recht, de drama's, die vertoond werden, in den
Schouwburg te laten verkoopen 7). Reizende tooneelspelers schijnen
in het eerste gedeelte der 17de eeuw reclame gemaakt te hebben door
een trommelslager de stad in te sturen, die waarschijnlijk tevens als
uitroeper dienst deed. In 1598 wordt te Leiden aan Italiaansche komedianten meegedeeld, dat zij "langs de straten geen trom zuIlen mogen
roeren" 3). Te Utrecht wordt in 1620 aan Fransche komedianten te
verstaan gegeven, dat zij hebben "toe te sien dat sij haer trommel
1) Vgl. Haverkorn van Rij sewij k, blz. 8.
2) Vgl. Mr. A. van Halmael Jr., Bijdragen tot. de geschiedenis van het tooneel,
1840, blz. 83.
3) Mededeeling van den Heer C. J. Gonnet, Archivaris van Noord-Holland.
4) Vgl. Wybrands in Het Nederlandsch Tooneel, 1873, t. a. p. Den 5den Febr. 1638,
toen de Amsterdamsche magistraat eene opvoering van de Gysbreght in den nieuwen
Schouwburg bijwoonde, werd er f 141.05 ontvangen (vgl. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, blz. 72, Noot).
:;) Zie boven, blz. 39.
6) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 112.
7) Door die gewoonte kan men dikwijls opmaken, hoe lang een stuk op de planken
is gebleven. Andere boekverkoopers gaven dikwijls nadrukken; in 1690 wordt er over
de slechte nadrukken van Michiel en Gysbert de Groot en de weduwe van Adriaan
van Gaasbeek geklaagd, "gelyk men dezelve op de Speeldagen, langs straat, omtrent
de Schouwburg, voor een stuiver of twe, om roept, en doet verkoopen." (Vgl. de
voorrede van J. van Ryndorp's De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers, 1690).
X) Vgl. Lamberts Hurrelbrinck, t. a. p.
WORP, Drama en Tooneel, 11,'
6
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soo verre vant Gasthuijs van Sint Catharina voornoemt doen roeren,
dat het den crancenen ende siecenen niet en beswaert ofte verhindert" I).
Te Nijmegen verzoekt in 1659 de "tambour majeur" den raad, dat hij
"int trommen voor keuckelspelen (goochelspelen) als andersints geduirende de kermissen voor allen anderen sal worden geprefereert", terwijl
in 1671 de burgertamboer aanvraagt, "om by allerhande spelen, vertooningen en comedies die van buiten inkomen, als burgertamboer te
mogen fungeeren" 2). Daaruit blijkt, dat dit trommelen niet alleen een
reclame-middel van vreemdelingen was. Ook werden er aanplakbiljetten
gedrukt; reeds in 1635 maakten de rederijkers te Dordrecht er gebruik
van 3). Toen in 1656 Amsterdamsche komedianten bij den Haarlemmerhout voorstellingen gaven, hadden zij aanplakbiljetten, waarop bovendien
eene uitnoodiging in versmaat gedrukt was 4); elke voorstelling werd
op die wijze aangekondigd.
In 1613 was de toegangsprijs voor de Oude Kamer "een stooter"
(12 1/ 2 cent) 5). Uit een versregel in het voorspel van Rodenburg's Wraeckgierigers Treurspel (1618) blijkt echter, dat de toegangsprijs toen 3 stuivers bedroeg. Die zelfde som werd in 1628 gevraagd door de Brabantsche
1) Vgl. Van Sorgen, blz. 17.

2) Vgl. Van Schevichaven, blz. 170.

B) Vgl. Schotel, Tilburgsche avondstonden, blz. 114. - Zie ook Groningsche Volksalmanak voor 1894, blz. 63.
4) Zie J. H. Rössing in De Nederlandsche Spectator, 1876, blz. 126. Eén dier aanplakbiljetten luidt aldus:
DE TONEEL-SPEELDERS
van d' Amsterdamsche
SCHOUBURG,
Voor deezen genoemt d' ACADEMIE,
Zullen met haar heele gezelschap, zijnde in de Twintigh Perzonen sterk, met verlof
van den Schout van Heemstede, deeze navolgende kermisdagen, vertoonen verscheyde
Nieuwe schoone vermakelijke Treur- en Blij-speelen, verzelschapt met d' aldernieuste
aangenaamste en belachchelijkste kluchten, die er in de tijd van een jaar of twee binnen
de stadt van Amsterdam op den Schouwburg zijn vertoont. De zelve zullen ook
verçiert worden met 'et Danssen van Balletten en Maskerades; als mede Gespeel
van Instrumenten. En wij zullen op Donderdag den 2gen Junij 1656 vertoon en de
belacchelijke grootsheydt van Hopman Roemer, welke ons zoo levendig vertoont word in
BREROOS MOORTJE.
De toestel van Kleederen, Tooneelen, en 't uitvoeren van speelen, laten wij aan
't oordeel van de Liefhebbers, welke wij ook verzekeren willen dat de stukken, die
wij vertoonen zullen, in 't geheel en met haar volle leden zullen verschijnen, gelijk
ze van den Poët of Maaker geschikt en gestelt zijn; en niet gerabraakt of verminkt,
gelijk ze van andre voor dezen, ja somtijds maar half, vertoont zijn. Voorts beloven
wij de Liefhebbers achter yder spel een raare en belacchelijke Klucht, met een
ongemeen Balie!."
5) Zie de "Voorreden" van Coster's Tysken van der Schilden, vs. 8.
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Kamer "Wt Levender Ionst" 1) en men mag dus veronderstellen, dat
de Academie ook 3 stuivers eischte. Dat was ook de toegangsprijs
bij de Utrechtsche rederijkers in 1619 2). Hoe hoog later de entrée
gesteld is, weten wij niet;· wel dat de man aan de deur in 1659 van
de bezoekers van lageren rang 4 stuivers vroeg 3). In 1694 was de
toegangsprijs voor de hoogste galerij 10 stuivers 4), in 1699 waren er
ook plaatsen van een schelling fi). De "lootjes" voor de verschillende
rangen hadden afzonderlijken vorm of kleur 1;). In 1679 was de prijs
der zitplaatsen in den bak van Fornenbergh's schouwburg op den
Dennenweg te 's Gravenhage 4 schellingen, later slechts één 7). In
1698 waren de prijzen der plaatsen, die J. van Ryndorp op de kermis
te Rotterdam vroeg, 3, 2 en 1 schelling 3).
Het publiek.
Uit het voorspel van Tijsken vander Schilden (1613) blijkt, dat er
bij eene voorstelling, door de Oude Kamer gegeven, staan- en zitplaatsen waren. Er stonden eenige banken voor de toeschouwers,
terwijl de leden der kamer op het tooneel eene plaats vonden. Waarschijnlijk was dat in de Academie eveneens het geval. Zij, die voor
het oprichten der Academie in den zak hadden getast, kregen bericht
"wat en wanneer men speelen zou: en als ze dan hunnen zilveren
penning, hun daar toe gegeven, overleverden, werden ze ingelaaten
en nevens hun gezelschap met zitplaatzen geryft" a). Wanneer Coster
in zijn Ghezelschap der Goden.... op de .. .. bruyloft van Apollo
(1618) zegt, dat er "op eene tijt" wel eens tweeduizend en meer
toeschouwers waren I0), mogen wij aannemen, dat hij overdrijft; het
kleine zaaltje der Academie kan onmogelijk zooveel menschen bevat
hebben. In den Schouwburg van 1637 was de bak, die breed en
ondiep was, voor staanplaatsen ingericht; daaromheen waren gelijk1) Zie de laatste versregels van Duirkant's Sistiliaen, welk drama in 1628 op de
Brabantsche kamer vertoond werd.
2) Zie Kops, blz. 301.
3) Volgens eene schriftelijke aanteekening van De Roever.
4) Vgl. Waerschouwingen aen de .... Regenten, blz. 45.
5) Vgl. Derde waerschouwing aen de.... Regenten .... gedaan door een oprecht
welmeenend liefhebber, in 't jaar 1699. Rotterdam, 1699, blz. 16.
6) Zie Waerschouwingen, blz. 41.
7) Vgl. Van den Bergh, blz. 26.
8) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 9.
9) Vgl. Brandt's Leven van Vondel, uitg. Verwijs, blz. 18.
10) Vs. 437.
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vloers 10 loges of "huisjes", boven deze weer tien en daarboven
rondom hoogoploopende banken I). De Schouwburg van 1665 was
geheel ingericht als onze tegenwoordige theaters. Vóór het tooneel
was het orkest; de bak was veel dieper' dan vroeger en had alleen
achteraan staanplaatsen. Er was eene rij loges langs den halven cirkel
aan het einde van den bak; daarnaast was aan beide zijden eene
lange galerij. Boven was eene tweede galerij, in het midden met vijf
en aan de beide zijden met drie banken achter elkander 1).
Uit den slotregel van Van Arp's Klucht van Claes Kliek (z. j.) blijkt,
dat de Oude Kamer hare voorstellingen gaf op Zondag, en uit een
regel van Coster's Ohezelschap der goden . .. (1618) 3), dat de Academie dat voorbeeld volgde. Sedert 1638 speelde men in den Schouwburg tweemaal per week, nl. Maandags en Donderdags, in den nazomer
ook nog Zaterdags 4); die gewoonte is gedurende de 17de eeuw in
stand gebleven.
De voorstellingen der Oude Kamer begonnen, volgens het voorspel
van Rodenburg's Keyser Otto (1616), 's middags om 3 uur, die in
den Schouwburg steeds om 4 uur 5). De acteurs, die in 1656 te Haarlem speelden, vingen aan om 2, 3 of 3 1/ 1 uur, "of eenige Lief-hebbers
noch savonts t' Amsterdam wilden wezen 6). Om half 8 of 8 uur was
de voorstelling afgeloopen 7).
Het publiek behoorde tot allerlei rang en stand. Toen Hooft en
Coster lid der Oude Kamer waren, bezochten natuurlijk ook zeer
beschaafde lieden de voorstellingen van dat genootschap. Later kwamen Barlaeus, die de Aran en Titus van Vos bewonderde, en Vossius,
die Vondel's treurspelen ging zien 8), wel in den Schouwburg. Huygens
zag in Januari 1627 op de Academie de Warenar opvoeren en werd
van het tooneel door Vondel toegesproken 9). Tesselschade zag Bredero's Lucelle 10) en later Brandt's Torquafus spelen 11) en Vondel droeg
1) Vgl. de prent bij Wybrands, tegenover blz. 74.
2) Vgl. Wagenaar, Amsterdam, VIII, blz. 754, 755. Pels noemt, behalve galerijen,
bak en huisjes, ook nog ,,'t Ruim" (vgl. Horatius Flaccus Dichtkunst, 1694, blz. 11).
a) Vs. 554.
4) Vgl. Wybrands, blz. 81, 113.
5) T. a. p., blz. 48, 113.
ti) Vgl. j. H. Rössing in De Nederlandsche Spectator, 1876, blz. lZ7.
7) Zie de plaatsen uit de Dichtkunst van Horatius (1677) door Pels en uit Langendijk's Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden, aangehaald bij jonckbloet, II1, blz. 365.
H) Vgl. Unger's Vondel, 1656-1657, blz. 86.
9) Vgl. Mr. A. D. de Vries Az. in Nederlandsche Spectator, 1879, blz. 151, en
Unger's Vondel, 1626-1629, blz. 57.
10) Dat blijkt uit de "Toe-eygeningh" van het drama aan haar.
11) Vgl. johan de Haes, Brandt's Leven, blz. 4.
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haar de Elektra op. Anna Roemers aanvaardde de opdracht van Van
Swol's Constantinus en de derde zuster Geertruyd die van zijn Margrietje. De burgemeesters van Amsterdam bezochten den Schouwburg
nu en dan gezamenlijk. Den 5den Februari 1638 woonde de magistraat
eene opvoering bij van de Gysbreght in het nieuwe gebouw I). Wanneer
een drama veel opgang maakte, kwam de stedelijke regeering gewoonlijk ook eens kijken 2), zooals bij Vondel's Gebroeders; zij werd
dan van het tooneel met ee:1 gedicht begroet of bedankt 3). L. Meyer's
Ghulde Vlies (1667) genoot dezelfde eer 4): Ook aanzienlijke personen,
die te Amsterdam vertoefden, bezochten somtijds Academie of Schouwburg; in Mei 1618 zag Maurits in gezelschap van de Amsterdamsche
burgemeesters "en vele vanden Raat, menichte vande Edelen, ende
het beste deel vander Stadt" op de Academie 14 vertooningen en daarna
Hooft's Geeraerdt van Velsen 5). Den 30sten December 1645 woonde
Maria de Gonzaga, de bruid van Ladislaus IV, Koning van Polen, met
den jongen Willem van Oranje in den Schouwburg de opvoering van
de Aran en Titus bij 6). In September 1659 zagen Amalia van Solms,
hare dochter, Louise Henriette, Keurvorstin van Brandenburg, hare
andere dochter, Henriette Katharina, met haar echtgenoot, den Vorst
van Anhalt, in den Schouwburg o.a. eenige vertooningen van levende
beelden, gearrangeerd door Jan Vos 7). Cosmo de Medicis zag in December
1667 Meyer's Ghulde Vlies 8). Czaar Peter woonde in Augustus 1697
eene opvoering bij van De tooveryen van Armida en van het blijspel
De gewaande Advocaat; ook werden er te zijner eer eenige balletten
gedanst 0). Grootwaardigheidsbekleeders werden gewoonlijk van het
tooneel tOtegesproken 10).
Het gewone publiek bestond echter voornamelijk uit zeer eenvoudige menschen, uit "de gemeente en 't slechte volck", zooals Bredero
zegt, en dat publiek was niet altijd even rustig en fatsoenlijk. Uit het
eerste tooneel van Bredero's Griane blijkt, dat bij eene voorstelling
van de Oude Kamer werd gerookt, met schillen gegooid, gevrijd en
1)
3)
4)
5)
6)

Vgl. Wybrands, blz. 72, Noot.
2) T. a. p., blz. 92.
Vgl. Unger's Vondel, 1639-1640, blz. 6.
Zie Catalogus der Maatsch. van Nederl. Letterkunde, Afdeeling Tooneel, No. 7786.
Vgl. Coster's Werken, uitg. Kollewijn, blz. 593.
Vgl. Wybrands, blz. 92, in verband met Wagenaar, Amsterdam, V, blz. 58.
7) Vgl. zijne Gedichten, I, 1662, blz. 623.
8) Zie Catalogus der Maatsch. van Nederl. Letterkunde, Afd. Tooneel, No. 7787.
9) Vgl. R. W. P. de Vries, De blijde Inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de 16de tot de 19de eeuw, Amsterdam, 1879, blz. 15.
10) Zie vele van zulke toespraken in J. Pluim ers Gedichten, 11, 1723, blz. 393-429.
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gekust. Het voorspel van Tijsken vander Schilden leert ons, dat men
elkander verdrong en trachtte op het tooneel eene goede plaats te
krijgen. In het portaal van den Schouwburg van 1638 stond met
gouden letters dit versje van Vondel geschreven:
"Geen kind den Schouburgh lastigh sij,
Tobackspijp, bierkan, snoeperij,
Nocht geenerley baldadigheyd.
Wie anders doet, wordt uytgeleyd."

Of de waarschuwing veel geholpen heeft, mag men betwijfelen.
In 1687 kondigden "Mijne Heeren van den Gerechte der Stad Amsterdam in ervaringe zijnde gekomen, dat er dagelijks veel insolentien
werden gepleegt door baldadige en moetwillige Menschen, tenderende tot ruine van de Schouburg" af, "dat niemand eenig geraas,
getier of eenige andere baldadigheid, het zij met actien of woorden,
in de Schouburg sal mogen maken, op een boete van drie guldens
voor. d' eerste maal", enz. In 1696 werd "aen niemand toegelaten
Chocolate, eenige andere Liqueurs off Confituuren op de Schouburg
te vercoopen off te brengen; alleen blijft den Casteleijn geoorloft
Bier en orange appelen te verzorgen, gelijk van ouds gebruijkelijk
is geweest" 1).
De jongelui vonden in den Schouwburg nog een ander genoegen.
Misschien waren reeds in Coster's Academie, maar in elk geval in
den Schouwburg, de loges of huisjes voorzien van gordijnen, die men
toe kon schuiven, wat aanleiding gaf tot veel gevrij. Tengnagel zegt
in 1639 2):
"Op het Schouborgh wast voor desen
Voor de grage baesjes mooy,
Had men lust om wat te stoejen
Met een snap de vensters toe.
Maer het is nu al te open,
Daer kan niet een dingh geschien,
'k Wed daer sou aers menig lopen
Die mer nu niet komt te sien.
't Is te schaedlijck voor de ouwe,
Menigh huysje is 'er leegh."
1) Vgl. Wybrands, blz. 246, 248.
~) In zijn Grove Roffel ofte Quartier des Amsterdamsche Mane-schijn . .... Ghe-

druckt in 'I laar Anno 1639.
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Het schijnt dus, dat men die gordijnen voor de loges vóór 1639 heeft
weggenomen; toch spreekt jacob Koeman in 1662 nog van de "oude
schuilgordijnen" 1), maar misschien haalde hij oude koeien uit de sloot.
In elk geval lieten verliefde paartjes zich in den Schouwburg niet
onbetuigd. De tooneelspelers, die in 1656 in den Haarlemmerhout
speelden, wezen in een lang gedicht den weg naar hunne schuur en
zeggen ten slotte 2) :
"Niemandt zij hier doch verlegen,
Want daar zijn wel zeven wegen,
Waar g' ons langs genaken kunt
Met een Vrijster of een Vrunt.
Die dan noch na 't spel wil vrijen
Mogen wij van harten lijen
Als 't in eerbaarheidt geschiet:
Want dat werk en raakt ons niet".

Dat men echter ook keek en luisterde, tranen stortte en lachte om
hetgeen op het tooneel werd voorgesteld, spreekt evenzeer van zelf
als dat er goede beoordeelaars waren van de drama's en van het
spel der acteurs, terwijl de groote massa van geen van beide zaken
eenig begrip had. juist als tegenwoordig; het was, is en zal zoo blijven.
Dec ri ti e k.
Wanneer in de 17de eeuw een drama werd gedrukt - gewoonlijk
geschiedde dat, wanneer het werd opgevoerd, en de boekjes werden
dan in den Schouwburg verkocht -- zorgden de vrienden van den
dichter voor klinkende lofverzen. De hemel weet, hoevele Nederlandsche dichters Sophocles niet geheel in de schaduw hebben gesteld!
Een tegenwicht van die gezwollen loftuitingen bestond er niet; de
enkele couranten uit het laatste gedeelte der 17de eeuw bemoeiden
zich niet met het tooneel. Wel mag men veronderstellen, dat de toeschouwers de conventioneele loftuitingen op hare rechte waarde hebben
weten te schatten.
Ook bij de schrijvers vindt men weinig uitspraken over drama en
tooneel. jan Vos, die als regent van den Schouwburg dikwijls werd
aangevallen door teleurgestelde dichters, heeft deze nog al eens in
1) Op de afbeelding van de zaal van den Schouwburg van 1638 ziet men geene
gordijnen bij de loges" Zie over Koeman's werkje beneden.
2) Vgl. J. H. Rössing in De Nederlandsche Spectator, 1876, blz. 126.
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puntdichten afgemaakt 1). Critiek op een groot aantal dramatische dichters
uit de eerste helft der eeuw werd in 1652 gegeven in het merkwaardige boekje De geest van Mattheus Gansneb Tengnagel, in d'andere
wéreld by de verstorvene Poëten. Tengnagel, die zelf voor het tooneel
heeft geschreven, heeft heel wat te zeggen op vele zijner kunstbroeders;
wij kunnen zijn oordeel laten voor wat het is, maar mogen volkomen
vertrouwen op de feiten, die hij meedeelt. In een aanhangsel van
het werkje D'onbekende voerman van 't Schou-burgh 2) valt hij de
regenten aan, maar dit gedicht met zijne vele toespelingen op personen en toestanden is zeer duister.
De leden van "Ni! Volentibus Arduum" maakten van de letterkundige critiek gebruik, om zich zelf op het kussen te plaatsen en ieder,
die niet tot hunne bent behoorde, af te breken. Zij namen in de
voorredenen van hunne eigen drama's een zeer hoogen toon aan,
bestreden andere dichters in pamfletten en puntdichten en één van
hen, Andries Pels, gaf eene zeer vrije bewerking der Ars poëtica van
Horatius "op onze tyden, en zeden gepast" (1677), en schreef een
gedicht over het Gebruik en Misbruik des Tooneels (1681). Het laatste
werk is vol critiek; de navolgingen van Seneca worden evenzeer bestreden als de bijbelsche treurspelen van Vondel en de drama's van
Asselijn, de zedelooze kluchten worden afgekeurd, de draken moeten
het ontgelden. Er is hier en daar wel iets goeds in het boekje, maar
dat wordt in de schaduw gesteld door de zelfoverschatting van den
schrijver en door zijne raadgevingen, om toch vooral niet oorspronkelijk
te zijn, maar liever Fransche drama's pasklaar te maken voor ons
tooneel. Na Pels bestookten de bentgenooten schrijvers en bestuurders
of pachters van den Sc.iouwburg weer met puntdichten, die dikwijls
zeer persoonlijk waren ~). Hoe Goverd Bidloo hen in zijn zinnespel
heeft afgestraft, is vroeger vermeld 4).
Ook het bestuur van den Schouwburg bleef niet onaangevochten.
In 1693, dus in den tijd, dat de regenten der beide Godshuizen den
Schouwburg zelf exploiteerden en Pluim er en Bernagie directeuren of
assistenten waren, waarschuwde een ongenoemde de regenten voor
den verkeerden koers, die was ingeslagen, en wees er op, dat de
Schouwburg achteruitging, doordat er niet behoorlijk voor decoraties
1) Zie J. A. Worp, jan Vos, Groningen, 1879, blz. 92, 93.
2) Het is weer uitgegeven door Unger in Oud-Holland, I, 1883, blz. 217.
::) 'vele dier verzen zijn herdruk! in de Nederduitse en Latynse Keurdigfen, Rotterdam, I. 1710, blz. 566-581.
4) Vgl. dl. J, blz. 414-416.
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en costumes werd gezorgd, de tooneelspelers slecht betaald en de
tooneeldichters uit de hoogte behandeld werden. Ook waren er niet
genoeg goede spelers, terwijl toch het personeel eigenlijk te groot was.
Verder werd de raad gegeven, de spelers niet langer "by het spel
aen te nemen en te gageeren", maar hun "een jaerlijks Pensioen toe
te leggen"; men zou hen dan in den zomer geen armoede laten lijden
en laten leegloopen, maar hen, "die nog weinig capaciteit hadden,
dresseeren, en selfs al die veel bequaemheid hadden, afrigten op nieuwe
dingen". In eene derde Waerschouwing I) in 1699 wordt er o. a. over
geklaagd, dat de dichters, wier drama's op den Schouwburg werden
vertoond, niet langer voor hun leven eene vrijkaart ontvingen, daar
in 1696 door de burgemeesters bepaald was, dat niet langer dan een
jaar, "nadat door ijmand het laetste Toneel stuk zal zijn overgelevert", "de Po~et het recht van vrije doorgang op de Schouburg" zou
genieten 2). Men vond dien maatregel onbillijk, omdat de tooneeldichters geen honorarium ontvingen voor hunne drama's.
1) Vg\. de titels der drie Waerschouwingen op blz. 73. In het exemplaar, aanwezig
in de Bibliotheek der Leidsche Maatschappij van Neder\. Letterk., zijn de boekjes
ingebonden bij tooneelstukken v~n M. Elias; misschien was hij de schrijver.
2) Vg\. Wybrands, blz. 248.

XI. BESTRIJDING VAN HET TOONEEL.
Er is gedurende de 17de eeuw door de geestelijkheid voortdurend
strijd gevoerd tegen het tooneel. Het drama, dat in de Middeleeuwen
in de kerk zelf ontstaan was, had de bescherming genoten der katholieke geestelijkheid, ook toen het van geestelijk in wereldlijk drama
was, overgegaan. Maar toen het de drager werd van revolutionaire
denkbeelden, toen het de leerstellingen der kerk ging bestrijden, vond
het een krachtigen tegenstander in de kerk, die de wereldlijke macht
te hulp riep, om de rederijkers door zeer onzachte middelen aan banden
te leggen. Die middelen hebben natuurlijk niet aan hun doel beantwoord.
Het is een troost voor hen, die een tijdperk van reactie, van geweld,
onrecht, baasspelerij en geknoei moeten doorleven, dat dwangmaatregelen nooit van langen duur zijn en alleen het tempo versnellen,
waarin betere dagen naderen.
Toen in het laatste gedeelte der 16de eeuw het protestantisme in.
de Noordelijke Nederlanden had gezegevierd, begonnen de predikanten
den strijd tegen het tooneel en de rederijkers, terwijl zij vergaten,
welke groote diensten deze kampvechters der hervorming hun bewezen
hadden. Zoodra de kerk zich eenigszins machtig voelde, werd de strijd
aangebOnden en, evenals vroeger, dikwijls de hulp der wereldlijke macht
ingeroepen. Gelukkig werden er zachtere mièdelen toegepast, werden
door tusschenkomst der regeering voorstellingen verboden, kamers
gesloten, enz. en de arme rederijkers niet meer verbrand of gehangen.
De strijd van de kerk tegen het tooneel heeft over de geheele linie
gewoed en is in de 17de eeuw niet beslecht. En bijna in alle Zeven
ProvincU!n ziet men steeds weer hetzelfde; het is een voortdurend
vallen en opstaan van de beide partijen. Heeft de kerk de overwinning
behaald, na eenige jaren steken de rederijkers, in later tijd andere
liefhebbers en tooneelspelers, het hoofd weer op en weten den magistraat voor eene poos op hunne zijde te krijgen. Dan geeft de
magistraat weer toe aan de eindelooze vertoogen van predikanten en
kerkeraad, verbiedt de voorstellingen en weert de tooneelspelers.
De predikanten preekten en schreven tegen het tooneel. In 1639
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zag te Leiden eene vertaling het licht van William Prynne's bekend
werkje Histrio-mastix or Player's Scourge (1633) met den titel
Schouwspels- Treurspel, dienende tot een klaer bewijs van de onwettelijkheden der hedendaagsche Comedien. De beroemde Gisbertus Voetius
verfoeide alle tooneelspel en viel in zij ne Politica ecclesiastica (1663)
met name Vondel's Palamedes, zijn Lucifer en het Kallefs- Val aan I).
De niet minder beroemde Coccejus oordeelde aldus 2): ,,'T geen eertijds
door ongebondenheid langs wijken en straten geschiedde, dat maakt
de komediant tot een ambacht en beroep, om 't zelve openbaarlijk te
doen om profijt en winste. Te weten, om goed en kwaad, waar en
valsch, 't heilige en goddelijke, 't schandelijke, eerloose, schelmachtige,
't droevige, 't belachelijke, 't kluchtige te vertoonen en voor oogen te
stellen, elk met zijn gepaste stem, onder bewoordingen aan elk van
die soorten van zaken meest eigen zijnde en met zijn natuurlijkste
gebaren. Om dus 't heilige te ontheiligen, 't schandelijke te leeraren,
en niet toe te laten, dat het blijve onbekend, ongewoon en onbeproefd,
maar dat eene manier van zondigen, als naar kunst en regels, den
aanschouwers gewezen en voorgedaan worde; schanddaden in iets
lachwekkends te veranderen, onbeschoftheden, vuile taal en aardigheden
te zeggen, zich belachelijk aan te stellen en voor gek te spelen, met
de onbeschaamdheid te pronken, jonge lieden en jonge meisjes de
eerste indrukken van slechte zeden te geven, het gemoed te overladen
met ijdele gedachten en het daardoor af te leiden van het overdenken
van het Goddelijk Woord; want zonder dat alles zou de komedie
heel koud zijn". Dergelijke redeneeringen vindt men ook in Christelyck
en bescheyden oordeel, over dansseryen, en schou-spelen (1680) van
Casparus Streso en in d'Overtuyghde Dina of Korte en nodige waerschouwingh tegen 't besien vande hedens-daegsche Schouw-spelen . ...
van Antonius Sleidanus. Men ziet op het tooneel allerlei slechte dingen, de spelers doen zich anders voor dan zij werkelijk zijn, mannen
spelen voor vrouwen en omgekeerd, de vrouwen behooren zich stil
te houden in het publiek, enz.
Ook door catechisatie-boekjes werd de jeugd afkeer ingeboezemd
tegen het tooneel. "Soude men de comedien wel moghen spelen ende
kycken", luidt eene vraag in• C. van Pouderoyen's Catechisatie, dat is
Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge in de leere des Christelicken
Catechismi 3). En het antwoord is ontkennend, "omdat de' comedien
1) Zie Schotel, Tilburgsche avondstonden, blz. 192.
2) Aangehaald t. a. p., blz. 192, 193.
3) Hel boekje kwam o.a. in 1655, 1659 en 1662 uit.
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de menschen verlocken ende aanleyden tot onkuysche of tot ydele
daden, woorden, gebeerden, gedachten," enz. En iets verder wordt
de vraag gedaan: "Souden de comedien niet geoorloft syn als men
deselve uyt Oodts woort speelde"? Weer volgt eene ontkenning,
"omdat de Heere de verborgentheden Jer saligheyt niet met spelen
wil voorgestelt hebben, maer wil syn woort met ernst geleert ende
gepredickt hebben, en dat door syne Herders ende Leeraars, die hy
daerom syne Oemeynte toezendet. Omdat oock niemant daer behoort
te vertoonen den Heere Christus, ofte eenige andere Ooddelicken
persoon en, of de Engelen, Propheten, Apostelen of de Duyvelen, oock
de godtloosen, als Cain, Pharao, Potiphars wyf, Izabel, Achab, Rabzake (?),
Haman, Herodes, Herodias, Cajaphas enz., om hun woorden met een
ick te spreken" I).
Zopals uit deze, en vele andere, woorden blijkt, bestreden dus de
predikanten het tooneel, omdat het onzedelijk was in de meest uitgebreide beteekenis van het woord. Immers men zag er alle menschelijke
zonden, en aanzien doet gedenken. Dat bijbelsche spelen zoozeer door
hen werden afgekeurd, I"wam zeker, omdat ze beschouwd werden als
een overblijfsel uit den tijd van het katholicisme. Nog altijd stonden
toch in de katholieke Zuidelijke Nederlanden de bijbelsche spelen
bovenaan op het repertoire. Misschien was er nog eene andere reden,
die vele predikanten in het harnas joeg tegen het tooneel. Wanneer
Ds. Bontius in zijn Vriendenraet voor de gemeynte van de Ryp (1655)
uitroept: "Is er een speelcomedie of guychelspel te sien, duysenden
loopen daer heen, maer weynige om Christus te sien en te hooren.
Bedorven tijden!" 2) dan geeft dat gezegde te denken. Want de rederijkers speelden dikwijls op Zondag en talloos zijn reeds in het laatst
der 16de eeuw de klachten van verschillende synodes over de "battementspelen", die "onder de predicacien" plaats hadden 3). En diezelfde
klachten werden ook in later tijd geuit ~).
De synode, die in November 1592 te Leiden werd gehouden, ontbood
"vier broederen van de principale van der camere" en vermaande hen
ernstig 5). Maar meestal werd de wereldlijke macht verzocht, zich met
de zaak te bemoeien. In 1596 besloot de synode van Kampen er bij
de Ridderschap en de Steden op aan te dringen, "dat die lombardien,
1) Aangehaald bij Schotel, t. a. p., blz. 190, 191.
2) T. a. p., blz. 189. Eene dergelijke klacht leest men in d' Overtuyghde Dina, blz. 59.
S) Vgl. b.v. Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door
Dr. J. Reitsma en Dr. S. D. van Veen. Groningen, 111, blz. 135, 145; V, 224.
4) Zie Schotel, t. a. p., blz. 113, 114.
5) Vgl. Acta, 11, blz. 455, 456.
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battementspelen, rhetorijkers, keuckelaers, waerseggers, teekenduders,
duvelbanners etc. wat des ongesuyvers meer is, afgeschaft ende wt
den lande moghen verdreven worden" I). In Juni 1598 besluit de synode
van Arnhem, dat men zal verzoeken te verbieden "alle gildebieren,
schuttebieren, gansentrecken, vastelavondtbieren, dansserien, heijdensche
commedien te spelen, mitsgaeders alle andere abusen" 2). De synode
van Zeeland, in November 1602 te Tholen vergaderd, besloot, dat
"de heeren Staten sullen versocht worden, dat het hare E. gelieve de
rethoryckspelen, zelfs oock de latynsche ende fransche ende andere,
die in de scholen ofte elders gebruyckt worden, by placate af te
schaffen" 3).
De overheid verbood telkens het spelen aan de rederijkers. In de
"Ordonnantie van sijne Princelicke Excellentie, op 't stuck van de
Policie binnen Zeelandt" van 8 Februari 1583 leest men o. a. ~): "Alsoo
men bevindt, dat door de openbare Rhetorijcke ende dierghelijcke
Spelen ende Batementen in desen tijdt vele worden geergert ende
geschandaliseerd, als schynende die te kommen uyt weelde, Ende dat
oock dickwils daer by ongoddelijcke ende oock onnutte propoosten
ende redenen der Gemeynte worden voor ghedragen, streekende tot
onstichtinge, lichtveerdigheyt, ende ongheregeitheydt, Soo ist, dat
Wij. . .. de selve publijcke Spelen ende Batementen by desen wel
expresselijek verbieden ende interdiceren al om me binnen dese Provintie,
tot dat anders daer inne gheordonneert zy". Een nieuw plakkaat is
van 9 Augustus 1587, een derde van 31 Juli 1619 r.). Maar zij veranderden even weinig aan de zaak als de maatregelen van het Hof van
Holland, dat in 1606 de rederijkers ten platten lande verbood, voorstellingen te geven, en in 1661 ongeveer op dezelfde wijze optrad ij).
De stedelijke magistraat was meestal niet gelukkiger. Hij was bovendien dikwijls in een moeilijk parket. De predikanten en een deel van
de gemeente eischten, dat het komediespelen zou worden verboden,
maar hun autocratisch optreden joeg de overheid, die zich de teugels
van het bewind niet uit de handen wilde laten rukken, meermalen
tegen hen in het harnas. Aan den anderen kant steunden de rederijkers
de weldadige instellingen hunner geboorteplaats. Zoo werd dan de
strijd met afwisselend geluk gevoerd en ziet men bijna overal hetzelfde
gebeuren.
1) T. a. p., v, blz. 236.
2) T. a. p., IV, blz. 68, 69.
3) T. a. p., V, blz. 57.
4) Zie' Groot Plakkaatboek, I, blz. 358. Zie over de latere plakkaten in Zeeland,
Lambrechtsen van Ritthem, t. a. p., blz. 154, 158, 159 en 174.
5) Vgl. Groot Plakkaatboek, I, blz. 466.
6) Zie Kops, blz. 285, 286, 309.
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De bekende Dordtsche rederijkerskamer "De Fonteyn", die sedert
jaren bestaan had, verloor in 1583 allen steun van den magistraat,
daar de kerkeraad er op had aangedrongen, dat er niet langer geschenken zouden worden gegeven aan deze "turbateurs der ruste,
gevaerlyk voor de ware religie". In 1598 voerde zij echter een "Esbattement-spel" op; kort daarna werd haar de "openlyke excercitie"
verboden, maar in 1603 trad zij al weer op met "refereynen en liedekens". De kerke raad wendde zich weer tnt den magistraat, die
verbood openbare voorstellingen te geven, maar nu nam de kamer
toe in ledental en aanzien en trad in 1616 op bij het feest te Vlaardingen. In 1627 gaf zij te Dordrecht voorstellingen in het openbaar;
de kerkeraad, oordeelende, "dat dickwils groote abusen daer uyt konnen
ontstaen, tot nadeel van de Christelycke kercke en oock de ruste der
policie", wendde zich tot den magistraat, die zich van de zaak afmaakte.
Want in 1633 klaagde de kerkeraad, "dat de Rhetorykers niet alleen
des zondags, na de predicatie, maer in de weeck, onder de predicatie,
openbaerlyc speelden, waerdoor sommige luyden uit de kercke getrocken werden"; in 1635 volgden dergelijke klachten, ook over het
spelen der jongens van de Latijnsche school. Maar nu waagde de
kamer het zelfs, "op den dag des Heeren, onder de predicatie hare
const te vertoonen", en de kerkeraad eischte, dat de magistraat het
spelen zou verbieden. Dat geschiedde, doch in 1640 traden de rederijkers op nieuw op; de kerkeraad verzocht het volgende jaar, "dat
de cam er der comoedianten mogte afgeschaft worden"; de burgemeesters antwoordden echter, "dat er een reglement was gezet op haar
spelen, dat alles met goede order geschieden mogt". Eindelijk gelukte
het den kerkeraad in 1652 de stedelijke regeering te doen besluiten,
"dat voortaen geen spelen sullen worden gespeelt, hoedanich die oock
soude mogen werden genaemt, en die van de cam ere van rhetorica
en andere sulcx sal werden aengezegt, en oock dat haerluyden alle
hope wort benomen van dat t' eenigen tyde anders sal werden geresolveert". Kort daarna schijnt de kamer te zijn ontbonden.
De kerke raad had dus ten slotte de overwinning behaald. Maar in
het midden der 17de eeuw verdwenen de kamers van rhetorica in de
meeste steden, niet door de bemoeiingen der geestelijkheid, maar door
de concurrentie der tooneelspelers van beroep. De rust was dus van
korten duur. In 1635 waren er komedianten op de kermis te Dordrecht;
de kerkeraad zorgde, dat zij vooreerst niet terugkwamen. Maar in 1642
gaven tooneelspelers voorstellingen te Papendrecht en de vermaningen
van kerkeraad en predikanten konden de Dordtenaars niet weerhouden,
er in groot aantal heen te gaan. Classis en burgemeesters werden
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ernstig gewaarschuwd. In 1656 kwamen er Engelsche komedianten,
die echter spoedig moesten vertrekken. Maar in 1662 en 1663 werden
tooneelspelers op de kermis toegelaten en de kerkeraad ,,~ag met
droefheid hunne spelen aan, waardoor in deze bedroefde tijden veel
vrome en deugdlievende burgers ten hoogste geergerd werden, als
zijnde scholen van alle ijdelheid". De kerkeraad beriep zich ook op
de plakkaten en nu werden gedurende eenige jaren de tooneelspelers
geweerd. In 1679 en 1693 traden zij echter te Zwijndrecht op en lokten
het Dordtsche publiek daarheen I).
ZOO ging het overal. Nog een enkel voorbeeld uit eene stad, die
niet midden in het land gelegen is en geene rederijkerskamers ~ezat.
Groningen was in de laatste jaren der 16de en de eerste der 17de eeuw
een paar keeren door Engelsche komedianten bezocht. Studenten
speelden er wel eens eene enkele maal komedie, maar overigens
merkte men niets van de dramatische kunst, totdat in September 1646
Amsterdamsche komedianten verlof kregen, eenige voorstellingen te
geven. In 1653 hoorde de kerke raad, dat eenige liefhebbers komedie
speelden met toestemming van den president-burgemeester. Naar dezen
werden dus twee predikanten afgevaardigd en het bleek, dat hij had
toegestaan, "dat weijnige personen, sonder jemants daerin t' laten,
eenmael sonder meer, eenige oefeningen onder mal canderen hebben
mochten". De man, in wiens huis die vertooningen plaats hadden,
werd duchtig onder handen genomen. In het najaar van 1655 werden
er voorstellingen gegeven te Noorder-Hoogebrug; de kerkeraad zond
afgevaardigden naar den president van den raad, maar er werd van
dien kant niets gedaan, om de voorstellingen te verhinderen.
Erger was hetgeen in den zomer van 1659 plaats had. Bijna de
geheele stadhouderlijke familie bevond zich te Groningen, Amalia van
Solms met hare dochter Louise Henriette, Keurvorstin van Brandenburg,
met eene andere dochter Albertine Agnes en haar echtgenoot, Willem
Frederik, Stadhouder van Friesland, met eene derde dochter Henriette
Katharina en haar bruidegom johann Georg 11, Vorst van Anhalt-Dessau,
met Graaf Johan Maurits van Nassau, den Braziliaan, en met een groot
gevolg. Het huwelijk van Henriette Katharina zou te Groningen worden
voltrokken en er werden vele feesten gegeven. En nu werd het bekend,
dat het vorstelijk gezelschap tooneelspelers uit den Haag had ontboden en dat de Stadhouder den raad verlof had gevraagd, om in
het stadhouderlijk hof eene voorstelling te geven. De kerkeraad zond
twee predikanten naar burgemeesteren en raad, om "met haer Ed. Mog.
1)

Vgl. voor het bovenstaande, Schotel, t. a. p., blz. 110-115,

206-408.
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t' spreken ende uijt naem des geheelen kerckenraets t' versoecken met
behoorlijcke eerbiedichei.it, dat dusdane ijdelheijt in dese seer bedroefde
tijden mochte geweert ende verboden worden". Zij kregen ten antwoord, dat B. en R. zelf niet waren voor tooneelspelen, dat zij ze in
de stad wilden verbieden, maar den Stadhouder niet konden verhinderen
in zijn eigen huis te doen, wat hij wilde. En nu stapte één der heeren
maar naar Willem Frederik zelf toe, die zeker om zulk ~ene kleinigheid
geene onaangenaamheden wilde hebben en de voorstelling niet liet
doorgaan. De geschiedenis meldt niet, wat de vorstelijke familie van
dit optreden van den kerkeraad gedacht en gezegd heeft.
In 1662 bemoeide de kerkeraad zich met voorstellingen van
liefhebbers, in 1683 met die van tooneelspelers, welke te Zuidwolde
optraden, omdat de magistraat hun geen verlof gegeven had in de
stad te spelen. Maar nu kwamen B. en R. op tegen een manifest van
den kerkeraad en er ontstond een geschil, dat ten gevolge had, dat
de predikanten zich vërder niet meer van den preekstoel t~gen tooneelvoorstellingen verzetten 1).
Het loont de moeite niet, den strijd tegen het tooneel in meer steden
van ons land te schetsen 2); hij is bijna overal op dezelfde wijze
gevoerd en heeft de geheele eeuw door geduurd. Nu eens liet men
de tooneelspelers op de kermissen toe, dan weer onthield men hun
het verlof en sloegen zij hunne tenten op even buiten de gemeente.
Kregen zij echter verlof, dan was daaraan niet alleen dikwijls de
voorwaarde verbonden, dat zij een deel der opbrengst voor een liefdadig doel moesten afzonderen, maar ook, dat in hunne spelen niets
aanstootelijks mocht zijn 3). Op dezelfde wijze werden in de eerste
helft der 17de eeuw de rederijkers wel eens genoodzaakt, vóór de
opvoering hunne spelen aan leden der overheid te laten lezen 4).
Nergens is de strijd tegen het tooneel zoo heftig geweest als te
Amsterdam. In andere steden hadden de tegenstanders van komediespelen maar zelden gelegenheid zich te ergeren, in de groote koopstad
was er alle dagen aanleiding voor. De strijd tusschen staat en kerk
heeft in Amsterdam somtijds vrij groote afmetingen aangenomen, als
de machtige burgemeesters zich niet lieten gezeggen door de predi1) Zie voor het bovenstaande, Dr. S. D. van Veen in Groningsche Volksalmanak
voor 1894, blz. 56-61.

2) In enkele steden behaalde de kerkeraad de overwinning; te Utrecht b.v. schijnen
sedert 1662 geene voorstellingen meer te hebben plaats gehad.
3) Vgl. b.v. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 8.
4) Zie b.v. Kops, blz. ·W.
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kanten, en deze vonden ook bij hunne aanvallen op het tooneel geene
weerlooze tegenstanders in Coster en Vondel.
In het najaar van 1617 was de Academie geopend en reeds den
30sten November werd er in den kerkeraad geklaagd, "datter oock
eenighe spelen van Commedien ghespeelt worden, die niet en connen
profytelijck of stichtelijck sijn", en werd er besloten, bij de burgemeesters aan te dringen, dat "dit alles behoorlijck door haer Es.
Authoriteit soude mogen afgeschaft ende geweert worden". Het is
mogelijk, dat dit eene wraakoefening was wegens het opvoeren van
de Iphigenia, het treurspel, waarin de predikanten zoo duchtig gehavend
werden, maar wij weten het niet zeker. Het stadsbestuur schijnt toen
geen gehoor gegeven te hebben aan de klachten van den' kerkeraad,
want deze besloot op 29 Maart 1618 op nieuw bij de burgemeesters
aan te dringen op het sluiten der Academie, die toen verklaarden "misnoegen te hebben over soodaenighe ontuchtigheden ende dat sy daerop
letten sou den, dattet soude geweert worden". Misschien heeft Coster
toen eene waarschuwing ontvangen. Een jaar later klaagde de kerkeraad op nieuw over de "ongebondenheijt" in de spelen der Academie
en uit eenige versregels van het gelegenheidsstukje Duyfsche Academie
(1619) mag men opmaken, dat daarop de waarschuwing gevolgd is,
om "niemandt met kleedt of gang of woorden te beschrijven." In 1620
trad Coster driester op. In zijn Niemanf ghenoemf, niemanf gheblameert (1620) Iaschte hij niet alleen eene vinnige tirade uit de Iphigenia
in, maar hij liet ook Bedrogh, Loghen, Achterclap en Spijt eene poging
doen, de Academie te overrompelen; zij worden echter verdreven door
Tijdt en Waarheydt. Bovendien liet hij den I sten November 1620 de
Iphiginia weer opvoeren. De kerkeraad beklaagde zich over "het ergerlyck
tragedie spelen van Dr. Coster, daermede hy de politie ende de
kercke schandelijck doorstrijckt," en de burgemeesters ontboden den
dokter, die beloofde, zich te zullen "reguleeren na 't believen van de
H.H. Burgemeesteren." In 1624 vaardigde de magistraat een "Plakaet
tegen de sabbathschenderij" uit, o.a. wegens "de satyrische en schampere
woorden, die onder de comedien en guychelspeelen somtyds ghemenght
worden," en waardoor "de aanhoorders van deselve tot veragtinge van
Gods woord en der dienaren, en zelfs ook van de regeringe deser
lande gebracht worden" I). Intusschen kwam er verandering in de
vroedschap ten gunste der Arminiaansche partij; daaraan had Vondel
het te danken, dat hij er met eene geldboete is afgekomen wegens
het schrijven van zijn Palamedes (1625). Vele predikanten, woedend
1) Vgl. Schotel, t. a. p., blz. 194.
Drama en Tooneel, 11.

WORP,
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over dien omkeer, zetten het grauw aan tot oproer en in April 1626
kwam het werkelijk tot erge handtastelijkheden tegen ·de Arminianen.
Smout, Cloppenburgh, Lemaire en Trigland voeren van den kansel
heftig uit tegen den magistraat, die de orde had hersteld, en Vondel,
die naar aanleiding van de Palamedes door Cloppenburgh was
aangevallen, schreef zijn Rommel-pot (1627). waarin de geheele
kerke raad jammerlijk gehavend werd, terwijl bovendien de Iphigenia
nog eens werd opgevoerd (1626). En nu verloren de predikanten, die
onder aanvoering van Smout naar het oppergezag in de stad streefden,
steeds meer en meer terrein. Zij ruiden het volk op, zij richtten een
verzoekschrift tot de Staten, zij ontsloegen de schutters van hun eed
aan de overheid; ten slotte werden Cloppenburgh en Smout, de belhamels, in 1630 uit Amsterdam verbannen 1). De dichters juichten.
Vondel, die in de laatste jaren het ééne scherpe hekeldicht op het
andere had laten volgen, schreef de bekende vraag, D'Amsferdamsche

Academi aen alle poëten en dichters der Vereenighde Nederlanden,
Liefhebbers van de goude vryheit.
"ApolI, op Helicon geseten,
Vraeght al syn heylige Poëten:
Wat beste en slimste tongen syn?
Of waerheyt salich maeckt, of schijn?
Of dwang van vrome Christen-sielen
Niet streckt om Hollandt te vernielen?
Of vryheit niet en was de schat
Waerom men eerst in oorloogh tradt?
Of oock in wel bestierde steden
Een oproermaecker wort geleden?
Of huyse-plondren vesten sticht?
Of d' eedt geen burgery verplicht?
En of sich leeraers niet verloopen,
Wanneerse desen bandt ontknoopen?" 2) enz.

Dit vers werd door den tooneelspeler Thomas de Keyser op de
Academie voorgedragen 3). Ook werd Coster's Iphigenia nogmaals
opgevoerd, nu verrijkt meteen allerhatelijkst toon eelt je.
1) Zie voor het vorige, Or. J. H. Gallée, Academie en Kerkeraad, 1617-1632,
Utrecht, 1878. blz. 13, vlgg.
2) Zie de vele antwoorden in Unger's Vondel, 1630-1636, blz. 245-320. Het uitgeven en verkoopen van deze en van de vraag zelve werd door de burgemeesters
verboden (vgl. Unger's Vondel, t. a. p., blz. I).
3) Zie M. M. Kleerkooper, De prijsvraag van de Nederduyfsche Academie (in Taal
en letteren, 19(2), blz. 5 van den afzonderlijken afdruk.
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De strijd is dus eigenlijk op politiek terrein gevoerd, maar de dichters
stonden ook hier tegenover de geesteiijkheid en aan de zijde der
overheid. Het schijnt, dat men het tooneel nu eenige jaren rust gegund
heeft. Doch in 1637 deed de kerke raad zijn best, de opvoering van
de Gysbreght te verhinderen, daar het treurspel "t'eenemael daerop
loopt om het pausdom smakelyck te maken" ; de burgemeesters stoorden
zich echter niet aan die klacht I). De Maeghden, de Gebroeders,joseph
in Dothan en joseph in Egypte vonden geene tegenkanting, hoewel
het eerstgenoemde treurspel eene bepaald katholieke kleur heeft en
de drie andere bijbelstof behelzen en zeer dikwijls opgevoerd zijn.
Ook de Peter en Pauwels bleef onaangevochten, maar de Maria Stuart,
die evenmiil vertoond is, moest het ontgelden; de dichter werd tot
eene boete verwezen, op aanstoken van "zommigen". Tegen de Lucifer
trad de kerkeraad weer met kracht op en wist van de burgemeesters
gedaan te krijgen, dat het spelen van het treurspel "van den val der
engheleu, handelende op een vleesselijcke manier de Hooghe materie
vande diepten godes," werd verboden. Toen twee predikanten de
burgemeesters "ernstelycken" verzochten, "dat Haere A. A. ghelieve,
door haar Autoriteit, de gemelde trage dy te doen ophalen, en het
verkoopen derselvige te doen verbieden," maakten deze eerst bezwaar,
maar beloofden na een tweede onderhoud, dat "wt Respeckt voor den
Kerckenraet de voorschreven tragedie door last van Burgemeesteren
sal opgehaelt worden." Dat die maatregel niet alleen niet baatte, maar
het publiek »des te begheriger" maakte, "om 't zelve te koop en,"
zooals de burgemeesters vreesden, blijkt uit de zes uitgaven, die in
hetzelfde jaar (1654) het licht zagen 2).
"Trompetter van de Zeeuwen,
Oy terght een nest vol spreeuwen,"

spotte Vondel tegen den predikant Petrus Wittewrongel, dien hij er
van verdacht, de hand in dat zaakje gehad te hebben, en hij maakte
hem en den geheelen kerkeraad belachelijk in de Uitvaert van Orfeus
en in den Speelsiryt van Apollo en Pan (1654). Daarmede niet tevreden,
schreef hij in het "Berecht" voor de Salmoneus (1656): "De ridder
en drost Hooft, loflijcker gedachtenisse, verhaelde my, veele jaeren
geleden, hoe een fluitenist in het dolhuis op zijn Duitsche fluit begon
te blazen, waerop terstont elck kranckzinnigh hooft eenen byzonderen
toon en grimrnas zette, naer den onghelijcken temper en inbeeldinge
der ontstelde herssenen. 0' een begon te lachen, d' ander te schrejen,
1) Vgl. J. H. Rössing in De Tijdspiegel, 1874, lIl, blz. 288.
2) Zie J. van Vondel's Treurspelen .... door J. van Vloten, Schiedam, 1875, blz. 88.
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te zitten, te klauteren, te springen, te zingen, de handen te wringen,
te kermen, te schermen. Men hoorde en zag den haenekraey, geblaet
van schaepen, greepen van aepen, gebas van honden, gehuil van
weerwolven, en het loejen van stieren. Men hoorde aexters, papegaejen,
en kraejen, uilen, zeemeeuwer., en spreeuwen, en wiltzangk, een oubollige muzijck van dolle muzikanten, zonder maet, onder een gemengt,
en zoo menigh dolhuis, zoo menigen weergalm. Toen nu mijn leerachtigh treurspel van Lucifer zoo veel spels maeckte, docht my het
verhael van den Heere Drossaert hier niet qualijck op te sluiten, en
dat ick mede onder diergelijck gezelschap vervallen was. Indien wy
den tOOlleeltoon op bybelstof zetten; men schreeuwt dat Godts naem
gelastert, het heilighdom des Heiligen Geests ontheilight wort. Speelen
wy Heidensche fabelen, en kloecke verzieringen, men beschuldight
ons van ydelheit en lichtvaerdigheit; brengt men zinnespeelen te
voorschyn, om goede zeden te planten, dat waenen zommigen hun
alleen aenbesteet te zijn."
En dan herinnert hij aan het Latijnsche schooldrama, waarin gewoonlijk onderwerpen uit den bijbel werden behandeld, aan de
drama's van Buchanan en Beza, van Heinsius, Grotius en Van den
Honert. "Het oordeel en beleit van zoo veele grootachtbaere Heeren
en hooghgeleerde mannen behoorde dan billijck deze onweetende
menschen te overtuigen: want wat reden is wettigh genoegh om
eerlijcke en staetnutte kunsten en oefeningen dus haetelijck en
onbeschaemt door te strijcken." En ten slotte: "Hoewel het tooneelspel zulek eene ry van eeuwen in eere gehouden, gehanthaeft, en
oock gehanteert van Keizeren, Koningen, Vorsten, Veldoversten, Staeten
en letterwyzen, voor geen gewelt van eenen hoop dringeren en dommekrachten zwicht, nochtans past het den voorstanderen der tooneelen
niet altijt stomme honden te zyn, maer hunne loflijcke kunst tegens
dwersdryvers en tooneelvlegels te verdaedigen, op dat het stichtelijck
gebruick des Schouburghs in aenzien en eere blyve."
En Vondel voegde de daad bij het woord, want hij gaf in de
volgende jaren vijf bijbelsche treurspelen uit t) en laschte in één van
deze, de Samson (1660), eene verdediging in van het tooneel. In 1661
greep hij weer naar de pen, om in een prozastuk, Tooneelschilt of
Pleitrede voor het tooneelrecht, zijn ouden vijand Wittewrongel te
weerleggen, die in de Oeconomia Christiana of Christelycke Huyshoudinghe, waarvan juist de tweede druk was verschenen, hem heftig had
aangevallen. Het Tooneelschilt werd vinnig en niet onverdienstelijk
1) Van deze is alleen de Adonias niet opgevoerd.
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bestreden door een onbekende in de Tooneel-schilds-verpletfering
(1661) I) en ook aangevallen in Jacob Koemans Schouwspels Beschouwing, ofte ware afbeelding van de hedendaeghse Tooneelhandel (1662) 2).
Dit zonderlinge werk, dat den vorm heeft van een tooneelstuk en
waarin "Lucifer, Belial, Beelzebub, Helsche list, en al 't gesnor der
zwarte engelen" in het begin optreden, terwijl het verder uit gesprekken
tusschen Leander en Alcipus bestaat, is vol van zeer overdreven beschuldigingen tegen het tooneel. Slechts in één opzicht heeft de schrijver
gelijk en hadden ook de predikanten in dien tijd reden, hunne stem
te verheffen; de meeste kluchten waren inderdaad zeer onzedelijk
en vies.
Vondel's Adam in Ballingschap (1664) is nog eens aangevallen 3),
hoewel het treurspel nooit vertoond is, maar de Noah (1667) bleef
onaangevochten.
Intusschen was het de tegenstanders van het tooneel gelukt, den
nieuwen Schouwburg, die den 26sten Mei 1665 geopend was, reed~
den 23sten Juni te doen sluiten. Eerst den 6den Februari 1666 gaven de
burgemeesters verlof, hem weer te openen, maar met de waarschuwing
aan de regenten, "dat sich soude houden in alle modestie en te sorgen
dat geen onnutte ofte onstigtige Commedien en klugten op den theater
sullen werden gebracht" 4). Terstond stapten twee leden van den
kerkeraad naar de burgemeesters toe, brachten hun onder het oog,
dat de tijden zoo droevig waren, dat zelfs de heidenen hunne schouwburgen zouden hebben gesloten, en stelden voor den Schouwburg
in eene kerk te veranderen. De burgemeesters antwoordden, dat zij
gewichtige redenen hadden, om het verlof tot de heropening van
den Schouwburg te geven, en dat zij verboden, dien maatregel op
den preekstoel te bestrijden. Toen Ds. Lupenius daarop zeide, dat
ieder "een quaet gevoelen oPltrent eenige saecke hebbende, sijn
gemoet moeste voldoen, om het quaet, in de saecke sijnde, der
Gemeente bekent te maecken, ende dat ten opsigte der Broederen,
sij de wagters sijn, op den thoorn gestelt," antwoordden de burgemeesters, "dat sij waren diegenen, sonder dewelcke de wagters
op den thoorn niet mogten komen, oock dat bij brandt ofte eenich
ander ongemack hier ter Stede de thoornwagters niet als op ordre

1) Afgedrukt in Unger's Vondel, 1660-1662, blz. 305-321.
2) Het is afgedrukt in Van Lennep·s Vondel, IX, blz. 336-385.
3) Vgl. Unger's Vondel, 1664-1667, blz. 323-338.
4) Volgens de Dag. Not. van Burg. Mr. W. R. Veder, Archivaris van Amsterdam,
was zoo vriend~lijk mij die mededeeling te doen.
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ende in maniere, door Haer Edelen den wagters voorgeschreven, brandt
ofte ongeluck mogten blasen." En dat de predikanten "sieh van brandt
ofte eenigh ander ongeluck te blasen, sorghvuldighlijck souden hebben
te onthouden" 1).
Toen in 1668 Asselijn's Op- en ondergang van Mas Anjello, of
Napelsche Beroerte vertoond werd, schijnen sommigen gemeend te
hebben, dat de schrijver tot oproer wilde aansporen, omdat juist voor
het eerst "het honderdpenning géld in Holland wierd gehéven" 2),
maar het blijkt niet, dat de magistraat zich met de zaak bemoeid
heeft. Somtijds trad de stadsregeering met een verbod op, ook zonder
dat zij door den kerkeraad daartoe was aangespoord. Zoo werd, waarschijnlijk in 1661, het opvoeren van De rampsalige min 3) belet, toen
er besloten was, dit stuk "t6t nadeel van een groot geslacht te
speelen" 4). Zoo werd den 8sten Juni 1672 de Schouwburg gesloten,
niet alleen wegens den oorlog, maar ook, omdat men de staatkunde
te veel op het tooneel had gebracht 5).
Toen de burgemeesters den 28sten Dec. 1677 toestemming gaven,
den Schouwburg te heropenen, stelden zij zelve een bestuur aan,
"alsoo (zij) van ter zijden Bijn berigt alsof in de bestieringe van de
Schouwburgh t' sedert lange jaren herwarts tot nu toe sodanige sorge

niet was gedragen, als wel hadde behoord, waer door veele misbruyken en ongeregeltheden souden syn ingesloopen, die aan veelen
oorsaek hebben gegeven om daer tegens te spreecken, en deselve te
berispen en bestraffen." Zij willen de Godshuizen weder "de profijten
van de Schouwburg" doene.toekomen, "mits dat dezelve van alle aanstotelijkheid soo tegens de eerbaerheid en de betamelijkheid der zeeden,
alsmede van Godsdienst. 'of 't geen van dezelve is dependerende soo1) Vgl. Wybrands, blz. 122-124.
Aldus Pels, Gebruik en Misbruik des Tooneels, 3de druk, 1718, blz. 19. Vgl. OO!f
de voorrede van Asselijn's treurspel.
S) Zie dl. I, blz. 305.
4) Zie Pels, t. a. p., blz. 24.
5) Althans volgens Pels, t. a. p., blz. 35, die zegt:
nUit d' oorlóg is alleen zulk sluiten niet gesprooten;
Maar Karel Stuart· op het haatelykst' vertoond,
En Vrankryk in den moord des Admiraals gehoond,
't Geen méê begonnen was, naa Stuarts dood, .te speelen,
Was eerder de oorzaak van dat sluiten."
Pels is hier alles behalve duidelijk. Een drama, waarin Karel 11 hatelijk vertoond
wordt, is niet bekend. Misschien wordt hier, in verband met dien mallen vierden
versregel, gedoeld op Dullaert's Karel Stuart (1649) en Anslo's Parysche bruiloft
(1649), die in 1672 gespeeld kunnen zijn - beide treurspelen bleven lang op het
repertoire - maar dan behelst de tweede regel weer onzin.
2)
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danig werde gesuijvert dat sij zoude sijn buijten alle opspraek, en
sulcx voortaen een nut ende leersaem tijdverdrijf" 1).
De meeste aanstootelijke kluchten waren sedert 1678 van het tooneel
verdwenen, maar dat was waarschijnlijk meer een gevolg van de
verandering van smaak van het schouwburgpubliek dan van de maatregelen van den magistraat. In 1682 ontstond er nog eens een groot
kabaal naar aanleiding van Asselijn's jan Klaaz, of Gewaande Dienstmaagt. Het regende pamfletten en het schijnt gelukt te zijn, de burgemeesters over te halen tot hei verbod, het blijspel tot nader order
niet te spelen 2). Datzelfde lot trof zijn treurspel De dood van d~ Graaven
Egmond en Hoorne (1685), maar om eene geheel andere reden. De
jan Klaaz was aangevallen, omdat het stuk onzedelijk heette, kwakers
er belachelijk in werden gemaakt en men beweerde de personen te
kunnen aanwijzen, die tot model hadden gediend. Maar in Asselijn's
treurspel treden eenige Spanjaarden op, die zich natuurlijk scherp
uitlaten tegen het protestantisme en den beeldenstorm. Dat ging te
ver; men kon het niet langer rustig blijven aanzien, dat de hervormde
godsdienst zoo hevig werd aangevallen! Dat al die woorden Alva en
de zijnen in den mond werden gelegd, deed er minder toe. In een
pamflet heette het, dat in het treurspel ,,'t Gewyde kerkkoor vuyl
gesart" was. De kerkeraad vergaderde onmiddellijk en besloot de
burgemeesters te verzoeken, de opvoering van het drama, "waarin
alderley bittere ende boose invectiven tegen de Reformatie ende de
gereformeerde godsdienst" voorkwamen, te verbieden. En aan dat
verzoek is voldaan 3).
Verstandiger was, wat de burgemeesters den 24sten Juli 1699 met
betrekking tot den Schouwburg bepaalden, dat n.1. "zodanige Tragediën, Commediën, en Kluchten alleen vertoond werden, die niets aanstootelijks zo ten aanzien van politike, kerkelijke als andere persoonen,
nogte ook in opzichte van Zeden in zich begrijpen" 4).
~

1) Zie Wybrands, blz. 233.
2) Vgl. Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letferk., IV, 1884, blz. 69.
3) Vgl. J. H. Rössing in Het Nederlandsch Tooneel, 1875, blz. 126, Noot, en Tijdschrift, t. a. p., blz. 85, 86.
4) Zie Wybrands, blz. 250.

XII. HET DRAMA IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN I).
Het laatste gedeelte der 16de eeuw was een droevige tijd voor de
Vlaamsche en Brabantsche rederijkers. Het schitterende feest te Antwerpen in 1561 was het laatste geweest. De beeldenstorm woedde
spoedig daarna in de Zuidelijke Nederlanden, de Spaansche troepen
onderdrukten den opstand, die hier en daar uitbrak, en Alva regeerde
met ijzeren hand. De Zuidelijke Provinciën waren en bleven onderworpen aan den vreemdeling, die er op de ruwste wijze huis hield.
Ieder, die maar eenigszins kon, week uit en met de welvaart verdween
ook de kunst.
Door het plakkaat van 1559 waren de rederijkers reeds aan banden
gelegd en in 1584 hief Alexander van Parma de kamers op. In 1593
drong de Koning nogmaals aan op strenge maatregelen tegen de overtreders van het plakkaat van 1559, en in 1597 werd dit hernieuwd 2).
De kamers waren vernietigd en het vrije woord klonk niet meer in
Vlaanderen en Brabant.
Maar toen in 1609 het twaalfjarig bestand was gesloten, staken de
rederijkers langzamerhand het hoofd weer op en verzochten de stadsbesturen, evenals vroeger te mogen spelen en de kerkelijke en wereldlijke
feesten te mogen opluisteren. Zij beloofden hunne spelen te laten
goedkeuren door de geestelijkheid en alles, "dat eenichsins zoude
moghen smaken naer eeneghe herisie" t~ zullen vermijden 3). En zoo
namen zij weer als van ouds deel aan allerlei feesten. De landjuweelen
kwamen weer in eere en bij zulke gelegenheden ontmoetten zelfs
kamerbroeders uit de Zuidelijke en uit de Noordelijke Provinciën
elkander, zooals in 1613 te Haarlem~) en in 1620 te Mechelen á).
Maar de kamers kwamen niet meer tot hun vroegeren bloei en na
1) In dit hoofdstuk wordt slechts een kort overzicht gegeven van de belangrijkste
drama's.
2) Vgl. O. van Hauwaert, Historisch en critisch overzicht van het Vlaamsch toonee 1
in de XVlIde eeuw, Gent, 1893, blz. 8, 9.
3) T. a. p., blz. 16, 17.
4) Vgl. Kops, blz. 289.
f» Vgl. Van Melckebeke, Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-jansgilde, bygenaemt De Peoene, 1862, blz. 88.
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het hervatten van den krijg sleepten zij hun bestaan voort. De vrede
van Munster scheen een gelukkiger tijdperk te openen, maar in de
laatste helft der 17de eeuw werden de Zuidelijke Nederlanden het
slagveld van Europa. Het arme land kon niet tot rust komen.
Onder zulke omstandigheden kon de dramatische kunst niet bloeien
en Vlaanderen en Brabant hebben dan ook in de 17de eeuw bijna
geen enkel drama van beteekenis opgeleverd. Men bleef voortsukkelen
op de oude paden en, daar de moraliteit een gevaarlijk genre was
gebleken, deed men zelfs een stap achteruit en schreef misteries en
heiligenspelen. Doch ieder is in meerdere of mindere mate een kind
van zijn tijd en kan niet ongestraft in denken en spreken een paar
eeuwen terugtreden. Het geestelijk drama der 17de eeuw gelijkt dan
ook heel weinig op het middeleeuwsche; de naieveteit, die wij daarin
weten te waardeeren, wordt een paar eeuwen later belachelijk, omdat
zij gepaard gaat met eene wereldwijsheid, die in het geheel niet bij
haar past. De Aeneis maakt een droevig figuur naast Ilias en Odyssee
en toch was Vergilius een grooter dichter dan Comelio de Bie, Antonio
Francisco Wouthers, Zeebots en anderen. Het aantal geestelijke drama's,
die in de 17de eeuw gespeeld en voor een deel gedrukt werden, is
zeer groot. T~ Thielt werd b.v. in 1614 'f spel van Senfe-jans onthoofdinghe gespeeld, in 1615 de Legende van Senfe-Sebastiaen, in
1616 'f spel van Pharo, in 1617 'f spel van Sent-jooris, in 1618 't spel
van Sente-Stephanus I), enz.
Claudius de Clerck (1587-1643), een bierkruier te Ieperen, schreef
Het vonnis van den koning Salomon en een Theophilus 2). De priester
Fr. Guilielmus Zeebots gaf uit De Historie vanden suyveren Patriarch
loseph (1661), Den blyden Kers-nacht ofte de geboorte Christi onses
Saligmakers, waarin zeer vele vertooningen voorkomen, Het leven ende
martyrie vanden H. Adrianus en Henrick den VIII. Koningh van
Engelant oft de scheuringe van Engelant ende 't afwJken van 't Catholieck Geloof, onder den selven Henrick 3). Daar Zeebots bij ongeluk

vergat te vermelden, dat het laatstgenoemde drama eene vertaling is
van een Latijnsch treurspel van Vemulaeus 4), mogen wij vermoeden!
dat hij voor zijn Adrianus eene dergelijke bron heeft gebruikt. In 1687
volgden nog Het droevig Lyden en de bittere Doodt van den Heere
Christus, dus een misterie, en twee drama's, waarvan de lotgevallen
van Tobias en den H. Hubertus het onderwerp zijn.
1) Vgl. Vaderlandsch Museum, V, blz. 139, 140.
2) Vgl. Belgisch Museum, 111, blz. 160.

3) In 1662 zijn die vier treurspelen samen herdr).lkt.
4) Zie dl. I, blz. 228.
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De Rachel ofte Thoonneel van oprechte liefde, dat J. Lambrechts
in 1659 te Brugge liet opvoeren I), is een soort van herdersspel, waar
eene klucht doorheen loopt en waarin vele liedjes - de muziek is
er bij afgedrukt - zijn opgenomen. Maar zijn Bethlehem, vertoonende
de H. Kersnacht (1685) is geheel en al een geestelijk drama.
Cornelio de Bie 2) schreef Den Heyligen Ridder Gommarus (1669),
De Heylighe Cecilia (1671), Goddelyck Ransoen der zielen Salicheyt
(1680) 3), Den Verloren Sone Osias (1689), De verlichte waerheyt van
Godts vleesch gheworden woordt in de gheboorte Christi (1700), De
Heylighe Eugenia (1701), Theodora en Didymus Martelaren (1702),
Verlichte duysterheyt bewesen in 't Rooms Christen Gheloof door de
Heylighe Epictetus en.... Astion (1706). Claude de Grieck gaf
een Samson, die althans iets heeft van een regehu'ltig treurspel.
Ook W. Baseier, C. Jongh, Ph. C. Bazuil, P. Smidts, D. Dannoot en
G. D. Rons schreven geestelijke drama's. J. de Conde dichtte Den
lydenden ende stervenden Christus (1671), dat dikwijls herdrukt is 4).

De Mensch-wordingh van het Eeuwigh Woort in den schoot van de
Heilighe en Onbevleckte Maget Maria, volbracht onder de boodschap
van den Aerts-Engel Gabriël (1686) á) van een onbekenden dichter is
wel een der best geschrevene van al de geestelijke drama's, die in de
17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden zijn opgevoerd. De drie eerste
bedrijven spelen in den hemel, de twee laatste te Nazareth; het drama
begint met· eene alleenspraak van Adam's "Schim". Een rei van
engelen treedt meermalen op.
Van d.e heiligenspelen heeft De heylige Genoveva ofte herkende
onnooselheyt (1664) van A. F. Wouthers wel den meesten opgang
gemaakt; het drama is in de Noordelijke Nederlanden dikwijls gespeeld
en uitgegeven 1;). De bekende geschiedenis is door Wouthers niet
onverdienstelijk behandeld en een moord, een echo, een geest en een
toovertooneeltje verhoogden de belangstelling en herinnerden aan de
drama's van Hooft en zijne volgelingen.
In de eerste helft der 17de eeuw werden er pogingen aangewend,
1) Het is in 1662 gedrukt.
2) Zie over hem en zijne werken, de Bibliotheca Belgica \Tan F. van der Haeghen,
Iste serie, dl. II.
S) Herdrukt in 1687 met den titel Het bitter lyden Chris ti.
4) Er zijn uitgaven van 1683 (5de dr.), 1718 en 3 z. j.
ö) Uitgegeven door Dr. F. van Veerdeghem in Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterk.,
1892, blz. 93, vlgg.
'6) Met den titel De stanfvastige Genoveva is het te Amsterdam herdrukt in 1666,
1680, 1698, 1708, 1709, 1723, 1728, 1740 en 1782.
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om ook in de Zuidelijke Nederlanden het classieke treurspel ingang
te doen vinden. Guilliam van Nieuwelandt (1584-1635) 1), een schilder
en tevens een zeer ontwikkeld letterkundige, heeft in zijne treurspelen,
die eene uitvoeriger bespreking verdienen dan de misteries en heiligendrama's van anderen, Seneca en Hooft nagevolgd. Hij was geboren
te Antwerpen, maar ontving zijne opleiding voor een deel te Amsterdam,
bracht cenige jaren te Rome door en vestigde zich in 1606 in zijne
geboortestad, waar hij een ijverig lid werd van de rederijkerskamer
"de Olyftack". In 1617 trad hij op met het treurspel Livia, dat in den
Romeinschen keizertijd speelt, maar geen historischen achtergrond
heeft; de geest der vermoorde vorstin treedt er in op. De Saul (1617)
begint, in navolging van Seneca's Thyestes en Agamemnon, met het
verschijnen van "Boosen gheest"; ook in het tooneeltje met de Pythonissa is de invloed van den Latijnschen tragicus duidelijk zichtbaar.
Op vele plaatsen sluit de dichter zich zeer nauw bij het bijbelverhaal
aan. De Claudivs Domitivs Nero (1618) is een zeer druk stuk, waarin
meer dan 30 personen optreden en de val van den keizer behandeld
wordt. Het treurspel wordt ingeleid door den geest van Keizer Claudius,
die "wt Acheron" komt en om wraak roept. Ook de voedsters,
de bode en het verschijnen van Agrippina's geest herinneren aan
Seneca, naar wien verschillende plaatsen zijn vertaald 2). Van Nieuwelandt's bron was in het algemeen Tacitus Annales, XIII-XV,
maar ook Suetonius is hier en daar gevolgd en somtijds woordelijk
vertaald 3).
Op dezelfde wijze is Aegyptiaca ofte Aegyptische tragoedie van
M. Anthonius, en Cleopatra (1624) ontleend aan Plutarchus' Antonius
en aan de Marc Antoine (1578) van Gàrnier 4). En in weerwil van
die eigenaardige combinatie is het treurspel niet slecht in elkander
gezet, al wisselt ook telkens een brok vertaling uit het Fransche
treurspel af met een stuk, dat bewerkt is naar den Griekschen ge-

1) Vgl. over hem, F. los. van den Branden in Nederlandsch Museum, 1875, J1, blz.
1-49, 133-199.
2) De droom van Poppaea (III, 1) is vrij bewerkt naar de Octavia, vs. 714-753,
en de alleenspraak van Seneca (Ih, 2) is eene vertaling van vs. 377-433 van dat
treurspel. Het begin van Nero's alleenspraak (I, 3) is ontleend aan Garnier's Iuifves
(1585), vs. 181-192.
3) Het gesprek tusschen Nero en Seneca (III, 2) is naar Tacitus, XIV, c. 53-57;
de beschrijving van Nero's dood (V) naar Suetonius, Nero, c. 47-50; hier en daar
is woordelijke vertaling.
4) Op de navolging van Garnier is gewezen door P. H. van Moerkerken in Noord
en Zuid, 1894, blz. 205, 206. Zie ook t. a. p., 1895, blz. 211, 212.
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schiedschrijver. In de Salomon (1628) is in de allereerste plaats navolging te bespeuren van Hooft's Geeraerdf van Velsen. Nadat in het
eerste bedrijf de "Geest van Absalon" is verschenen, roept deze Wraak,
Oproer, Twist en Geweld op; bij Hooft verschijnen Twist, Geweld
en Bedrog. Er is hier en daar bijna woordelijke overeenkomst I). Aan
Joab verschijnt de geest van Absalon, evenals die van Velsen aan
Floris. In het tooneel, waar Joab krankzinnig wordt, is navolging van
de Hercules furens 2). Daarentegen nam Van Nieuwelandt minder
woordelijk over uit het bijbelverhaal dan in de Saul. In lerusalems
Verwoestingh, door Nabuchodonosor (1635) is de luifves (1585) van
Garnier gevolgd en hier en daar vertaald 3). De Sophonisbe Africana
11635) <), waarin verscheidene allegorische figuren optreden, schijnt
meer oorspronkelijk werk te zijn dan de andere drama's van dezen
dichter 5). De treurspelen van Van Nieuwelandt zijn in 5 bedrijven
verdeeld, die door een rei worden gesloten; zij zijn vol lange alleenspraken, rhetorische woordentwisten en spreuken; geestverschijningen
zijn niet zeldzaam en voedster en bode zijn vaste figuren. Hier en
daar is naar Seneca vertaald, maar het aantal personen is meestal
grooter dan bij den Latijnschen dichter en de drama's bieden grooter
afwisseling aan; er is daardoor overeenkomst met de treurspelen van
Hooft, dien Van Nieuwelandt meermalen van nabij heeft gevolgd.
Van Nieuwelandt is vrij wel alleen blijven staan als vertegenwoordiger van het classieke treurspel in de Zuidelijke Nederlanden; alleen
Jan de Valckgrave heeft zich in zijne Mariamne (1635) bij hem aangesloten.
Het niet-classieke drama maakte meer opgang dan het classieke.
Misschien is het voor een deel door vreemde komedianten in de
Zuidelijke Provinciën bekend geworden. In Gent speelden b.V. in 1602
Fransche en in 1603 ltaliaansche tooneelspelers; in 1620 trad er een
Spaan sc he troep op. In 1603 gaf "sekere Ingelsche commediant" in

1) Vgl. De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, blz. 157.
2) T. a. p., blz. 157, 158.
8) Dit werd opgemerkt door Camille Looten, Etude sur Ie poète Neerlandais Vondel,
blz. 44. Zie ook Moerkerken in Noord en Zuid, 1894, blz. 206-208, en tevens t. a. p.,
1895, blz. 212.

4) Herdrukt in 1639.
5) Van het treurspel werd gebruik gemaakt door Daniel Caspers von Lohenstein
voor zijne Sophonisbe (vgl. Dr. A. Andrae, Sophonisbe in der französischen Tragödie
mit Berücksichtigung der Sophonisbebearbeitungen in anderen Litteraturen. (Supplementheft VI der Zeiischr. für französ. Sprache und Litteratur.) Oppeln und Leipzig,
1891, blz. 94.
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dezelfd.e stad voorstellingen 1) en in 1612 had Hertog Albertus te
Brussel Engelsche tooneelspelers in zijn dienst 2). Waarschijnlijk zijn
er gedurende de 17 de eeuw zeer dikwijls Spaansche tooneelspelers,
die nog al reisden, aan het hof en in de grootere steden opgetreden.
In sommige tooneelspelen van Zuid-Nederlanders is de invloed van
het Spaansche drama dan ook te bespeuren. Het stuk van jhr. Frederico
Comelio de Conincq op den regel:
Bedwonghen liefde baert veel onrust', leet en pijn:
Maer vry verkoren trouw is heyl en medecijn,

dat in 1635 te Antwerpen gespeeld is, en een ander op den regel:
De Liefde en 't geval speelt som wijl met den menseh:
Maer waere trouwen deucht brenght hem noch tot zijn wensch,

dat in 1636 vertoond werd, schijnen naar het Spaansch vertaald te
zijn. G. van den Brande schreef La Gifanilla (1649), dat aan het
gelijknamige Spaansche drama van juan Perez de Montalvan, maar
ook aan Cervantes' beroemde novelle kan zijn ontleend. In het Tooneel
der on-gebreydelde liefde (1688) van johannes Elincx is eene andere
novelle van den Spaanschen schrijver gedramatiseerd ~). Comelio de Bie
vertaalde Armoede vanden Graeve Florellus (1671) 4) naar Lope's
La Probeza de Reynaldos en Den groofe Herfoghe van Moskovien
(1672) 5) naar El gran Duque de Moscovia van denzelfden dichter.
Zijn Roelandf den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) G) is
ontleend aan Los dos habladores, een tusschenspel, dat aan Lope,
maar later aan Cervantes is toegeschreven. De Bie's Alphonsvs en
Thebasile oft herstelde onnooselheydt (1673) is waarschijnlijk ook
naar het Spaansch. In zijne overige drama's laschte de Bie dikwijls
kluchten' in, in navolging van de Spaansche tusschenspelen. Antonio
Francisco Wouthers vertaalde Lope's El castigo sin venganza als De
verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschandt (1665), C. de Grieck
1) Vgl. Van Hauwaert, blz. 20.
2) Vgl. Thomas Heywood, An upology for actors, 1612 (in den herdruk der
Shakespeare-Society, blz. 60). - Engelsche drama's waren in de Zuidelijke Nederlanden
niet geheel onbekend. Everaert Syceram laschte in zijne vertaling der 23 eerste
Canto's van Ariosto's Orlando furioso - de vertaling zag in 1615 te Brussel het
licht - geheele brokstukken in uit Kyd's Spanish Tragedy. (Vgl. jahrbuch der
Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XXX, 1894, blz. 183-192.)
~) N.l. die, welke in de Fransche vertaling tot titel heeft Les deux amantes. Het
drama is in .laer-tellende Vaersen gestelt" ; in alle versregels zijn n.l. de letters, die
tevens een Romeinsch cijfer kunnen aanwijzen, groot gedrukt en geven dan bij optelling
in eIken regel het getal 1688, het jaar der uitgave van het kunststuk.
4) Er zijn 2 uitgaven van dat jaar.
5) Er is nog eene uitgave z. j.
6) Ook oog z. j. uitgegeven.
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gaf in Ulysses in 't eylandt van Circe (1668) eene bewerking van
Calderon's El mayor encanto amor, en een ongenoemde in De mislukte
liefde, en trouw van Rugero Prins van Navarren, te Antwerpen gespeeld
en in 1674 te Amsterdam gedrukt, eene bewerking van Lope's Los
Donaires de Matico. In Rosalinde, hertogin van Savoyen (1641) van
Van den Brande is navolging van Alonso de Vega's Comedia de la

duquesa de la Rosa (1563).
Tot de niet-classieke treurspelen behooren verder Rosimvnda (1650)
van W. van der Borch!, waarin de bekende geschiedenis is gedramatiseerd, Bela Prins van Hongaryen (1678) van H. F. van den Brandt,
een stuk vol moord en doodslag, Den bloedighen nacht/Dop van
Domitius Nero van 0. D. Rons, een vreeselijke draak, Idonea .... en
Liederyk de Buk (1696) van J. Droomers en Den Ramp-zaligen Onder-

ganek van Tersides Coninck van Persen, verweekt door wraek en wederwraek van Theocrin en Amurath 1) van De Bie. Vermoedelijk is het
laatste drama aan een Franschen roman ontleend, evenals De manmoedige Olimpia oft verlost Roomen (1680) van Balthasar Wils en
de Mindate (1682) van het genootschap "Acta Viros Probant", dat in
het Beleg en Ontzet van Weenen (1684) een echt spektakelstuk gaf.
In de laatste helft der 17de eeuw begon men ook vlijtig Fransche
drama's te vertalen; Adriaen Peys en Claude de Orieck hebben vele
Fransche treur- en blijspelen voor het Vlaamsche tooneel bewerkt.
De eerste gaf o.a. in De maeltyt van Don Pederoos geest, of de gestrafte
vrygeest (1699), .eene bewerking van Le Pestin de Pierre ou Ie Pils
criminel (1659) van Dorimond of het gelijknamige stuk van De Villiers 2),
de ander vertaalde Rotrou's Bélisaire (1643) als Den grooten Bellizarius (1654) en in 1650 Corneille's Héraclius.
Het is vreemd, dat er zoo weinig zinnespelen zijn geschreven, omdat
toch de moraliteit in de 16de eeuw juist in Vlaanderen en Brabant zoo
gebloeid heeft 3). In Den dolenden Pelgrim van C. de'Orieck treden
de zeven hoofdzonden op. In Eertijds, maer en tegenwoordig~) van
H. F.van den Brandt, dat in 1684 te Antwerpen vertoond is, dingen
"Eertijds", een oud man, en "Tegenwoordig", een jongmensch, beide
naar de hand van "Oraeggetrouwt", de dochter van "Neuswijs", die
den rijken en wijzen grijsaard verkiest boven den jongen vrijer, maar
1) Er zijn uitgaven bekend van 1706 en 1716.
2) Vgl. Nederlandsche Don juan Drama's, in Taal en Letteren,l898, afl. 9; blz. 3 van
den afz0!lderlijken afdruk.
3) In de Timon Misanthropos (1636) van P. Meulewels treden nog een paar sinnekens op.
4) Het is door F. A. Snellaert \1itgegeven in Belgisch Museum, IX, blz. 251, vlgg.
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zich ten slotte toch door dezen laat bepraten. "Maer" is de knecht
van "Eertijds", doch gaat over in dienst van "Tegenwoordig", die zich
zeker later over hem zal beklagen, omdat hij bij alles tegenwerpingen
maakt. "Eertijds" is natuurlijk een "laudator temporis acti"; hij sluit
vriendschap met zijn gelukkiger medeminnaar en verlangt de geschenken
niet terug, die hij vroeger aan "Openhand", de dienstmaagd van
"Graeggetrouwt", heeft gegeven.
Even zeldzaam als de zinnespelen zijn de herdersspelen J). Bij het
groote redèrijkersfeest, dat in 1620 te Mechelen werd gehouden, voerde
"de Peoene" Porphyre en Cyprine 2) van J. Thieullier op; het is een
soort van herdersspel. De arme herder Porphyre en de rijke boerendochter Cyprine beminnen elkander; de jonge man redt de geliefde
uit de klauwen van een beer en vraagt haar van haar vader ten
huwelijk, maar wordt afgewezen. Hij wordt roover en Cyprine wordt
door hare ouders gedwongen den koopman Brancille te huwen. Cyprine
is gelukkig in haar huwelijk en heeft de gelofte van trouw aan Porphyre
geheel vergeten; Deze keert rijk terug en hoort dat zij getrouwd is;
hij verwijt haar hare ontrouw en doorsteekt zich; Cyprine rukt het
wapen uit de wonde en volgt zijn voorbeeld. - De Rachel van Lambrechts werd boven reeds genoemd.
Een enkelen keer werd er een gelegenheidsstuk gegeven, zooals in 1659
de Vlaemsche vrede-vreucht van Lambrechts. In 1698 werd te Brugge
vertoond De langh gewenste vrede-vreught en het heyligh gedencke van
't H. Bloed J. Christus, vreughde-spel, van J. Droomers, waarbij allerlei
personen optraden, die deel genomen hadden aan den ommegang.
Eerst treden reuzen op, o. a. "Poliphemus zittende in een Rol-waeghe"
en Maghogghe, zijn "Minne-moer", dan Rechtveerdigheyt, Vree de en
Siphira, die "verbeeldt de Stadt Brugge", vervolgens de vier Heemskinderen, daarna de Koning van Spanje met zijn gevolg, dan een
"Astrologus" met een paar Turken, Brugge in vreugde en Brugge in
rouw, Europa eveneens. Dan komen eenige classieke goden, daarna
de "H. Kerck, vol geestelyke Nonnen singende, Godt de Vader, Godt
de Soone", Maria, engelen en heiligen en ten slotte een heele troep
duivels, die zingen, een ballet dansen en zich, van hun standpunt ten
onrechte, verheugen "om de Victorie op Mahomet" ~).
1) In 1671 gaf Peys onder den titel De getrouwen harder eene bewerking van
Guarini's Pastor lido. Eene andere vertaling is van R. van Engelen.
2) Het drama· is gedrukt in De Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten, Mechelen,
1621, waarin alles wat op het feest betrekking heeft, is opgenomen.
3) Over het stuk ontspon zich een heele strijd (vgl. Belgisch Museum IX, blz. 363-365).
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Het blijspel wilde in de Zuidelijke Nederlanden nog minder aarden
dan in de Noordelijke. A. f. Wouthers gaf in 1675 in De twee ghelycke
Schippers eene niet onverdienstelijke, vrije bewerking der Menaechmi
van Plautus I), C. de Grieck vertaalde in 1657 Scarron's Don japhef
d'Arménie (1653) en Peys een groot aantal fransche blijspelen, o. a.
Molière's Amphitrion, Tartuffe, Bourgeois gentilhomme, enz. Maar
oorspronkelijke blijspelen uit dien tijd zijn niet aan te wijzen, behalve
misschien Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha
(1682) van C. Wils.
Het aantal kluchten is echter vrij groot. Hendrik faid'herbe, de factor
der "Peoene", schreef een "Esbatement van vier personagien" ~), dat
op het feest te Mechelen (1620) werd opgevoerd. Claes komt dronken
t'huis, na geld en zijn mantel verloren te hebben aan "Heyn onsen
compeer". Zijne vrouw felle Griet geeft hem slaag en dreigt, dat zij
zich "met levende lijf den duyvel over-geven" zal. Compeer Heyn
brengt mantel en geld aan Griet terug, weet bij haar in de gunst te
komen en spreekt af, dat hij, als duivel gekleed, haar zal komen halen.
Claes is erg bang, als de duivel Griet weghaalt, maar vertrouwt later
de zaak niet, gaat naar een toovenaar, die allerlei kunsten met hem
vertoont, slaat met een stok den duivel zijn "masscher troni" lmasker)
af en herkent zijn compeer Heyn.
De grootste cornische dichter van dien tijd was Willem Ogier 3),
die elk der zeven hoofdzonden tot onderwerp van eene klucht heeft
gekozen. Hij leefde te Antwerpen, waar zijne stukjes allen vertoond
zijn, het eerste in 1639 4 ). De hoofdpersoon in Hooveerdicheyt is
francisco, een "vermeynde loncker", die verwant is aan Bredero's
Jerolimo, evenals zijn knecht loos aan Robbeknol. De jonker is een
zwetser en een lafaard; als hij eene vrouw moet verdedigen, heeft hij
juist "by Eedt belooft dat (hij) van avondt niet vechten mach". Hij
trouwt ten slotte een meisje, dat hij verleid heeft, om haar voor hem
te laten werken. De dochter van Gieraert In Gierigheydt heet "Dingen",
wat aanleiding geeft tot eene dergelijke verwarring als in Plautus'
Aulularia en de bekende, naar dat blijspel bewerkte, comedies; de
naam der dochter en het "Casken vol Rijckdom" geven n.1. aanleiding
1) Vgl. Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letferk., 1888, blz. 112-118.
2) Het is opgenomen in De Schadt-kiste en weer afgedrukt bij Melckebeke, t. a. p.,

blz. 93, vlgg.
3) Vgl. over hem, Max Rooses in Het Nederlandsch Tooneel, 1872, blz. 121, vlgg.,
of Nieuw Schetsen boek, 1882, blz. 113, vlgg.
4) In 1682 zijn zij gezamenlijk uitgegeven, nadat er een paar in 1671 en 1672 gedrukt
waren.
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tot eene dwaze verglssmg. Onkuysheydt is meer een treurspel dan
eene klucht. In Haet ende Nydt tracht een schoenlapper door laster
het geluk van een collega te verstoren, maar wordt zelf het slachtoffer
van zijne gemeene streken. Gulsigheydt is zonder eenige beteekenis.
In Gramschap I) wordt heel veel gescholden en gevochten. Als er een
valies gestolen is, heeft weer dezelfde vergissing plaats als in Gierigheydt, omdat één der personen het voor een vrouwennaam aanziet.
Ook beschuldigt de bestolene, evenals in de Aulularia en de Warenar,
het publiek; een toeschouwer komt daarna op het tooneel om de zaak
uit te vechten. In Traegheydt wordt eene huishouding geschetst, waarin
de een nog luier is dan de ander.
Behalve deze serie schreef Ogier nog Belachelyck misverstant ofte
boere geck (1680), eene onbeduidende klucht.
Na hem moet Comelio de Bie worden vermeld. Niet alleen laschte
deze in sommige zijner treurspelen, b.v. in Den Heyligen Ridder Gommarvs, De Heylighe Cecilia en de Gheweldighe Heerschappye vaMen
onrechfveerdighen Boris, cQmische tusschenspelen in, maar hij schreef
ook een groot aantal kluchten. De Bie voert zijne toehoorders meestal
in dezelfde omgeving als zijne Noord-Nederlandsche kunstbroeders:
dronken mannen en kwaadaardige wijven, die het met anderen houden.
Een enkelen keer vindt men een ander motief. In Lauw Scheurbier en
Stout Harnas sijn wijf (1689) trekt de vrouw de kleeren aan van
haar dronken man, teekent voor hem als soldaat en raakt hem op die
manier kwijt, maar wordt later door hem betrapt, als zij met andere
vrouwen feest viert. In de Bedroghe Giericheyt (1694) weet een vader,
die al zijne bezittingen aan zijne kinderen heeft afgestaan en nu slecht
door hen behandeld wordt, zich op hen te wreken. In Hans Holblock
(1702) 2) wil een domoor "geusen predicant" worden en doet examen
voor schepenen, maar kan geen antwoord géven op de vraag, hoe
"den Vader der jonge kinderen van Sebedeus hiet." In Den Nieuwgesinden Docfoor {1706) 3) komen vele dwaze tooneeltjes voor bij den
kwakzalver Quinten-Quack, die zich ten slotte verkleedt, om zijne
vrouw te betrappen. In Den Rampsalighen Minnaer (1707) 4) reist eene
verlaten juffrouw haar minnaar na, treedt als page in zijn dienst en
verwerft de liefde van de bruid haars meesters, die zij van zijne daden
op de hoogte brengt. De Mahometaense Slàvinne Svltana Bacharach
1)

J.

Sammers heeft Ogier's stukje heel erg geplunderd voor zijne Klucht van den

moetwilligen boots-gesel.
2) Herdrukt z. j.

3) Er zijn nog 2 uitgaven z. j.

4) Herdrukt in 1708 en z. j.
WORP,

Drama en Tooneel, Ir.

8
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(1698) I) staat eenigszins in verband met de Pseudulus van Plautus
en in De ontmaskerde Liefde (1708)~) zijn Fransche blijspel-motieven.
Waarschijnlijk is ook Gheluck door ongheluck ofte bedroghen dienstknapen (1682) van Balthasar Wils naar het Fransch. J. de Orieck en
C. de Orieck hebben elk eene Noord-Nederlandsche klucht omgewerkt 3).
Uit het Imust der 17de eeuw zijn enkele zangspelen bekend. De

belachelycke kluchte van den onstantvastigen minnaer, ofte L'amant
inconstant is zeker uit het Fransch vertaald; zij werd, evenals De
welbedachte ende vermaeckelycke kluchte vande Broeck-draghende vrouwe
ofte simpelen Giel in 1683 "in Musiecke" vertoond "op het Antwerps
Opera" en in 1693 gedrukt. Van denzelfden aard zijn Den geklackfen
advocaet, of bescimpten pluckvogel (1695) en Muslcaele blij-eyndtspel, waer in vertoont wort de groote kracht van den wyn (1695);
het laatste schijnt eveneens in Antwerpen gedrukt te zijn. Maar
er zullen heel wat meer zangspelen ~ijn opgevoerd, want in hei
laatst der 17de eeuw waren er alleen te Antwerpen drie vereel1lgingen, die muziekale vertooningen gaven 4). Dat de pantomime niet
onbek.end was, blijkt uit de Hatelycke liefde van den Gotschen Noran
ende julia, Treurspel door Vertooningen (1661) van A. Peys; de korte
tekst is voor een deel vrij gevolgd naar Brandt's Veinzende Torquatus.
In de vorige bladzijden is slechts een gedeelte der Vlaamsche dramatische poëzie besproken; er zijn veel meer drama's geschreven dan die,
welke .hier ~ijQ opgesomd 5). Maar de dramatische schrijvers in de
Zuidelijke Nederlanden zijn in de 17de eeuw op een laag standpunt
blijven staan. De renaissance heeft op hen geen invloed gehad en zij
bleven de oude banen bewandelen, totdat het Fransche drama ook
hen ging beheerschen. Het is daarom nog des te vreemder, dat er
zoo vele drama's, door Vlamingen geschreven, in Noord-Nederland
zijn herdrukt en gespeeld; wel een bewijs, hoe groot de tooneelhonger
hier te lande geweest is.
Geestelijke drama's werden nog eene enkele maal in de kerk opgevoerd; dat had o.a. in 1661 plaats te Wakkezeel li). Te Thielt speelden,
1) In 1702 herdrukt met anderen titel.
2) Herdrukt z. j.
S) Zie I, blz. 444 en 449.
4) Vgl. Ferd. von Hellwald in Het Nederlandsch tooneel - Kroniek en critiek I, 1872, blz. 221.
5) Dr. F. A. Snellaert gaf In het Belgisch Museum, X, blz. 286, vlgg., eene uitvoerige
bibliographie van het Vlaamsche tooneel In de 17de eeuw, die nu wel eenigszins
verouderd is, maar toch het belangrijkste geeft. De Bibliotheek van Letterkunde bezit
verscheidene Zuid-Nederlandsche drama's, die door Snellaert niet werden genoemd.
6) Vgl. Van Hauwaert, blz. 43.
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de rederijkers in 1680 "up de schepenen kamer van 't stadthuys" en in
1691 op de markt I). Bij' het feest te Mechelen in 1620 was het tooneel
in het stadhuis opgeslagen 2). De Saul en de Livia van Van Nieuwelandt
werden in 1615 opgevoerd op de bovenzaal der taveerne "De Zwaan"
te Antwerpen 3), zijn Nero In 1618 in de "staeten camere op den
stadthuyse" 4). In 1635 speelden "de Violieren" te Antwerpen Perseus
en Andromeda in de abdij van St. Michiels c'). Later werden de voorstellingen gegeven in het gebouw van het St. Lucasgilde en sedert 1664
in een lokaal van de Oude Beurs fi); dit schijnt een vaste schouwburg te
zijn geweest. De advokaat en dichter Willem van der Borcht trachtte
in zijne woonplaats Brussel ook een schouwburg te stichten, maar
zijne pogingen zijn mislukt; de inrichting, die, naar het voorbeeld van
den Amsterdamschen Schouwburg, zou strekken "tot behoef van d'arme
vondelkindere", heeft slechts korten tijd besta.an 7). Gent kreeg twee
schouwburgen, één op den Kouter, ingericht door de schutters van
het St.-Sebastiaansgilde, en een ander in de Mageleinstraat, maar beide
theaters werden zelden door Vlaamsche, doch meestal door Fransche
tooneelspelers bespeeld 8). Dat vele jezuïeten-college's er op ingericht
waren, om Latijnsche drama's te kunnen vertoonen, werd vroeger
reeds vermeld 9).
Het decoratief was in het begin der 17de eeuw blijkbaar nog op
ouderwetschen trant ingericht. De Antwerpsche kamer "de Olyftak"
kocht in October 1615 39 el wit en 21 el groen linnen voor gordijnef!,
maar besteedde meer dan f 25 alleen aan grendels, nagels, enz., terwijl
aan Van Nieuwelandt, die het decoratief schilderde, f 36 voor verschotten werd uitgekeerd 11». Er is hier dus geen sprake van schermen,
maar van houten decoratief. En dat schijnt langen tijd zoo te zijn
gebleven. Als in de Hans Holblock (1702) van De Bie de hoofdpersoon
door de schepenen zal worden geëxamIneerd, gaan "de Gordynen
open (en) verschynt de heele CoHegie". In de Mensch-wordingh (1682)
"gaet den hemel" open, waarna "het .vertooch van de h. slaepcamer
I)
2)
3)
4)

Vgl. Vaderlandsch Museum, V, blz. 148, 150.
Vgl. Van Melckebeke, t. a. p., blz. IlO.
Vgl. F. Jos. van den Branden in Nederlandsch Museum, 1875, blz. 17.
T. a. p., blz. 34.
J) Vgl. Van Hauwaert, blz. 27. Zeker was dit niet het drama van Duym (vgl. r,
blz. 359). - In 1685 vertoonden rederijkers van Tongeren de Aran en Titus van Jan Vos
(vgl. Van Hauwaert, blz. 39).
(;) Vgl. Rooses, Nieuw Schetsenboek, blz. 126.
7) Vgl. Van Hauwaert, blz. 31.
8) T. a. p., blz. 37.
9) Vgl. dl. I, blz. 238.
10) Vgl. Van den Branden, t. a. p., blz. 17, 18.
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toegaet". In De Bie's treurspelen worden allerlei zaken eenvoudig op
het tooneel gebracht; in zijn H.H. Didymus en Theodora "verschynt
eenen Autaer met den Afgodt Jupiter", en later" verschynt een Schavot
met den Beul". Maar al die drama's zijn eerst in kleine plaatsen opgevoerd; misschien was het toen in de groote steden anders.
Aan de costumes werd veel zorg besteed. Voor Van Nieuwelandt's
Nero werd in 1618 o.a. aangeschaft "31/.l el brocade, swert en den
grondt goudt, voor een borst van Nero, à 5 guldens 8 stuyvers d'el" 1),
en in later tijd worden de kleeren van Sifax en Sofonisbe onder andere
kostbaarheden genoemd ~). Dat er muziek was bij de voorstellingen,
blijkt zoo wel uit de tooneelaanwijzingen in vele drama's als uit eenige
rekeningen ~). Er werd een toegangsprijs gevraagd .1).
Een tooneelspelersstand is er waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden niet geweest, maar reeds vrij vroeg werden althans sommige
spelers betaald. Zoo kreeg iemand, die in 1615 was opgetreden in
Van Nieuwelandt's Saul, f 3.50 "voer twee dagen verleth, omdat hij
den David moeste spelen" c'). En het is ongeloofelijk, hoeveel wijn
en bier er bij de voorstelling en bij de repetities door de spelers werd
gedronken Ii).
J)
,;)
I)
lij

Vgl. Van den Branden, blz. 35.
~) Vgl. Rooses, blz. 128.
T. a. p., blz. 117, 118; Van den Branden, blz. 35.
Vgl. Rooses, blz. 130.
5) Vgl. Van den Branden, blz. 19.
T. a. p., blz. 19,34 en 35; Rooses, blz. 117, 118.
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Naar het Griekseh:
Eu r i p i des, Iphigenia in Tauris - lfigenia in Tauren, 1666, 1695, d. V 0 n del.
"
Phoenissae - Feniciaensche of Gebroeders van Thebe, 1668,
1695, d. V 0 n del.
Sophocles, Electra - Elektra, 1639(2), 1658(2), 1661, 1695, d. Vondel.
"
Oedipus - Koning Edipus, 1660(3),1661,1698,1705, d. V 0 n del.
Trachiniae - Herkules in Trachin, 1668, 1697, d. V 0 n del.

"

Naar het Latijn:
Plautus, Amphitruo - Amphitruo, 1617,1635, d. Is. van Damme.
Aulularia - Warenar, 1617, 1630, 1661, 1667, 1695, 1709, 1724,
1729, d. P. C. Hooft.
Menaechmi - Dubbel en Enkkei, 1670, d. J. B I a s i u s.
"
- De gelyke Twélingen, 1670, 1677, 1682, 1785, d.
"
Nil Volentibus Arduum.
- De twee ghelycke schippers, 1675, d. A. F.
"
"
Wo u th ers.
Miles gloriosus - De geschaakte Cinthia, 1688, d. L. Sm i d s.
"
MostelIaria - De debauchant, 1686, 1747, d. P. Bernagie.
"
"
- De deboosjant, 1686, d. L. Sm i d s.
"
Sen e c a, Agamemnon - Agamemnon, d. L. van den Bos.
"
Hippolytus - Hippolytus of rampsalige kuysheyd, 1628, 1649(2),
1658(3), 1661, 1698, 1720, d. Vondel.
Medea - Medea, off wraek van verlaete min, 1665, d. J. K e m p.
"
Troades - Den Spieghel des Hoochmoets, 1600, d. J. 0 u y m.
"
"
- De Amsteldamsche Hecuba, 1626(4), 1647, 1661, 1693,
"
172Ó, d. Vondel.
- Troas, 1658, (1672), d. .J. Westerbaen.

"

"

1) Waar het niet mogelijk was, de vertaling met het oorspronkelijke, of met fragmenten en de inhoudsopgave van het oorspronkelijke te vergelijken, is vóór den
titel der vertaling een vraagteeken gep laatst. Ook staat een vraagteeken, wanneer de
naam van den schrijver of de titel van het oorspronkelijke drama niet te vinden was.
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Ter ent i u s, Comoediae -

Comediën verduytst, d. H. Zw a e r dec r 0 0 n,
1648, 1663.
De ses comediën .... , in Nederd. rymen gebraght, d. J. Westerbaen, 1663,(1672).
Eunuchus - Het Moortje, 1617, 1638, 1644, 1678, d. Bredero.
Heautontimoroumenos Heautontimorumenos, ofte seJfsqueller, 1662, d. D. B u y ser o.

Naar latere Latijnsche schrijvers:
B u c ha n a n, G., Baptistes sive Calumnia (1577) - Baptistes of Dooper,
1652, 1702, d. j. de Decker.
Co men i u s, J. A., Diogenes Cynicus redivivus (1658) - Verrezen hondsc hen Diogenes, 1660, 1672, 1710,1719, d. F. van
Hoogstraten.
Cru s i us, j., Croesus (1611) -? Wanckelbaer fortuyn ofte tr.-bl.-eynd.-sp.
van Croesus, 1636, d. J. van Gesperden.
G rot i u s, H., Sophompaneas, (1635) - Sophompaneas, of joseph in 't hof,
1635, 1640, 1655(3), 1660, 1671, 1692,
1720, 1730, z. j., d. V 0 n del.
Hei 11 s i u s, D., Auriacus sive libertas saucia (1602) - Het moordadich
stvck van Balthasar Gerards, 1606, d. j. D u y m.
- De Moordt, begaen aen Wilhem .... Prince van
Orangien, 1617, d. G. Hogendorp.
Herodes Infanticida (1632) - De Moord der Onnoozelen,
1639, 1643, d. D. Mostart.
Kir eh m e y e r, Th., (Naogeorgos), Mercator seu Iudicium (1540) - Een
christelijcke tragedia, die Coopman ofte dat Oordeel
geheeten, 1613, d. Doede van Amsweer.
M ure t u s, M. A., julius Caesar (1550) - IVli,vs Caesar, ofte Kaiser-moorders,
1645, d. J. Michaelius.
Rad c I i f, R., De Titi et Gisippi firmissima amicitia (1550) -? VriendtsSpieghel, 1602, d. Z. He y n s.
Sc h 0 n a e u s, C., Dyscoli - Witte-broots kinderen, of bedorven jongelingen,
1641, d. P. Godewyx.
Vitulus (1595) - Van een Boer die in een CalfsveI benaeyt
was (:1~ 1646).
Ver n u I a e u s, N., Henricus octavus seu schisma Anglicanum (1624) Henrick den VIII. Koningh van Engelandt oft de
scheuringe van Engelandt ende 't afwyken van 't
Catholiek Geloof, onder den selven Henriek, 1662,
d. Fr. G. Zeebots.
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Naar hef Franseh:

Ab e i II e, 0., Crispin Bel-Esprit (1681) - Krispyn, poëet en officier, 1685,
d. M. B red al).
A u v r a y, J., L'Innocence decouverte (1609) - De behouden onnooselheyt,
1612, d. B. D. van Antwerpen.
Ben ser a d e, J. de, Cléopatre (1636) -? Cleopatra, 1663, d. D. van Co uwenhoven.
Oustave, ou I'heureuse ambition (1637) - D'hoogmoedige
"
Prins, of gelukkige staat-zugt, 1655, d. P. 0 u b bOe I s.
Beys, Ch., L'Höpital des foux (1635) - Het gasthuis der gekken, 1688, d.
Jas per L e mme r s.
Boisrobert, Fr. Ie Metel Sr. de, Le Couronnement de Darie (1641) De krooning van Darius, 1651, 1666,
d. P. 0 u b bel s.
La Folle gageure, ou les Divertissemens de la Comtesse de,
"
Pembroc (1653) - De malle wédding, of gierige Oeeraerd,
1677, 1681, 1713, 1727, 1750, d. Ni! Volentibus Arduum.
" - De malle wedding, 1671, d. J. Blasius.
"
La Jalouse d'elle mesme (1647) - De minnenydige van haar
zelve, 1678, 1679, 1725, d. P. de la Croix.
B 0 u r s a u I t, E., Esope à la ville, ou les Fables d'Esope (1690) - Aesopus,
1697, d. S. van der Cruyssen 2).
Boyer, C., Agamemnon (1680) -? Agamemnon, 1684, 1727, 1741, d. F. Rij k.
Les Amours de Jupiter et de Semelé (1666) - De liefde van
Jupiter en Semele, 1699, d. A. Peys.
Brécourt, O. Marcoureau de, La Feinte mort de Jodelet (1660) - De
gheveinsde Doodt van Joosje, 1667,
d. Y. V i n c ent = De levendige doode,
1716, d. Nil Vol. Arduum.
Brosse, de, L'Aveugle clairvoyant (1650) -? Den blinden gauoog, 1663,
1669, d. Jan Lemmers.
Brueys, D. A. de, Le Orondeur (1691) - De knorrepot, of de gestoorde
doctor, 1695, 1753, d. J. de Pinto.
Calprenède, O. de Costes Sr. de la, Edouard (1640) - Eduard, anders
standvastige weduwe, 1660, 1716,
1730, z. j., d. A. K. van Oermez.
La Mort de Mithridate, (1637) -?
"
Mithridates, Koning van Pontus,
1678, d. Chr. Pierson.
Chapelle, j. de la, Les Carosses d'Orleans (1680) - De geschaakte bruid,
of verliefde reizigers, 1690, 1715,
1717, 1753, d. J. van Ryndorp.
1) De vertaling wordt ook wel toeg.eschreven aan
2) Deze schrijft het blijspel aan Le Noble toe.

J.

Pluimer.
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Chapelle,
Les C i n q
Co r n e i II e,

"

Corneille,

Cr 0 s n ier,
Dan c 0

1I

r t,

J.

de la, La Mort de Cléopatre (1681) - Markus Antonius en
Kleopatra, 1685, 1739, d. E. Webber.
a u t e u r SI), L' Aveugle de Smyrne (1638) - Blinden Minnaer
van Smirne, 1648, d. J. H. Krul.
P., Andromède (1650) - Andromeda, 1699, 1715, 1730, 1739,
1778, d. F. R y k.
Attila (1667) - Attila, Koning der Hunnen, 1685, 1743, d.
M. Elias.
Le Cid (1636) - De Cid, 1641, 1650,1662,1670, z. j., 1683, 1697,
1725, 1732, 1736, 1760, d. J. van He ems k e r c k.
Cinna (1639) - Cinna, 1683, 1720.
Héraclius (1644) - Heraklius, 1650, d. C. de Grieck.
- Heraclius, 1695, 1735, 1762, 1782, d. F. Rij k.
Horace (1639) - Horace en Cut'ace, 1680 (2 de dr.), 1699,1700,
d. Jan de Witt (?)
L'Illusion comique (1636) - De waarschynelyke tovery, 1691,
1792, d. S. van der Cru y s sen.
Le Menteur (1642) - De looghenaar, 1658, 1667, 1721,d.Lod.
Meyer.
La Mort de Pompée (1641) - De dood van Pompeius, 1684,
(1719), d. G. Bidloo.
Nicomède (1652) - Nicomedes, 1692, (173]), 1734, d. Kath.
Lescailje.
Othon (1664) - Otho, met de dood van Galba, 1695, d. S. van
der Cruyssen.
Polieucte (1640) - Polieukte, Armenisch martelaar, 1696, 1707,
1724, z. j. (3), 1754, d. F. Rij k.
Rodogune (1646) - Rodogune, princesse der Parthen, 1687,
1721,1744,1785, d. F. Rijk.
Th., Ariane (1672) - Ariadne, 1693,1731,d.Kath.Lescailje.
Le Deuil (1672) -? De vermakelyke rouw, 1685, 1732, 1781,
d. P. de la Croix.
Le Geolier de soi-même, ou jodelet Prince (1655) - De sipier
van zich zelven, 1678, 1679, 1705, 1737,
d. P. van Geleyn.
La Mort d'Annibal (1669) - De dood van Hannibal, 1693, d.
E Ile rus.
Pyrrhus (1661) - Pyrrhus, Koning van Epieren, 1698, z. j.,
d. W. Elger.
E., L'Ombre de son rival (1681) - De onbedreven minnaar,
1699,1752, d. Van Heulen.
F. c., La Maison de campagne (1688) - Het hofstee leeven,
1697, 1736, d. A. de Wit de jonge.

1) Vgl. I. blz. 349.
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Dan c 0 u r t, F. C., Les Vendanges de Suresne (1695) .- De wijnoogst, 1698,
1743, d. A. de Wit de jonge.
Des f on t a in e s, Eurimédon, ou l'IIlustre Pirate (1637) - Eurymedon en
Pasithea, of Geluckigh Bedrogh, 1668, d. J. Sm i d t.
Des hou I i è re s, Ma d. e , Genséric, Roi des Vandales (1680) - Genserik,
1685, (1731), d. Kath. Lescailje.
Desjardins, Mad.l c, Manlius Torquatus (1662) - Manlius, 1699, d. W.
den Elger.
Des mar ets, J., Roxane (1647) - 't Huwelyk van den grooten Alexander,
1659, d. B. van Vel zen.
Scipion (1639) .- Scipio, 1651, 1657, d. Jan Lemmers.
Les Visionnaires (1637) - De Grilligers, 1658, d. H. Tak a m a.
"
Dor i m 0 n d, L' Amant de sa femme (1661) - De minnaar van zyne vrouw,
1692, 1705, 1743, d. H. Benjamin.
Les Amours de Trapolin (1661) - Trapolyn, 1688, d. E. van
der Hoeven.
Le Festin de Pierre ou Ie Fils. criminel (1659) - De maeltyt
van Don Pederoos geest, of de gestrafte vrygeesP), 1699, d. A. Peys.
Fat 0 u v i II e, Arlequin Empereur dans la Lune (1684) - Arlequins Fransche
bedryven van de Keyser in de Maen, 1699.
F 0 n t a in e, J. del a, La coupe enchantée (1688) -? Het groot vermogen
van Juffers oogen, of de betooverde kelk, 1699,
1707, 1733.
Garnier, R., Antigone (1580) - Edipus en Antigone, 1618, d. W. de
Ba u do u s.
Hippolyte (1573) - Hippolytus, of Gemartelde kuysheyt, 1655,
d. R. van Buren.
G i I b e r t, G., L'art de régner ou Ie sage Gouverneur (1645) - De regeerkunst, of wyze leermeester, 1667, d. J. Dullaert.
Les Amours de Diane et d'Endimion (1657) - De liefde van
Diana en Endimion, 1669, d. D. Lingelbach.
Les Intrigues amoureuses (1667) - De minnelisten, 1694, d.
"
Constantia et Labore.
G u é rin de B 0 u s c a I, G., Cléomène (1639) -? Cleomenes, 1687, 1729, d.
D. Lingelbach.
La Mort de Brute et de Porcie, ou la vengeance de la mort
"
de César (1637) - De dood van Brutus en
Cassius, 1653, d. P. Zeerijp.
H a u te r 0 c he, No elI e B r et 0 n Sr. de, Crispin Médecin (1673) - Krispyn,
medicyn, 1685, 1715, 1738, 1784,
d. P. de la Croix.

1) Misschien ook naar het gelijknamige drama van De Villiers, dat eveneens in
1659 uitkwam.
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Hauteroche, Noelle Breton Sr. de, CrispinMusicien(1674)-Krispyn,
Muzikant, 1685, 1727, 1739, d.
P. de la Croix.
Le Deuil (1672) -? De gemaeckte rouw, 1680, 1685, z. j., d.
"
A. Peys.
Lam b e r t, La Magie sans magie (1660 - De tovery zonder tovery, 1696,
d. j. van Meek'ren.
Le j ars, L., Lucelle (1576) - Lucelle, 1616, 1638, 1644, d. Bredero.
Mag non, j., josaphat, fils d' Abenner, roy des Indes (1647) -? josaphat en
Barlaam, 1678, d. F. B. Weers.
Le Mariage d'Oroondate et de Statira (1648) -? Het huwlyk
"
van Oroondate en Statira, 1670, d. j. B I a s i u s.
- Het huwelyk van Orondates en Statira, 1670,
"
"
1677, 1678, 1715, 1736, d. D. Lingelbach.
Séjanus (1647) -? Aelius Seianus, 1666 (2), 1667.
"
Zénobie, Reine de Palmyre (1660) -? Cenobia, met de doG dt
"
van Kaizer Aureliaen, 1667, d. C. de Grieck.
Mairet, j., Chryseide et Arimant (1620) - Chryseide en Arimant, 1639, d.
j. Heerman.
Molière, L'Amour médecin (1665) - De liefden docter, 1680 (2de dr.), 1696,
d. A. B. de Leeuw.
Amphitrion (1668) - Amphitrion, 1670, d. A. Peys.
"
"
- Amphitruo, 1679, 1680, d. D. Buysero.
"
L'Avare (1668) - De vrek, 1685, 1756, d. j. Pluimer.
"
Le Bourgeois gentilhomme (1670) - Gentilhome bourgois, ofte
"
burgerlycken edelman, z. j., d. A. P e y s.
- De burgerlyke edelman, 1700, 1728, d.
"
"
H. Maas.
L'Ecole des maris (1661) - De listige vryster, of de verschalkte
"
voogd, ~690, 1707, 1730, 1803, d. Y. Vincent.
Steiloorige Egbert, of de twee ongelijke
"
"
broeders, 1690, 1725, d. P. Verloove.
School voor jaloersehen, 1691, 1722, d. J.
"
"
Pluimer.
L'Étourdi, ou Ie contretemps (1658) - Oratyn en Maskariljas.
"
of den ontijdigen loskop, z. j. (2),1672,1732,
1767, d. J. Duliaart.
Les Facheux (1661) - De quel-geesten, 1681, d. Hazart.
"
Les Fourberies de Scapin (1671) - Scapyn, 1680, 1696, 1727,
"
d. A. Peys.
- De aerdige bedriegerijen van Schapin,
"
"
z. j., 1733, d. D. Buysero.
George Dandin (1668) - George Dandin, d. A. P e y s.
"
"
- Lubbert Lubbertze, of de geadelde
"
boer, 1686, 1721, 1753, d. M. Breda.
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Molière, Le Malade imaginaire (1673) -

De ingebeelde zieke, 1686, 1715,
1732, 1760, d. P. de la Croix.
Le Mariage forcé (1664) - 't Gedwongene huwelijk, 1682, d.
"
Nil Volentibus Arduum.
- Gedwongen houwelyck, of Mariage
"
"
forcé, 1680, 1682, 1688, d. A. Peys.
Le Médecin malgré lui (1666) - De gedwongen Doctor, 1671,
"
d. J. Soolmans.
,.
- Fielebout of de doktor tegen
"
"
dank, 1680(2), 1711, 1712, 1752, 1789.
Le Médecin volant!) (1661) - De springende Dokter, 1666, d.
"
P. Elzevier.
Le Misanthrope (1666) - Misantrope, 1682, d. H. Angelkot Sr.
"
M. de Pourceaugnac ~ 1669) - Poursionak, trouw-list ofte be"
drogen Fransman, z. j.
Les Précieuses ridicules (1659) - De belachelyke hoofsche
"
juffers, 1685, 1753, d. P. de la Croix.
Sganarelle ou Ie cocu imaginaire (1660) - De verwarde jalousy2).
"
1663, z. j., 1696, 1705, 1730, 1766, d. W. G.
van F 0 c q u e n b roe h.
Le Sicilien, ou I'amour peintre (1667) - De schilder door liefde,
"
1682, 1716, d. A. Pels.
Tqrtuffe (1667) - Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger, 1674,
"
1677, 1713, d. P. Schaak.
M 0 n t a u ban, J. P 0 u s set Sr. d e, Les Charmes de Felicie (1654) Felicia, óf de betóveringe door liefde, 1699, d. H. Ben jam i n.
M 0 n t f I e u r y, A. J. de, L'Ecole des jaloux, ou Ie cocu imaginaire (1664)Den ghewillighen hoorendraegher ofte schole der jalousy, z. j.
La Femme juge et partie (1669) - De vrouw rechter en partij
"
van haar man,?, 1746, 1781, d. A. Peys.
La Mariage de rien (1660) - Het huwelijk van niet, 1662, 1671,
"
1678, 1701, 1710, 1725, 1729, d. A. B: de Leeu w.
u v i 11 e, A. Ie Met e I Sr. d', La Dame invisible, ou I'esprit follet 3)
(1641) -? Het spookend weeuwtje, 1677 (2 de dr.), 1684, 1687,
1706, 1713, 1715, 1720, d. Lod. Meyer.
La Dame invisible, ou I'esprit follet (1641) -? De nacht"
spookende joffer, 1670, d. A. Peys.
Les Trahisons d' Arbiran (1638) - De verraderijen van Arbiran,
"
1668, d. P. Dubbels.
Po i s s 0 n, R., La Comtesse malade (1673) - De ziecke gravin, 1673.

o

1) Wordt ook aan Boursault toegeschreven.

2) = Het minnenydigh doolhof ofte de verwarde jalouzy, z. J.
3) Een ander blijspel met gelijknamlgen titel wordt aan Hauteroche en ook aan
Th. Corneillc toegeschreven.
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n, R., Lubin, ou Ie Sot vangé (1661) - Pefroen met 'et schaapshooft,
1669, 1691, 1702, 1711, 1713, 1741,
d. Y. Vincent.
?
Flavio en Juliette, of de getemde dartelheit, 1679, d. J. Duliaart.
P rad 0 n, N., Régulus (1688) - Regulus, 1699, d. Constantia et Labore.
Q u i n a u I t, Ph., Agrippa, ou Ie faux Tibérinus (1661) - Agrippa, Koning
van Alba, of de valsche Tiberinus, 1669,
d. H. de G r a e f.
Agrippa, Koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus, 1677, 1680 (?), 1714.
Amadis de Gaule (1684) - Amadis, 1687, d. Th. Arendsz.
Amalazonte (1667) - Amalazonte, 1667, d. J. Koenerding.
Gekroonde onnooselheydt door standtvastige ende wel beproefde liefde van
den Prins Theodatus tot Amalasonte
Koninginne der Gotten, z. j.
Les Amans brouillés, ou la Mère coquette (1665) - De wanhebbelyke liefde, 1678, 1704, 1753, 1789.
Astrate, roi de Tyr (1663) - Astrate, Koning van Tyrus, 1670,
.
1678, 1679, 1693, 1697, 1720, 1744, d.
D. Buysero.
Atys (1676) - Atys en Sangarida, 1723, d. G. T. Domis.
Cadmus et Hermione (1673) - Cadmus en Hermione, 1687,
d. Th. Arendsz.
La Comédie sans comédie (1654) - Tooneelspel zonder tooneelspel, 1671, d. P. Dubbels.
Le Docteur de verre \) (1654) - De glasen doctoor, 1663,
1678, 1679.
Nieuwe klucht van den
glasen Doctoor, 1663.
Le Fantóme amoureux (1656) - De spookende minnaar, 1679,
1708, 1729.
Le Feint Alcibiade (1658) - De geveynsde Alcibiade, 1671, d.
J. S 0 0 I man s.
Les Festes de l'amour et de Bacchus (1672) - Min- en wynstrydt, 1717, 1719, d. D. Buysero.
Les rivales (1661) - De medevrysters, 1689, d. Ellerus.
Roland (1685)- Roeland. 1686, d. Th. Arendsz.
La Stratonice (1660) - Stratonice, 1694, d. A. B 0 ga er t.
Ra c i n e, Alexandre Ie Grand (1665) - Alexander de Groote, 1693, 1718,
1723, d. A. B 0 ga er t.
Po i ss

0

1) Het is één bedrijf van La Comédie sans col7lédfe.
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Racine, Andromaque (1667) -

Andromaché, 1678, 1715,1723, d. Lod.
Meyer.
Bajazet (1672) - Bajazeth, 1682, d. Th. Arendsz.
- Bajazet, 1684, d. F. Rij k.
Bérénice (1671) - Berenice, 1684, 1735, d. F. Rij k.
Britannicus (1664) - Brittannicus, 1693, 1729, 1764, d. J. de
Canj 0 n cie.
Iphigénie (1674) - Ifigenia in Aulis, 1676, 1683, 1715, 1722, 1736,
1781, d. Th. Arendsz.
- lfigenia in Aulis, 1679, 1682, 1697, d. J.
Dullaert.
Mithridate (1673) - Mithridates, Koning van Pontus, 1679, 1698,
1706, 1708, 1729, 1752, d. Th. Are n d s z.
- Mithridates, Koningh van Pontus, 1679, d.
J. Duliaart.
Phèdre (1677) - Phedra en Hyppolitus, 1683, 1724, d. F. Rij k.
Les Plaideurs (1668) - De pleiters, 1695, d. A. Bogaert.
La Thébaïde, ou les frères ennemis (1664) - Thebaïs, of vyandIyke broeders, 1680, 1719, d. F. Rij k.
Reg nar d, J. F., Attendez moy sous I'orme (1694) - Wagt me voor dat
laantje, 1698, 1708, 1735, z. j., d. W. den El ge r.
Reg n a u I t, Blanche de Bourbon, Reine d'Espagne (1641) - Blanche de
Bourbon, Koningin van Hispanien, of Stantvastige
Onnoselheyt, 1662, 1663, d. P. H. T 0 11.
Rot rou, J., Antigone (1639) - De Griekse Antigone, 1670.
Bélisaire (1643) - Den grooten Bellizarius, 1658, d. C. de
Grieck.
- Den grooten Bellizarius, 1697, 1724.
Cosroès, roi des Perses (1649) - Kosroe's, 1656, d. A. B. de
Lee u w.
Diane (1635) - De gelukkige bedriegery, 1649.
"
Doristée et Cléagénor (1630) - De klaagende Kleazjenor, en
"
dooiende Doristee, 1647, 1670, 1716, 1730, d.
A. K. van G e r m e z.
Laure persécutée (1639) - Vervolgde Laura, 1645, 1679 (2),
1716, 1730, d. A. K. van Ge r m ez.
La Soeur (1645) - 't Verwarde huwelyk, 1667, d. P. Ne d e rh 0 ven.
Venceslas (1648) - Wenceslaus, Koning van Poolen, 1686, 1715,
"
(1731), d. Kath. Lescailje.
R y e r, P. d u, Esther (1643) -? Hester, of de verlossing der Joden, 1659,
1662, 1667, 1698, 1732, 1751, d. J. Ser wou ter s.
Scevole (1647) - Scevola, 1668, z. j., d. G. van der
Horst.
Thémistocle (1648) - Themistocles, 1686, d. M. B red a.

126
S a int G c r m a i n, Le grand Timoléon de Corinthe (1642) - Den grooten
Timoleon, of 't verloste Korinthen, 1661,
d. Ph. Th. T 0 Il.
Sc a r ron, P., Dom japhet d' Arménie (1653) -- Don japhet van Armcniën,
1657, d. C. de G r i e c k.
L'Escolier de Salamanque (1654) - De edelmoedige vyanden,
1659, 1671 (3 de dr.), d. j. B I a s i u s.
jodelet, ou Ie Maitre Valet (1645) - jodelét. Of de knecht
meester én de meester knecht, 1683, 1720,
1771, d. j. Kommelyn.
S c i P ion, L' Avocat Save tier (1670) - ? De gewaande Advocaat 1), 1685,
1717, 1731, 1747,1785, d. P. de la Croix.
Sc u d é r y, G. de, L' Amour tyrannique (1638) - Tirannige liefde, 1647,
1671, 1701, 1746, d. j. H. Kr u l.
La Mort de César (1636) -? De doodt van julius
Caesar, 1650, d. H. Ver bie s t.
Ser r e, j. P u ge t del a, Sainte Catherine (1643) - De heilige Katerina,
martelares, 1668, d. j. H. Glazemaker.
Thomas Morus, ou Ie triomphe de la foi et de la
constance (1642) - Thomas Morus, ....
ofte verwinninge van geloof en stantvastigheydt, 1660, d. H. B run o.
Thomas Morus,.... - Thomas Morus, of de
"
zegepraal des geloofs, en der stantvastigheit, 1668, d. J. H. G I a z e mak er.
S é v i g n y, F. L. de, Philippin sentinelle -? De verloren schildwacht,
1686, d. j. Pluimer.
Sub I i g n y, La Folie querelIe, ou la critique d' Andromaque (1668) - De
gelukte list, of bedrooge Mof, 1689, d. N i I
Volentibus Arduum.
T a i II e, J e a n del a, Les Corrivaux (1573) - De bedrooge schaakers 2),
1672, d. P. A. Codde.
Th u i Ier i e, J. del a, Hercule (1681) - Herkules en Dianira, 1688, 1731,
1744, d. Kath. Le sc ai Ij e.
Soliman (1680) - Soliman, 1689, d. H. Angelkot Sr.
"
Tri sta n I'H e r m i t e, F., Mariamne (1636) - Herodes en Mariamne, 1685,
1730,1731,1757, 1791, d. Kath. Lescailje H).
1) Misschien ook naar L'Avocat sans étude (1665) van Rosimond.
2) Alleen de 3 eerste bedrijven van het Fransche blijspel.
3) Naar het Fransch zijn verder vertaald Broershert, 1683, 1720, 1729, door A. B. de
Leeuwen De koppelaar van zyn vrouw, 1698, d. H. Benjamin. Waarschijnlijk zijn naar het
Fransch Stantvastige Princes, of bedroogen Stiefmoeder, 1669, d. J. DulIaart, Het
verandert houwelijk, d. J. Soolmans, De buitensporige jaloersehe, 1681, d. J. Pluimer,
Gheluck door ongheluck ofte bedroghen dienst-knaepen, 1682, d. B. Wils, De meid
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Naar hef Spaanseh:

A g u i I a r, Gas par de, Venganza honrosa - 't Quaedt syn Meester
loondt, 1618, 1631, d. Th. Roden burg.
A I arc 0 n y Men d 0 z a, EI Tejedor de Segovia - Don Louis de Var gas,
of edelmoedige wraek, 1668 (2), z. j., 1701,
1707, 1725, 1729, 1762, 1783, d. D. Hei n c k.
La crueldad por el honor -- De gestrafte kroon"
zught, 1650, d. D. Hei n c k.
C a I der 0 n del a Bar c a, P., EI mayor en canto Amor - Ulysses in
't eylandt van Circe, 1668, d. C. de G r i e c k.
EI mayor en canto Amor - De toveres Circe, 1670, 1690, d.
"
A. B. de Leeu w.
La .Nida es sueiio
Sigismundus, prince van Poolen, of
"
't leven is een droom 1), 1647, 1662,
1668, 1695 (7 de dr.), z. j., 1705, 1738,
1767, d. Schouwenbergh.
Lances de amor y fortuna - Aurora en Stella, of zusterlijcke
"
kroon-zucht, 1665, d. H. de Graef.
C e r van t e s, M., Los dos habladores - Roeland den klapper, geseyt
Hablador Roelando, 1673, 1702, d. C. de Bie.
E n cis 0, D. J i men e z de, Alexander de Medicis - Alexander de Medicis,
of 't Bedrooge Betrouwen, 1653, 1661,
1669, 1679, 1685, 1713, d. J. Duliaart.
Gom e z, A n t. E n r i q u e z, Engaiiar para reinar - Casimier, of gedempte
hoogmoet, 1656, d. Cath. Questiers.
G u e var a, L. Vel e z d e, La nueva era de Dios y Tamorlan de Persia Den grooten Tamerlan, met de doodt
van Bajazet I, Turks keizer, 1657, 1661,
1662, 1671, 1672, 1678, 1685, 1719,1736,
1745, z. j. (2), d. J. Serwouters.
Mar tin e z de Men e s e s, A., Los Esforcias de Milan - Joan Galeasso,
dwingeland van Milaan, d. Th. Arendsz.
M 0 n t a I van, J u anP ere z de, La mas constante mujer - Stantvastige
Isabella, 1651, d. L. de Fuyter.
Ve ga, L 0 p ede, EI amigo por fuerza - Gedwongen vrient, 1646, 1649,
1661,1662,1678,1704,1743, z. j.. d. Is. Vos.
EI castigo sin venganza - De verliefde stiefmoeder,
"
oft de gestrafte bloetschandt, 1665, d.
A. F. Wouthers.
EI cuerdo loco - Voorzigtige dolheit, 1650, 1659, 1683
"
(4 de dr.), 1701, 1729, d. J 0 ris de Wij z e.

juffrouw, 1685, 1739, d. P. de la Croix, en De schrandere faoneelspeelder, 1693, d.
W. van der Hoeven.
1) De eerstgenoemde druk heeft tot titel: Het leven is maer droom ....
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V ega, L 0 p ede, EI gran Duque de Moscovia y emperador perseguido -Gheweldighe heerschappyc vanden onrechtveerdighen Boris ghedempt ende gestraft door
den jonghen Prince Demetrius als eenighen
en rechten Erfgenaem van het groot Hertoghdom van Moskovien, z. j., d. C. de Bie.
EI Molino - Hertoginne Celia en Grave Prospero, 1617,
"
1629,1645(2), 1666.d. Th. Rodenburg.
EI palacio confuso 1) - Het verwarde hof, 1647, 1656,
,.
1665, 1671, 1679, 1699, d. L. de Fuyter.
EI
Perseguido
Casandra, Hertoginne van Borgonie, en
,.
Karel Baldeus, 1617, 1632, 1634, 1642,
1646, 1663, d. Th. Rodenburg.
La amistad pagada .- Den grooten Kurieen, of Spaan"
sehen bergsman, 1657, 1669,d. Th. Asselijn.
La batalla del honor - Den dullen ammirael, of stryt om
"
d'eer, 1670, d. H. de Graef.
La escolástica zelosa - Jaloersche Studenten, 1617,
"
1644, d. Th. Rodenburg.
La fuerza lastimosa - De beklaagelycke dwangh, 1648,
"
1655,1661, 1662, 1669, 1677, 1694, 1700, 1707 (3),
1720, 1729, 1764, 1780, d. I s. Vos.
La Reina Juana de Nápoles - Joanna, Koningin van
"
Napels, of den trotzen dwinger, 1664,
1669, d. H. de Graef.
Los Donaires de Matico - De mislukte liefde, en trouw
"
van Rugero Prins van Navarren,
1674, d. E. D. S. M.
Los loc os de Valencia - Min in 't Lazarus-huis, 1674,
"
1687, 1732, 1766, 1783, z. j. (2), d. W. G.
van Focq uen broc h.
Probezas de Reinaldos - Armoede vanden grave Floreflus,
"
oft Iyden sonder wraeck, 1671, d. C. de Bie.
Si no vieran los mujeres - Den geheymen minnaar, 1655,
"
d. Cath. Questiers 2i.
1) Het drama wordt ook wel toegeschreven aan AnI. Mira de Amescua.

2) Naar het Spaansch vertaald zijn verder Zabynaja, of vermomde Loosheid, 1648,
d. J. Soet, Don jan de Tessandier, 1654, d. L. de Fuyter, De dolheyt om de eer, 1661,
d. G. van Staveren, Veranderlyk geval, of stantvastige Liefde, 1663, d. D. Heinck, en
waarschijnlijk Domine johannis, anders geseyd de simpele doctoor .... , 1643, Stantvastigheid in 't Ongeluk, 1656, De wyze krygsman, en dappere raadsheer, 1658, d.
G. van Staveren, D'edelmoedige Harder, of geluckige Ongevallen, 1663, d. F. de Molde,
d'Ondanckbare Fulvius, en getrouwe Ocfavia, 1665, d. Cath. Questiers, d'Ontdekte
heerschappy, 1669, d. J. Soolmans, Alphonsus en Thebasile, 1673, d. C. de Bie, en
een paar drama's van Frederica Carnelia de Conincq (vgl. blz. 109).
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Naar hef Italiaanseh:
Aretino, P., Lo Hipocrito (1542)-Schijn-heylich, 1638, 1644,d.Bredero.
Con ta rin i, Fr anc., La fida Ninfa (1598) - De getrouwe herderin, 1658,
d. S. van Ingen.
G u a rin i, B., 11 Pastor fido (1590) - Trouwen Batavier, 1617, 1635, d.
Th. Rodenburg.
.,
Den getrouwen herder uit Arcadien, 1618, d. G. v. d. Eem bd.
Den getrouwen herder, 1646.
"
"
Den getrouwen herder, 1650, d.
"
"
H. Blo erna e r t.
Den getrouwen harder, 1671, d.
"
"
A. Peys.
Den getrouwen herder, 1678,
"
"
1695, d. D. de Potter.
Sb a r r a, Fr., La Tirannide del Interesse -- Tieranny van Eigenbaat, in het
eiland van Vrije Keur, 1679,
1680, 1705, 1706, 1729, d. A.
P e'l s.
Sec c h i, N., GI'Inganni (1562) - Tranquilli de Mont en Fortunati Geluck
en Ongelllck, 1633, d. B. Fonteyn.
Tas s 0, Aminta (1573) - Amintas, 1660, d. M. S.
?
L' Annibale in Capua (1661) - Hannibal den manhaften Veldoverste triomferende in de stadt Cap ua, 1670, d.
H. B10emaert 1).
Naar hef Engelseh:
B r e w e r, A n t., Lingua, or the Combat of the Tongue, and the five
senses for Superiority (603) -- Lingua; ofte stryd
tusschen de Tong, en de vyf sinnen, om de heerschappy, 1648, d. L. van den Bos.
Kyd, Th., Spanish Tragedy -? Ieronimo, 1621, d. A. van den Bergh.
-? Don Ieronimo Marschalck van Spanjen,
"
"
1638, 1665, 1669, 1683, 1729 en z. j. (2).
Mar I 0 w e, Chr., The rich Jew of Maltha (1633) -? Joodt van Maltha,
ofte Wraeck door Moordt, 1645,
d. G. deS i II e.
Mason, J., The Turke (1610) - Muliassus de Turk, 1652,d.D.Kalbcrgen.
Ra n dol P h, Th., Amyntas, or the impossible dowry, 1638 - Den dollen
Amintas, oft verloste minne-plaag,
1666, d. D. Wels.

1) Ook Ardelia en Flavioos vryagie (1629) is naar het Italiaanseh. Zie dl. I, blz. 428.
Drama en Toolleel, .11.
9

WURP,
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S hak esp e are, The taming of the shrew -

De dolle bruiloft, 1654,
d. A. S y ban t.
S h i rl e y, J., Love's cruelty (1631) -- De verleyde vriendt, 1668, d. A.
Sybant.
T 0 urn e u r, C y r i I, The reven gers tragedy (1607) - Wraeckgierigers
Treur-spel, 1618, 1634, d. Th. R 0 den b u r g.
?
The black man - Mr. Sullemans soete vriagie, 1633, 1643,
1649, d. B. F 0 n te y n 1).
Naar hef Duitsch:

G r y p h i u s, A., Absurda comica oder Herr Peter Squentz (1657) - Klucht
van Pyramus en Thisbe, 1669,
d. A. B. de Leeuw.
Leo Armenius (1646) - Leo Armenius, 1659, d. A. B. de
"
Leeu w.
Ein lustig Pickelhärings-Spiel, darinnen er mit einen Stein gar
?
lustige Possen machet (1620) - lochemlooi, ofte lalourschen Pekelharingh,
1637, d. I. Soet.
-- Oene, 1642, 1643, 1646, 1648,
?
z. j. (2), 1649, 1655, 1657, 1658, 1662 (2),
1670,1696,1710,1726, d.Jan Vos.
Iemand und Niemand (1620) - lemant en Niemant, 1645, 1653,
?
1662,1670,1699,1706,1707,1729, d. Is. Vos.
Die Müllerin und ihre drei Liebhaber - Domine Johannes,
?
ofte den jaloersen Pekelharing, 1658.
?
(Zangspelletje in de "Englische Comedien und Tragedien",
1620) - Singhende klucht van Pekelharingh in de kist, 1648,
1649, 1650, 1681, 1699, 1701, 1705, 1708, z. j., d. Is. Vos.
1) Naar het Engelsch is ook De bedrage meening, z. j., van J. van Meek'ren, en
waarschijnlijk Robbert Lever-worst, 1650 (2), 1661, 1699, 1725, 1729, d. Is. Vos.
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ACH TT I END E E E U W.

I. HET TREURSPEL.

Het tijdperk van grooten bloei was voor de Vereenigde Provinciën
voorbij, toen de 18de eeuw aanbrak. Wel werd in de Europeesche
staatkunde nog altijd rekening met hen gehouden, maar zij waren niet
meer de machtige Republiek van vroeger. De Hollanders waren niet
langer de beste zeevaarders, de ondernemendste kooplui, de eerste
schilders, de vernuftigste ingenieurs, de voortreffelijkste geleerden. Het
ras scheen uitgeput. De gebreken der ongelukkige constitutie, waarbij
het land geregeerd werd, werden hoe langer hoe meer voelbaar. Eene
klasse van regenten, die alle ambten bij onderlinge afspraak en contract
onder elkander verdeelden en zich op buitensporige manier verrijkten,
hield allen vooruitgang tegen en weerde· ieder, die verbeteringen wilde
aanbrengen. De vroeger in den handel vergaarde rijkdommen doofden
alle energie; men zat in koepels te luieren en lange pijpen te rooken.
Het grootere cosmopolitisme had wel de zeden verzacht en veel ruwheid
weggenomen, maar tevens een onherstelbaren slag toegebracht aan
alle oorspronkelijkheid. Alles wat uit den vreemde, vooral wat uit
Frankrijk kwam, werd bewonderd en nagevolgd. Men deed alles voor
het uiterlijk. Kunsten en wetenschappen werden beschermd uit ijdelheid,
bibliotheken werden aangelegd ter wille van de boekbanden. Geen
wonder, dat in zulk een tijd de geleerden van groote bete~kenis zijn
te tellen en geen groote kunstenaars zijn opgestaan.
Onze letterkunde der 18de eeuw is eene trouwe afschaduwing van
dien tijd van achteruitgang; de quantiteit van verzenbundels en drama's
is reusachtig groot, de qualiteit is daaraan omgekeerd evenredig. Het
aantal drama's, gedurende de 18de eeuw in de Zeven Provinciën geschreven en vertaald, bedraagt een paar duizend. Het is dus onmogelijk,
ze allen eenigszins uitvoerig te bespreken; men kan slechts een algemeen overzicht geven.
In de laatste helft der 17de eeuw was het Fransch-c1assieke treurspel
hier te lande bekend geworden, vooral door toedoen van de leden
der letterkundige bent "NiI Volentibus Arduum", die echter, zooals wij
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vroeger zagen, zelf nog heel weinig begrip hadden van het eigenaardige
van dat kunstgenre. Maar langzamerhand waren er tallooze Fransche
treurspelen vertaald, had men de regelen, door Corneille en Racine
gesteld, leeren kennen en trachtte deze nu in toepassing te brengen.
Het Fransche treurspel had in de Zeven Provinci!!n niet alleen het
burgerrecht verkregen, maar werd er nog meer ge!!erd dan elders en
verdrong de oudere kunstvormen bijna volkomen. Treurspelen met
reien, in navolging van Vondel en Hooft, zijn in de 18de eeuw zeldzaam;
de invloed van Seneca was bijna geheel verdwenen. Maar nog niet
verdwenen was de liefde voor het romantische, het verlangen, om op
het tooneel ook iets te zien gebeuren en niet alleen eindelooze redeneeringen aan te hooren, de begeerte, om geschokt te worden door
het onverwachte en het gruwelijke. En er waren nog tooneeldichters,
die aan dat verlangen trachtten te voldoen en, terwijl zij enkele regelen
der Fransch-c1assieke tragedie in acht namen, willens en wetens andere
voorschriften overtraden en zich of aansloten bij Jan Vos, Brandt en
Antonides, of volijverig Spaansche drama's vertaalden. Wij zullen
hunne treurspelen tot ééne groep vereenigen.
Het Fransch-classieke treurspel.
Plagiaat speelt in de eerste helft der 18de eeuw eene nog: grooter
rol dan in de 17de • Talloos is het aantal vertaalde drama's, die men
voor eigen werk liet doorgaan. En het is in zeer vele gevallen uiterst
moeilijk, dat plagiaat te bewijzen, omdat niet all~en de Fransche en
later de Duitsche schrijvers van den eersten en tweeden, maar even
goed die van den tienden rang geplunderd werden, wier drama's bij
ons te lande uiterst zeldzaam voorkomen. Het is gemakkelijk uit te
te maken, of een stuk naar Molière of Corneille is vertaald, maar dat
wordt moeilijker met de werken van Mád.I e Barbier, Abeille, La Chapelle en zoo vele anderen. Daardoor zullen in dit overzicht zonder
twijfel een groot aantal Nederlandsche drama's worden genoemd als
eigen werk, die later aan iemand, welke over een ruimer materiaal
beschikt dan de schrijver van dit boek, zullen blijken vertaald te zijn.
En ook is het onmogelijk, dat één detective al de misdaden op het
spoor komt, die op dit gebied zijn bedreven.
C. van der Oon schijnt eene bijzondere voorliefde te hebben gehad
voor de stichters van dynasti!!n. Zijn Faramont, eerste Koning der
France (1700) I) is óf eene vertaling van La Poujade's Faramond, ou
I) Herdru!d in 1701.
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Ie Triomphe des Héros (1672), óf ontleend aan Faramond (1661), den
bekenden roman van La Calprenède. De Agelmond, eerste Koning van
Lombardije (1702) is vol hofintriges, evenals Oustavus de eerste,
hersteller van Zweden (1727), waarin Gustaaf Wasa wordt voorgesteld
als "I'enfant chéri" van twee prinsessen en van de beminde van Koning
Christiërnes. De lotgevallen van Wasa zijn inderdaad heel wat belangrijker en romantischer geweest dan die, welke hem in dit drama
worden toegedeeld.
In Eneas en Turnus (1705) 1) heeft Lucas Rotgans boek 7 en 12
der Aeneis gedramatiseerd en voor zijne Scilla (1709) 2) gebruik gemaakt van de Metamorphosen van Ovidius (VIII, vs. 6, vlgg.). Scilla,
de dochter van koning Nizus, rooft, terwijl de hoofdstad van haar
vader door koning Minos belegerd wordt, het heilige schild, waarvan
het welzijn van haar vaderland afhangt, uit den tempel en brengt het
aan Minos, dien zij bemint. De stad valt nu in handen van den vijand.
Maar Minos versmaadt de liefde van Scilla, die ter wille van hem
haar vaderland verraden heeft, en tracht de liefde te winnen van
Ismene, eene andere dochter van Nizus, die verloofd is met Fokus.
In weerwil van alle bedreigingen blijft Ismene echter haren minnaar
trouwen Minos geeft zich ten slotte gewonnen, terwijl Scilla zich
doodt. De treurspelen van Rotgans zijn in veel betere taal geschreven
dan die van de meeste zijner tijdgenooten, b.V. van Coenraed Droste.
Deze oud-officier, die bijna eene halve eeuw lang in den Haag
een "otium cum dignitate" heeft genoten, heeft veel voor het tooneel
geschreven. De Agiatis (1707), Themistocles (1707), Arsinoë (1707),
Althea (1710), Aristodemus en Olympias zijn allen ontleend aan cIassieke bronnen, misschien ook de Theseus 3). Voor de Achmet (1708) werd
gebruik gemaakt var de Historie der Oroote Visirs. De Hebreeuwsche
oudheid leverde hem stof voor de Mariamne en de Adonias; hij
waagde zich aan het laatste onderwerp, hoewel Vondel hem was
voorgegaan, omdat "die het Theater verstaen, moeten bekennen, dat
die Digter gevolgt heeft de stellingen van Seneca en andere Latynsche
Treur-spel-schryvers, die tegenwoordig uyt het gebruyck zyn geraeckt,
naer dat Corneille en Racine die kunst meer opgeheldert hebben".

1) Herdrukt in 1710 en 1736. - Misschien heeft Rotgans gebruik gemaakt van De
Brosse's Turne (1647).
2) Herdrukt in 1711, 1731 en 1751.
3) De voorrede is niet duidelijk op dit punt; misschien heeft de schrijver gebruik
gemaakt van De la Fosse's Thésée (1700), maar het was niet mogelijk de beide
treurspelen met elkander te vergelijken.
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Verder dichtte hij een Vrouw jacoba van Beyeren (1710) en een Floris
de Vyfde, omdat hij had "gemerckt, dat (z)yne Landsluyden meer
genegen syn, om Inlandsche dan Uytheemsche geschiedenissen op het
Tooneel te aanschouwen". Droste was een ijverig voorstander van
het Fransche classicisme, zooals niet alleen uit den bouw van al zijne
treurspelen blijkt, maar ook uit verscheidene vertaalde fragmenten van
Boileau's Art Poétique, die hij hier en daar inlaschte. Hij vermijdt
"naeuwkeurigh" "alle uytheemsche woorden, die onder ons in swangh
gaen", maar dat stempelt hem nog niet tot een dichter van beteekenis,
waarvoor hij zich trouwens ook niet uitgaf. In een vers Aen de Tooneeldichters 1) bezingt hij de groote geleerden, dichters en kunstenaars
der 17de eeuwen eindigt met de woorden:
"Soo de Natuer ons Volek geen' gaeven heeft geweygert,
En ons vernuft soo hoog, als andre Landaert, steygert,
Sou dan voor 't Duyts Tooneel noyt komen in het ligt
Een overvlieger, die soo wel als vremde digt?
Heeft men soo gauwen Baes tot nog toe niet vernomen,
lek beeldt my selven in, dat die nog eens sal komen", enz.
Droste's verwachting is beschaamd; de "gauwe Baes" is in de
18de eeuw niet verschenen. In hetzelfde gedicht geeft hij zijne collega's

den raad, niet "veel arbeyts" te besteden, "om in uw' Moeder-taal
een Frans Spel te verkleeden", en dringt sterk aan op oorspronkelijkheid. Zijne drama's zijn in den Haag gespeeld en uitgegeven 2).
Ook Lucas Schermer heeft voor zijn Me/eager en Alalante (1710) 3)
geen gebruik gemaakt van de Fransche treurspelen, die hetzelfde
onderwerp behandelden, maar de Metamorphosen (VIII, vs. 270) van
Ovidius als bron gebruikt. Hij vertaalde hier en daar 11), doch gaf een
ander slot aan het verhaal. Schermer's treurspel is minder gemaniereerd
en onmogelijk dan J. Pluimer's Piramus en Thisbe f.), dat misschien
vertaald is naar het gelijknamige treurspel van Pradon (1674) en
waarin de eenvoud en naieveteit van de fabel, zooals zij door Ovidius
aan ons is overgeleverd, geheel en al verloren is gegaan.
C. Boon's Leiden verlost (1711) speelt in de legerplaats van Valdez,
waar Magdalena Moons, door de Spanjaarden gevangen genomen,
1) Vóór de Mariamne.
2) De eersten werden in 1710 gezamenlijk uitgegeven als De Haegse Schouburg,

de anderen volgden in 1714.
ö) Herdrukt in 1711 en 1725.
4) O.a. het geheele verhaal van de jacht in 11, 4, naar Metam., vs. 329-425.
5) Eerst in 1723 gedrukt in het 2de deel zijner gedichten.

137
haren verloofde beweegt, den voorgenomen storm uit te stellen, terwijl
Valdez' vertrouwde, Karandilet, hem tot den aanval aanspoort,.om zoo
twist te zaaien tusschen de beide geliefden. In Mirra (1714) en Dido
(1732) behandelde Boon evenmin nieuwe onderwerpen; de Timon (1732)
is naar het bekende werkje van Lucianus; Kosmus de Medicis (1732)
is ontleend aan Hooft's Rampzaaligheden der verheffinge van den
huize Medicis I).
Dezelfde stof, ontleend aan hetzelfde boek, heeft Claes Bruin gedramatiseerd in De dood van johan en Garcias, of de onzydige regispleeging van Cosmos de Medicis (1715) 2), maar op geheel andere
wijze. Boon, die blijkens zijn "Brief, rakende de behandeling der
Tooneel-Poëzy" 3), op het gebied van het Fransche classicisme "plus
roialiste que Ie roi" was, laat in zijn treurspei den eenen prins van
Florence, Johan, niet eens optreden, maar één der personen verhalen
van den haat tusschen de beide broeders; Bruin daarentegen voert in
het eerste bêdrijf de twistende prinsen ten tooneele en laat Garcias
den moord bekennen bij het lijk van zijn broeder. In het 5de bedrijf
spreekt Helionora eene rouwklacht uit bij de lijken harer beide zoons.
Bruin was in 1713 voor het eerst als tooneeldichter opgetreden met
De grondlegging der Roomsche vryheid ~), dat geheel in den Franschen
trant geschreven is ''). De Spiegel van edelmoedige vriendschap (1715) u)
zou eerst geh.eeten hebben De Vriendschap van David en jonathan
en is dan ook ontleend aan Samuel, I, maar op verzoek der regenten
van den Amsterdamschen Schouwburg werden, "om geen Bybelstof
op het toonneel te brengen," "de naam en en eenige zaaken wat
verschikt." Het treurspel speelt nu in Sidon; Abdaran, de zoon, en
Sobi, één der schoonzoons van Koning Hiram, zijn de trouwe vrienden.
Aarnout en Adolf van Egmont, hertogen van Gelder (1716) 7) is ontleend
aan Slichtenhorst's XIV Boeken van de Gelderssegeschiedenissen (1654);
de plaats der handeling is het kasteel te Buren, waar Aarnout gevangen
wordt gehouden, maar door Karel den Stoute bevrijd wordt. In De
deugdzame hoveling (1720) 3) is eene Perzische geschiedenis gedrama1) Vgl. Hoojt's Mengelwerken, 1704, blz. 202-204.
~) Herdrukt in 1786.
H) Vgl. zijne Tooneel-Poëzy, 11, 1732, blz. V, vlgg.
4) Herdrukt in 1716 en 1754 met den titel Lucius junius Brufus, grondlegger der
Roomsche vryheid.
5) Misschien is het treurspel eene vertaling van de Brutus (1690) van Mad.le Bernard,
maar Bruin, die anders eerlijl( opbiecht, waaraan hij de stof voor zijne treurspelen
ontleend heeft (vgl. de voorrede van De groofmoedigheid van Epaminondas), noemt
het Fransche drama niet.
6) Herdrukt in 1737.
i) Herdrukt in 1736.
8) Herdrukt in 1742.
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tiseerd, die wordt meegedeeld door J. B. Tavernier in Les six voyages
en Turquie, en Perse et aux Indes 1). Mohamed, de eerste staatsdienaar van den vorst, wordt door zijne vele vijanden beschuldigd
van een diefstal van diamanten, maar men vindt bij èene huiszoeking
in een gesloten vertrek alleen de "Herders-tas en schup", die Mohamed
bezat, toen hij in dienst trad van 's konings vader. En terwijl hij
toegeeft, dat al zijne verdere bezittingen hem door den vorst zijn
geschonken en hem door dezen weer ontnomen kunnen worden, laat
hij zijn recht gelden als eigenaar der beide voorwerpen, die hij als
jonge herder reeds in zijn bezit had. De verhinderde wraak van Cajus
Martius Coriolanus (1720) 2) is aan Plutarchus ontleend, evenals De
Grootmoedigheid van Epaminondas (1722); bij het laatste treurspel
is de eenheid van plaats niet in acht genomen, want bijna elk bedrijf
eischt ander decoratief. In De dood van Willem den Eersten, Prins
van Oranje (1721) 3), waarvoor Hooft's geschiedenis werd gebruikt,
wordt de vorst op het tooneel doodgeschoten; het is een onbeteekenend
treurspel, dat zeker alleen wegens het onderwerp lang op het tooneel
is gebleven; aan het slot werd later het graf van den Zwijger vertoond,
omringd door eenige zinnebeeldige figuren.
In vele treurspelen van Bruin houdt één der personen aan het einde
of aan het begin van een bedrijf een monoloog, in andere versmaat
geschreven; het is een overblijfsel van den reizang. Ook in andere
opzichten volgde Bruin, zooals wij boven zagen, niet onvoorwaardelijk
de regels der Fransch-classieke tragedie. De zes treurspelen, die Bruin
aan het Oude Testament ontleende en in 1724 gezamenlijk uitgaf 4),
zijn op dezelfde wijze gebouwd als die, welke boven werden besproken;
zij waren echter niet voor opvoering bestemd, "want zulks is myns
oordeels in veele opzichten het heilige voor de honden en de paerlen
voor de zwynen te werpen," zegt de dichter in zijne voorrede. Van
die zes treurspelen is Abraham's offerhande in 3 bedrijven verdeeld,
maar wordt ingeleid en gesloten door een voor- en naspel, waarin
Geloof en Natuur optreden. De eenheid van plaats is niet altijd streng
1) Vgl. I, blz. 110-114 der uitgave van 1679.
~) Herdrukt in 1738 en 1766. Er bestonden in 1720 vijf Fransche drama's met den
titel Coriolan.
3) Herdrukt in 1726, 1746 en 1781.
4) Onder den titel Bybelsche tooneelpoi!zy; de bundel is in 1735 herdrukt. De
treurspelen heeten Abraham's offerhande, De vlucht van Moses uit Egypte, De edelmoedigheid van David aan Koning Saiil, De dood van Koning Saul (zooals de
dich"ter zelf meedeelt, eene vertaling van P. du Ryer's Saul, 1642), De gestrafte hoogmoed van Koning David en De verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego.
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volgehouden en vele monologen zijn niet in alexandrijnen geschreven.
Nog verder week hij van tIet Fransche classicisme af in de zes drama's,
die gezamenlijk zijn uitgegeven onder den titel Het leven van den apostel
Paulus (1734) I), aan welke hij den titel van treurspelen of tooneelspelen niet wilde geven, om niemand te kwetsen. Deze zes treurspelen
zijn alle in 3 bedrijven verdeeld, die elk door een reizang worden
gesloten; in enkele treden zelfs twee koren op. Ook deze treurspelen
waren niet bestemd, om gespeeld, maar om gelezen te worden.
De doodelyke minnenyd (1714) 2) van W. van der Hoeven is lang
op het tooneel gebleven. Octavia, de zuster van den keizer van Rome,
is verliefd op den veldheer Claudius, maar hij bemint Porcia. Deze
wordt nu op bevel van Octavia in den Tiber geworpen, doch gered
door een "hovenier" van 's keizers buiten. Naar datzelfde buiten wordt
Claudius gezonden, die krankzinnig is geworden. Hij ziet zijne dood
gewaande Porcia terug, nadat eerst de keizer op haar, die als boerinnetje gekleed is, verliefd is geworden. De keizer verbant Octavia, die
zich doodt. Het treurspel is misschien naar het Fransch, maar De
dood van Sultan Selim, turksen keiser (1717) "pronkt met geen
Fransche, of andere veeren op zyn Tulband." Selim laat zijn zoon
dooden; de bruid van dezen steekt de Turksche vloot in brand,
ontvlucht met een prinselijken Christen slaaf en wordt zelve Christen.
Selim sterft.
Balthazar Huydecoper ontleende De triompheerende standvastigheid,
of verydelde wraakzucht (1717) 3) aan Calprenède's bekenden roman
Cléopatre; het vervelende treurspel speelt tijdens de regeering van
Augustus. Veel meer opgang maakte zijn Achilles (1719) 4), waarin de
belangrijkste feiten uit de Ilias worden .... besproken. Achilles, die toornig
is, omdat Agamemnon hem Briseis heeft ontroofd, heeft zich uit den
strijd teruggetrokken en weigert de verzoening, die Ajax en Ulysses
hem uit naam van Agamemnon komen aanbieden. Patroclus, die gezien
heeft, hoe droevig het in het Grieksche leger gesteld is, nu de Trojanen,
vermetel geworden door de afwezigheid van Achilles, van alle zijden
overwinnen, overreedt Achilles, hem ten strijde te laten trekken. Als
hij afscheid van Achilles heeft genomen, verschijnt Briseis, maar
Achilles zendt haar terug; Agamemnon moet zich eerst voor hem
1) De titels zijn: Het bloeddorstig voornemen van Saulus, De bekeering van Saulus,
De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus, Het lyden van Paulus en
Silas, in den kerker te Philippis, Paulus voor Felix en Drusilla, De dood van Paulus.
2) Herdrukt in 1733, 1743 en 1782.
3) Herdrukt in 1731.
4) 'Herdrukt in 1728, 1742, z. j., 1786 en 1845.
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vernederen I). Phoenix, Alcimus en Automedon brengen achtereenvolgens AchiIles berichten over den slag; ten slotte verschijnt Ulysses
met de droevige tijding, dat Patroclus gesneuveld is. Achilles wapent
zich, om zijn dood te wreken. Briseis en hare vertrouwde. "Cephize"
praten wat met Phoenix en vervolgens met Agamemnon 2), als Alcimus
het bericht brengt, dat Achilles de Trojanen verslagen en Hector gedood
heeft. Dan verschijnt Achilles ; hij heeft eene heftige woordenwisseling
met Agamemnon, maar laat zich door Ulysses overreden en verzoent
zich met zijn vijand 3). In het treurspel zijn vele gedeelten der Ilias
vrij vertaald. Voor de Arzaces, of 't edelmoedig verraad (1722) 4)
schijnt Huydecoper geene historische bron te hebben gebruikt; het
treurspel heeft eene intrige aan het hof der Parthen tot onderwerp.
In het 2de bedrijf komen 60 versregels in stichomythie voor en aan
het slot zijn er twee lijken op het tooneel.
Huydecoper behoorde tot de groote groep van dichters dier dagen,
die in lange voorredenen met vele citaten uit Corneille, Boileau, Pels, enz.
beschouwingen hielden over de dramatische kunst en de karakters en
daden hunner personen verklaarden f.). Nu leert de kunstgeschiedenis,
dat groote kunstenaars zich al heel weinig aan theorie!!n gelegen laten
liggen, maar dat juist zij, die zooveel over hun vak spreken, de rechte
broeders niet zijn. Het gaat daarmede als met schoolmeesters en
paedagogie; "die graue Theorie" geeft slechte leerlingen.
Met meer of minder geluk, meestal met minder, werd de Franschc1assieke tragedie nagevolgd in eenige treurspelen van het genootschap
"Door IJver bloeid de kunst" H), waarvan de tooneelspeler -Enoch
Krook de voornaamste, zoo niet de eenige dichter was, in J. van
Hoogstraten's Enéas of Ondergang van Troje (1710), dat hier
en daar trouwens navolging toont van Vondel's Gysbreght i), in
Gerard van Loon's Plautianus (1711) 3), in de treurspelen van
W. de Geest, die de historie van martelaars voor het geloof tot onder1) Dit tooneel tusschen Achilles en Briseis komt niet in de Ilias voor.
2) Deze tooneelen evenmin.
S) Ook dit komt niet in de Ilias voor.
4) Herdrukt in 1732 en 1743.
,» In een uitvoerig stuk heeft hij de Oedipe van Corneille tegen Voltaire verdedigd (1720).
ti) NI. in Agis, Koning van Lacedemoniën (1701), Het herstelde kroonrecht door
Keizer Karel de Vyfde (1703), Paris en Oenone (1712, 1717), Baléus en Merodach, of
proef van goede opvoeding en lydzaamheid (1718).
7) Vgl. De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, blz. 288. Het treurspel
is. herdrukt in 1759; in hetzelfde jaar werden er vertooningen bij gemaakt.
8) Herdrukt z. j.
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werp hebben I), in de kinderachtige drama's van J. de Groot 2), in
die van Mr. H. van der Zande ~), in De dood van Philippas Koning
van Macedonien (1716) van De Vryer, De nederlaag van Xerxes,
Koning van Persië (1717) van J. Duyf, in N. van Overveld's Philoneas
en Thirene (1720), in een paar treurspelen van G. Tysens 4) en van
J. Kleiburg 5), in G. Wetstein's Erik, Prins van Zweden (1722), in
Eadochia, Keyzerinne te Konstantinopolen (1723), Cezar's dood (1723),
Gestrafte boosheid (1723) en Lucius junius Brutus (1725) van Roeland
van Leuve, De beloonde deugt, en de gestrafte wreetheit (1723) van
Phil. Zweerts, en Orestes en Hermioné (1725) van W. Hessen, in de
treurspelen van C. G. Moering G) en A. Heems '), in Cajas Mutius
Scevola (1727) van een onbekenden schrijver, dat misschien in
verband staat met de Scévole (1647) van Du Ryer, en in I. Boonen's
Sapor (1738). In al die treurspelen, voor een groot deel aan de
c1assieke oudheid ontleend, wordt geredeneerd en nog eens geredeneerd en het moet voor de toeschouwers een buitenkansje zijn
geweest, dat in enkele er van iemand op het tooneel zelfmoord
pleegt, wat, van het standpunt der tooneelspelers gezien, volkomen
verklaarbaar is.
Sybrand Feitama, die zich later als vertaler bij zijne tijdgenooten
grooten naam heeft verworven, begon zijne loopbaan met het oorspronkelijke treurspel Pabricius (1720) 8), dat door de taal, waarin het
geschreven is, uitmunt boven vele andere drama's van dien tijd, maar
weinig boeit door zijn inhoud. De krachtige Romein laat zich, als hij
gezonden wordt naar het leger van Pyrrhus, noch door de schoonste
geschenken, noch door bedreigingen verleiden, om ook maar een streep
af te wijken van zijn plicht.
Frederik Duim trad in 1728 als treurspeldichter op met De gem ar1) NI. Valentinus (1707) en Boëtius (1711).
2) jacobus, hartog van Monmouts (z. j.) en Eugenia (1713).
il) De dood van Elius Sejanus, of spiegel voor der vorsten gunstelingen (1716) en
Demetrius, of stryd tusschen de liefde en het staatsbelang (1717).
4) De onbekende médeminnares, of de rampsalige minnelist (1717), Theagenes en
Kariklea, of de triomferende kuisheid (1720) en Bassianus Varius Heliogabalus, of
de uitterste proef der standvastige liefde (1720).
5) Salomona joodse martelares (1720), Merodack en Si/ous (1720), De triompheerende onnozelheit (1721), De dwaze liefde, of rechtvaardige ballingschap (z. j.) en
Valerius Severus, den standvastigen Kristen (z. j.).
ü) Alexander en Artemisia (1734), Artaxerxes (1738) en De dood van Seneca (1743).
7) Antipater, of de dood van Alexander en Aristobulus (1723) en Absalon, of de
gestrafte heerschzucht (z. j.).
8)

Herdruk! in (1735) en 1764.
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telde deugt binnen Thorn, waarvan een Jezuïeten-intrige, die in 1724
vele ongelukkige slachtoffers heeft gemaakt in de Poolsche stad en
die de verontwaardiging van geheel Europa heeft gewekt, het onderwerp is. Het treurspel wordt opgeluisterd door een groot aantal vertooningen; in die, welke aan het I ste bedrijf voorafgaan, ziet men de
aanleiding tot de tragische geschiedenis, n.l. ongeregeldheden tijdens
eene processie, in die, welke het treurspel besluiten, worden de burgemeester en vele andere voorname ingezetenen gemarteld en verbrand.
Zijn Menalippe, of de bevechter van zich zelve (1743) is waarschijnlijk
aan een Franschen roman ontleend I). Alkaméne, zoon van een koning
der Scythen, is onder een anderen naam doorgedrongen in het leger
der vijandige Dacers, heeft liefde opgevat voor de Dacische prinses
Menalippe en strijdt tegen zijne eigene landgenooten, maar beschermt
aan den anderen kant het leven van zijn vader tegen Dacische moordenaars. Hij trekt het lot, om tegen Alkaméne, dus tegen zich zelf,
te gaan strijden, maar laat zijn broeder voor zich optreden. Het treurspel wordt voorafgegaan door eene korte opsomming van al de regelen
van het treurspel, die Corneille had gegeven. De Siciliaansche Vespers
(1743) is een vervolg op de Konradyn (1686) van Ludolph Smids;
de ondergang van Karel van Anjou wordt hierin geschetst. juba en
Silene, of bedwonge minne en wraake (1744) is aan een Franschen
roman ontleend - in zijne voorrede zegt de schrijver, dat hij "den
Historischen Roman niet (heeft) willen verminken" - evenals Alexander
en Arlemize (1751), terwijl De doodt van Achilles (1745) heet te
berusten op het verhaal van Dictys Cretensis 2). De Zaïre, bekeerde
Turkinne is eene vrije bewerking van Voltaire's Zaïre (1732), waarop
Duim heel wat heeft aan te merken en zelfs "al dien verwarde, en
onsmakelyken hutspot, vervat in de twee leste bedryven, verworpen"
heeft. Lessing noemt in de Hamburgische Dramaturgie Duim's critiek
gegrond, maar "die Duime können wohl tadeln, aber den Bogen des
Ulysses müssen sie nicht selber spannen wollen. Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragisch en Dichters ist dieser, dasz er uns kalt
läszt," en dat heeft Duim op zijn geweten.
Behalve de boven genoemde treurspelen schreef Duim verscheidene
drama's, die aan de vaderlandsche geschiedenis zijn ontleend. Op het
blijspel De vlugt van Huig de Oroot, uit het Slot te Loevestein (1742) 3),

1) Evenals de Menalippe (1768) van Wibius Wibrandi.
2) Er bestaat echter ook een treurspel van Th. Corneille La mort d'Achille (1673).
3) Herdrukt in 1746 en 1760.
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dat geen blijspel, maar een blij-eindend treurspel is 1), volgden "De
dry delen van Huig de Groot" 2), eene trilogie, die de dichter vergelijkt
met die van Ioseph van Vondel. De drie drama's tellen elk slechts
drie bedrijven. Het eerste van de drie, Huig de Groot in 't Hof van
Zweeden heet een blijspel; De Groot neemt afscheid van Koningin
Christina. In Huig de Groot te Rosiok sterft hij; in Huig de Groot
te Delft wordt hij begraven; de beide treurspelen zijn even vervelend
als het blijspel. De broedermoort van Kornelis enjoan de Wit (1744) 3),
Het regtsgeding van johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets,
en Huig de Groot (1745) .1) en De beraamde moort op Maurits, Prins
van Oranje, door de Zoon en van Oldenbarneveldt(1745) 5) zijn, evenals
de zoo even genoemde drama's, van geschiedkundige noten voorzien,
die met de lange alleenspraken en dialogen eelle zeer nuttige repetitie-les
in vaderlandsche geschiedenis vormen, maar .... "der einzige unverzeihliche Fehler eines tragisch en Dichters ist dieser, dasz er uns
kalt läszt".
j. de Marre dramatiseerde in Marcus Curtius (1734) I;) de opoffering
van . den jongen Romein, die door Livius (VII, 6) in enkele woorden
wordt vermeld; er is heel wat bijwerk in het treurspel. Zijn jacoba
van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) 7) is een der
weinige Nederlandsche treurspelen van dien tijd, die zich lang op het
tooneel hebben staande gehouden. jacoba is in het geheim met Borselen gehuwd, die door Philips gevangen wordt genomen en ter dood
verwezen. Maar hij wordt gered, terwijl Philips en jacoba meenen,
dat het vonnis reeds ten uitvoer is gebracht 8).
In Kains broeder-moord van jacob van Veen 9) wordt bijna een
geheel bedrijf gevuld met eene samenspraak tusschen Lucifer en
Belial. De laatste spoort ook, terwijl hij onzichtbaar blijft, Kain tot
zijne misdaad aan. Alleenspraken in andere maat nemen eenigszins de

1) Dat is ook het geval met het .blyspel" Het leven verwekt in den doode (1745),
waarin Duim eene novelle uit Boccaccio's Decamerone (X, 4) gedramatiseerd heeft.
Waarschijnlijk heeft hij echter gebruik gemaakt van de bewerking der novelle,.. die
Cats onder den titel Graf-houwelick, of leven uyten doot in zijn Trou-ringh (1637)
heeft gegeven.
2) Herdrukt in dezelfde jaren.
S) Er zijn drie uitgaven van dat jaar.
4) Herdrukt in 1760.
5) Herdrukt in 1760.
6) Herdrukt in 1758.
7) Herdrukt in 1741 (2), 1761 (2), 1786 en 1826.
8) Corver had heel wat op het stuk aan te merken (vgl. zijn Iets voor Oom en
Neef, blz. 52, 53).
9) Met zijne andere treurspelen gedrukt in zijne Toonneel en Mengel-polzy, Alkmaar, 1736.
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plaats in van reizangen en eene Stem des Hemels doet zich hooren.
Zijn Kamma ofte huuwlyks wederwraak is gevolgd naar het bekende
verhaal van Plutarchus I), Virginia of de standvastige kuyschheyd
naar Livius; de eenheid van plaats wordt in het laatstgenoemde
treurspel, dat van grooten omvang is, niet in acht genomen.
De ballingschap van Willem de I (1738) van J. Sasselee heeft niet
het geringste spoor van actie; het afscheid van Oranje en Egmont te
Willebroek is het onderwerp van het drama. In A. van Nunem's
Petro Aloisio Farneze, hertog van Parma en Placenza (1738) komt
ten minste nog eene flinke samenzwering voor. Coridon en Si/via
of de getrouwe harder en harderin (1738) van H. Meerkamp is een
herdersspel met een droevig slot; de geliefden dooden zich met dezelfde "pook". De geschiedenis van Susanna oefende op onze dichters
der 18de eeuw dezelfde aantrekkingskracht uit als twee eeuwen vroeger
op hunne Latijnsche collega's. In 1739 gaf Pieter Slooff van Worm erveer uit zijn "Timmermans Herssenlepel", zooals hij in de voorrede
zegt, eene Susanna en in het volgende jaar Stephanus van Houten
eene Susanna of de zeegenpralende kuisheid, terwijl Susanna, of de
triomferende kuisheidt (1768) 2) door het kunstgenootschap "Musis
casta placent" werd uitgegeven.
F. van Steenwyk, die zich een "kunstzoon" van Feitama noemde,
heeft minder vertaald en meer oorspronkelijke treurspelen gegeven
dan deze. Zijn Beleazar (1742) speelt in Tyrus en heeft eene paleisrevolutie tot onderwerp, waarbij de tweede echtgenoote van den
regeerenden vorst de hoofdrol vervult. Ook in Thomas Koelikan, of
de verovering van het Mogolsche ryk (1745) zijn intriges en verraad
schering en inslag. Een zwakke vorst, die zich door een listigen
hoveling laat verleiden tát woordbreuk, en een krachtige en grootmoedige legerbevelhebber staan hier tegenover elkander. De Ada,
Gravin van Holland en Zeeland (1754) 3) is zeer on historisch ; o. a.
komt Willem, de broeder van den overleden graaf Dirk, te Dordrecht
aan het hof van Dirk's weduwe, terwijl hij voorgeeft een gezant te
zijn. Beon, Koning van Egipfe (1768) behelst eene vreemde geschiedenis.
Biofis heeft zijn broeder van den troon gestooten en diens zoon Beon
willen dooden. Maar de veldheer Otus, aan wien dat werk was opgedragen, heeft den knaap gespaard en hem als zijn eigen zoon
1) Mul., 20; Amat., 22.

2) Later herdrukt met den titel: De onschuldige Susanna, of de verdrukte doch
zegenpraalende kuysheydt (z. j.).
3) Herdrukt in 1765.
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opgevoed onder den naam Ammozis; later is deze Ammozis gehuwd
met Amessis, de eenige dochter van Biofis. Nu hoort Ammozis, wie
zijn vader is, en wil den dood van dezen wreken op Biofis, maar
wordt gevangen genomen. Na allerlei beproevingen van de hoofdpersonen wordt de vrede in de familie hersteld. De Leonidas (1788)
is eerst na den dood des dichters uitgegeven; het grootsche in de
figuur van den Griekschen held is in dit treurspel ver te zoeken,
terwijl de slag bij de Thermopylae tot eene overwinning der Spartanen
is omgewerkt. Bovendien is door het stuk een intrigetje geweven van
eene dochter van Leonidas, die, aan hare ouders onbekend, doorgaat
voor een kind van den verrader Anaxander. - De treurspelen van
Van Steenwyk hebben weinig opgang gemaakt, in weerwil van hunne
nuttige strekking. "Men ziet," zegt hij in de voorrede der Ada, "in
vele tooneelstukken, de ondeugden geblanket; valsche eer, onverzadelijke staatzucht, onverzoenlyke haat, en bloedige wraak komen
daarin voor als ware heldendeugden: men roert de driften; men
koestert de kwade neigingen; de dichter behaagt; en de tooneelpoëzy
word gelasterd door velen die hare echte schoonheden niet kennen ....
Uit welgestelde treurspelen behoort men altoos te leeren, dat iemant,
boven anderen in staat uitmuntende, niet boven zynen pligt is verheven;
maar dat men, dien verzuimende, zyne wezendlyke belangen verwaarloost."
In 1745 trad Lucretia Wilhelmina van Merken op met Arfemines I),
eene phantasie op Herodotus, VII, 2, geschoeid op de leest van Corneille's
Rodogune 2). Eerst in 1774, toen zij sedert eenige jaren de vrouw was
van N. S. van Winter, volgden vier treurspelen van hare hand. Hel
beleg der stad Leyden speelt geheel ten huize yan Van der Werff, waar
Magdalèna Moons haar intrek heeft genómen en Valdez verschijnt,
als soldaat verkleed. Het is eigenaardig, dat de schrijfster, die, zooals
uit het voorbericht blijkt, haar onderwerp ernstig bestudeerd had en
zelfs uit familiepapieren de levensgeschiedenis van Vém der Werff en
van Magdalena Moons had opgediept, in haar treurspel zoo vreemd
met de historie heeft omgesprongen. Aan Jacob Simonszoon de Ryk 3)
gaat eene genealogie van den held vooraf. De Ryk was in 1573 bij
den aanslag op Tholen in 's vijands handen gevallen. Intusschen ging
Middelburg over en beloofde de Spaansche bevelhebber van die stad,
1) Herdrukt in (1786).

2) Vgl. Dr. C. van Schoonneveldt, Over de navolging der klassiek-fransche tragedie
in nederlandsche treurspelen der achttiende eeuw, Doetinchem, 1006, blz. 85-87.
i)) Herdrukt in 1776 en 1813.
10
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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te zullen bewerken, dat vijf gevangenen, o.a. Marnix en De Ryk, door
den landvoogd werden ontslagen, of anders zelf "weeder in 's Prinsen
handen te keeren." Maar Requesens draalde daarmede, hield De Ryk
gevangen en liet hem zelfs op het schavot brengen. Mondragon's
vrouw veroorzaakte een oproertje onder de soldaten van het slot te
Gent, waar Requesens vertoefde en De Ryk gevangen zat, en Mondragon
wist den landvoogd eindelijk te bewegen, de gevangenen te laten
gaan. Dat is het onderwerp van het treurspel, dat aan Hooft's Nederlandsche Hisforien 1) is ontleend en waarin de geschiedenis vrij getrouw
gevolgd is. In De Camisards heeft de dichteres eene episode uit de
vervolging van de Hugenoten in het begin der 18de eeuw ten tooneele
gebracht; het treurspel is zonder eenige handeling. Maria van Bourgondiën, Gravinne van Holland 1), was reeds jaren geleden voltooid,
maar werd in 1774 geheel omgewerkt; het heeft de lotgevallen der
vorstin in het jaar 1477 tot onderwerp en speelt te Gent. De gezanten
van Maria naar het Fransche hof, Imbrecourt en Hugonet, worden bij
hunne terugkomst door Adolf van Gelder gevangen genomen en gedood
en deze vorst, door de Gentenaars uit de gevangenis ontslagen, om
hen tegen de Franschen te verdedigen, tracht Maria door allerlei
bedreigingen tot een huwelijk met hem te noodzaken. Maar hij sneuvelt
bij den aanval op Gent door Maximiliaan, die door Maria was ontboden. Ook hier is "Wahrheit und Dichtung". Louize d'Arlac (1786)
is voor een deel ontleend aan De Thou's geschiedwerk 3) en speelt
in Florida. De Fransche edelman De Gourges landt daar met vele
andere Hugenoten en vindt er zijne dochter terug, wier echtgenoot
d'Arlac bij eene vroegere expeditie door de Spanjaarden is gedood,
terwijl zij zelve door de inwoners is opgenomen en beschermd. Als
de Franschen en Amerikanen een aanval doen op Karelsburg (Charlestown), dat door de Spanjaarden is bezet, wordt Louize d' Arlac door
één der vorsten van Florida geschaakt, maar door een anderen
inlandschen prins, Otocara, die liefde voor haar heeft opgevat,
gered. Otocara wordt door zijn medeminnaar doodelijk gewond.
Sebille van Anjoll, gemaalinne van Gui van Lusignan, Koninginne
van jeruzalem (1786) speelt in 1187. Sebille, wier echtgenoot Guy de
Lusignan door den vijand gevangen is genomen, is genoodzaakt Jeruzalem aan Saladin over te geven, maar overreedt hem, haar man in
vrijheid te stellen.
1) Vgl. I, 1703, blz. 349--351.
2) Er zijn 2 uitgaven van 1774 en ééne van 1782.
3) Hisloriae sui temporis, VII, blz. 106, vlgg.
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De treurspelen van Lucretia Wilhelmina hebben wel niet veel actie,
maar bieden ten minste eenige afwisseling; in de meeste er van wordt
niet vastgehouden aan de eenheid van plaats en ziet men niet alleen
de hofzaal, maar ook eene kerk, een bosch, enz. Bovendien is er
ten minste wat wapengekletter, een optocht, enz. En ten slotte zijn
niet Theseus, Romulus of de Khan van Tartarije de hoofdpersonen
en wordt er geen misbruik gemaakt van samenzweringen, terwijl evenmin
iedereen gevolgd wordt door een vertrouwde, die tot mikpunt zijner
confidenties dient.
Wij mogen de drama's van Juffrouw van Merken niet bespreken
zonder tevens melding te maken van die van haren echtgenoot,
N. S. van Winter 1). Deze gaf in Monzongo, of de koninglyke slaaf
(1774) een betoog ten beste voor de afschaffing der slavernij; men
zou het een romantisch treurspel kunnen noemen. Zijn Menzikoff
(1785) 2) biedt veel minder afwisseling.
J. W. Kerkhoven ontleende zijn Hadewig (1755), waarvan de dood
van Floris den Zwarte het onderwerp uitmaakt, blijkbaar aan Wagenaar's Vaderlandsche Historie (lI, blz. 224). Zijn Acontius (1758) is of
geput uit een Franschen roman of vertaald naar een- Fransch treurspel 3).
Dat is ook het geval met de Aruntius (1761) van J. Bruyn, waarin
o.a. Cephize en Kléone optreden. In beide treurspelen houden tirannen
op de gewone wijze huis en worden ook op de gewone wijze ~
moord of zelfmoord - verwijderd. In Claudius Civilis, hersteller der
Bataafsche vryheid (1764), van J. Ie Francq van Berkhey vallen vrouw
en zoon van den held door verraad in handen der Romeinen; aan het
slot ziet men, bij eene verandering van het tooneel midden in het
bedrijf, de wel bekende afgebroken brug. Er is geene handeling in
het stuk, maar nog al wat drukte. C. van Hoogeveen bracht in De
dood van Calas (1767) 4) den gerechtelijken moord ten tooneele, die
de scherpe pen van Voltaire zoozeer in beweging had gebracht. Het
treurspel, dat 3 bedrijven telt, is in 1780 in het Fransch vertaald.
In 1767 trad Jan Nomsz op met Amosis "), waarin eene paleisrevolutie
voorkomt. Het treurspel is niet slechter dan andere uit dien tijd, maar
de dichter, die vele vijanden had, waarschijnlijk door zijne arrogantiehij trachtte Voltaire na te doen - werd hevig aangevallen en o.a.
beschuldigd van plagiaat naar Van Steenwyk's Beon, dat pas vertoond,
1) Zijne treurspelen zijn opgenomen in de bundels zijner echtgenoote (1774 en 1786).
2) Herdrukt in 1786.
~) In de eerste helft der 17de eeuw schreef Gombeau een Cidype et Aconce.
<t) Herdruld in hetzelfde jaar.
5) Herdrukt in 1777.
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maar nog niet gedrukt was. Zijn tweede treurspel, Zoroaster (1768) I),
gaf aanleiding tot een nog grooteren pamflettenstrijd, waarin zich o.a.
Le Francq van Berkhey mengde. Het is .dan ook een vreemd drama,
waarvan de verwikkeling voor een deel ontleend is aan de Beon,
terwijl Zoroaster zelf er eene bijrol in speelt. De handeling wordt
telkens verplaatst. Veel gestrenger zijn de regelen der Fransch-c\assieke
tragedie gevolgd in Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza
(1775) ~), maar het stuk is daardoor zeer eentonig. Meer afwisseling
biedt Maria van Lalain, of de verovering van Doornik (1778) 3), dat
eene episode uit den tachtigjarigen oorlog (1581) tot onderwerp heeft
en tot hoofdpersoon eene kranige vrouwefiguur, de prinses van Espinoy,
die bij afwezigheid van haar echtgenoot de vesting moedig verdedigd
heeft. Ripperda, of de inneming van Haarlem (1779) wordt voorafgegaan door eene voorrede, waarin r~ousseau, Marrnontel, Racine,
Voltaire, Aristoteles en Richardson worden genoemd. Na de inneming
der stad eischt Don Frederik, dat Amelia, Ripperda's echtgenoote, zich
aan hem zal overgeven en daardoor het leven van haar man redden.
Als zij geweigerd heeft, toont hij haar plotseling het afgehouwen
hoofd van Ripperda. Een Spaansch overste, Don Alonzo de Sichem,
die vroeger naar Amelia's hand heeft gedongen, vervult eene zeer
verraderlijke rol. l11ichiel Adriaansz de Ruiter (1780)~) speelt op de
kust van Guinee, waar de vlootvoogd genade schenkt aan iemand,
die een manslag heeft begaan. Het treurspel is zeer onbeteekenend.
In De hertogin van Coralli (1784) heeft een jaloersch Italiaansch edelman, die zijne vrouw lIerdenkt, haar in een grafkelder opgesloten en
het gerucht verspreid, dat zij gestorven is. Als hij zelf zijn einde voelt
naderen, deelt hij iets van dat geheim mee aan zijn neef, die in de
hertogin eene vroegere geliefde herkent. Het drama is in 4 bedrijven
verdeeld en is zeer romantisch getint. Cora, of de Peruanen (1784)
telt 3 bedrijven en is ontleend aan den bekenden roman van Marrnontel,
Les In cas. De titelpersoon, opperpriesteres der zon, heeft een misstap
begaan en zal aan de goden worden geofferd, maar wordt gered door
haren beminde, een Spaansehen edelman, die den koning overtuigt
1) Herdruk! in 1781.
2) Herdrukt in 1795. Het onderwerp is ontleend aan Wouter Schouten'g Reys-togfen
naar en door Oostindien, 1740, I, blz. 167, en Valentyn's Beschryvinge van .... Formosa,
blz. 90, 91, in dl. lIJ van zijn Oost-Indien.
,;) Herdrukt in 1783 en z. j .
.1) Herdrukt in 1781, 1793 en 1831. Het onderwerp is ontleend aan Brandt's Leven
en bedryf van .... Michiel de Ruiter, 1701, blz. 360, 361. Het eerste tooneel is gevolgd
naar Voltaire's Alzire (1736). Zie Dr. C. van Schoonneveldt, t. a. p., blz. 123-126.
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van de onmenschelijkheid dier gewoonte 1). Bartholomeus Las Casas
(1785) telt 3 actes; de bekende monnik bevrijdt een krijgsgevangene,
den zoon van een wreeden Spaanschen bevelhebber, uit de handen
der Indianen en predikt hun het Christendom. Oldenbarneveld (1787)
is in drie bedrijven. verdeeld; Mathenesse speelt eene verradersrol ;
Louise de Coligny bezoekt niet alleen Maurits, maar ook Oldenbarneveldt in de gevangenis en Maurits geeft na de terechtstelling teekenen
van verstandsverbijstering. In De Graaf van Rennenberg (1789) laat
de hoofdpersoon zich door zijne liefde tot eene Spaansche schoone
verleiden tot verraad, maar sneuvelt aan het slot van het treurspeil).
Hassan, of de Algerijnen (1789) moest eigenlijk Fatima heeten; deze
slavin van den zoon des bey's wekt liefde in het hart van den ouden
vorst, maar brengt hem door hare standvastigheid en haar verstand
tot andere gevoelens. Zingha (1791) is eene heerschzuchtige en wreede
negervorstin, die moorden pleegt bij dozijnen. De drie laatstgenoemde
treurspelen tellen 5 bedrijven. In het eerste bedrijf van Lodewijk de
Zestiende, Koning van Vrankryk (1793) ziet men Marie Antoinette met
hare kinderen en hare schoonzuster in den Tempie; in het tweede
neemt de Koning van zijne familie afscheid, voordat hij naar het
schavot wordt gebracht; het treurspel telt slechts twee bedrijven.
Maria Antoinette van Oostenryk, Koningin van Vrankryk (1794) is in
3 actes verdeeld; in de tweede verdedigt de Koningin zich voor de
rechtbank, maar wordt ter dood veroordeeld.
Nomsz week in zijne latere treurspelen meer en meer af van de
Fransche manier, want hij hield niet vast aan het bepaalde aantal bedrijven,
noch aan de eenheid van plaats. Weinig dramatische schrijvers ten
onzent hebben aan zulk eene bitse critiek ten doel gestaan als hij;
toch zijn enkele zijner treurspelen vrij lang op het tooneel gebleven,
omdat beroemde acteurs als. Wattier, Bingley en Snoek ze gaarne
speelden. Hij heeft somtijds heele gedeeltes uit Fransche tragedies
in zijne drama's ingelascht; o.a. werd voor het eerste tooneel van
zijn De Ruiter het eerste tooneel van VoItaire's Alzire geplunderd 3).
Maar dat was nog geen reden, om den man, die bijna veertig jaren
lang zonder geldelijk voordeel voor zich zelf voor het tooneel had
geschreven, in een armenhuis te' laten sterven (1803).
1) Hetzelfde onderwerp Is behandeld door Jan Verveer In het tooneelspel Cora,
of de zegeprael der liefde op het bijgeloof (1790).
2) De dispositie van het treurspel komt In sommige opzichten overeen met die
van Voltaire's Brutus (1730). Vgl. Dr. C. van Schoonneveldt, t. a. p., blz. 101-106.
S) Reeds opgemerkt door P. O. Witsen Oeysbeek, Biographisch, anthologi~ch en
critisch Woordenboek der Nederdl.litsche dichters, IV, blz. 519, Noot.
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]uliana Cornelia de Lannoy trad in 1767 op met Leo de Oroote I),
waarvan het onderwerp eene onzinnige hofintrige is; de verwikkeling
van het treurspel gelijkt eenigszins op die van Corneille's Cinna~)
en van de Beon van Van Steenwyk, dat kort te voren was opgevoerd.
Het stuk speelt in de 5de eeuw aan het Byzall'tijnsche, de Cleopatra
(1776) in de 2de eeuw v. Chr. aan het Syrische hof. Demetrius, die
zich van den troon van Syrië meester gemaakt en den koning gedood
heeft, wil diens weduwe Cleopatra huwen, om zijne macht te bevestigen,
en dreigt haar jongen zoon Antiochus, die bij toeval in zijne handen
is gevallen, met den dood. Een gezant van Rome verhindert dat plan
en kroont Antiochus. Het treurspel is eene navolging van Voltaire's
Mérope (1743) 3). In De belegering van Haerlem (1770)~) is Ripperda
gehuwd met eene dochter van Kenau Simons Hasselaer en valt zijne
vrouw in handen van den vijand. Ripperda wordt gedood na de inneming der stad - zijne vrouw, die naar Haarlem is teruggekeerd,
vindt zijn lijk - maar de burgerij wordt gespaard Co).
Sim on Styl dramatiseerde in De Mityleners (1768) eene gebeurtenis,
door Thucydides beschreven in het 3dc boek van zijn geschiedwerk ''}.
Paches, de Atheensche strateeg, die het afgevallen Mytilene moet
straffen, vat liefde op voor de dochter van den vijandelijken bevelhebber en weet beiden en ook de stad ten slotte te sparen voor de
wraak van den Atheenschen volksmenner Kleon. Styl's Heraklea, of
't rampzalig staatoffer en zijne Agnes werden lang vóór De Mityleners
geschreven, maar eerst in 1835, na den dood des dichters, uitgegeven.
Het eerste treurspel speelt in Syracuse en is ontleend aan Livius 7),
het andere heeft eene romantische liefdesgeschiedenis tot onderwerp en
Algiers als plaats der handeling.
Onno Zwier van Haren gaf in 1769 Agon, Sultan van Bantam uit.
De sultan wil aan zijn oudsten zoon Abdul het groote Bantam, aan
zijn jongsten, Hassan, het kleine Tartassa afstaan en hem doen huwen
met de prinses Fathema. Maar Abdul, die Fathema aan zijn broeder
misgunt, belaagt Hassan en roept de Nederlanders te hulp, die zich
in zijn rijk gevestigd hebben en nu hooge eischen stellen. Abdul, wieris
verraad is uitgelekt, wordt gevangen genomen, maar ontsnapt gedurende
een gevecht en brengt zijn vader eenc doodelijke wonde toe. De

1) Herdruk! in 1808.
2) Vgl. Or. C. van Schoonneveldt, t. a. p., blz. 74-79.
3) T. a. p., blz. 133-138.
4) Herdrukt in 1796.
:') Het historische gedeelte van het treurspel is ontleend aan Schrevelius, Beschryving
van Haer/em, 1648, blz. 91, vlgg.
t;) c. 28, 36, 49.
7) Lib. XXIV, c. 21-26.
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moedige Hassan wordt verraderlijk door de Nederlanders onder Van
Steenwijk omgebracht, maar Fathema wreekt hem; zij doodt eerst
Van Steenwijk en dan zich zelve. Het treurspel werd al dadelijk, nadat
het was uitgegeven, heftig aangevallen, vooral wegens de slechte verzen,
waarin het geschreven is. Toch heeft het verscheidene uitgaven beleefd 1)
en is het zelfs door anderen omgewerkt 2); in velé opzichten, o.a.
door de dispositie, munt het dan ook ver uit boven andere treurspelen
van dien tijd. Het toont overeenkomst in dispositie met Racine's
lJ1ithridate ~). Willem de Eerste, Prins van Oranje~) heeft den dood
van den Zwijger tot onderwerp, telt 3 bedrijven en mist alle handeling.
In het eerste bedrijf vertelt Louise de Coligny op oud Senecaschen
trant een droom ').
A. Wynbeek bracht in de A/bonus en Rosemond (1770) fi) en F. Lentfrinck in Lucius Va/erius Potitus (1775) nog eens bekende stof op het
tooneel; Alboin en Virginia zijn altijd en overal geliefde onderwerpeQ
geweest voor treurspeldichters. Sim on Rivier, een tooneelspeler, was
tevens een zeer vruchtbaar tooneeldichter, die zijne onderwerpen
dikwijls koos uit de vaderlandsche geschiedenis. Meermalen gaf de
geschiedenis der stad, waar hij met zijne makkers optrad, hem aanleiding tot het schrijven van een treurspel, eene goede speculatie op
der menschen ijdelheid en een goed middel om de kas te stijven.
Zijne treurspelen 7) zijn alle in den Fransch-classieken trant. Ook
J. Fokke behandelde historische gebeurtenissen in Margaretha van
Henegouwen (1775) en Wo/faart van Borse/en (1780), terwijl P. Pypers

1) In 1773, 1779, z. j., (1827) en 1854.
2) Door P. van Schelle in 1786 en door J. van 's Gravenweert in 1825. In 1770 is
het drama in het Fransch vertaald.
3) Vgl. Or. C. van SchoonneveIdt, t. a. p., blz. 89-93.
4) Z. j. Herdrukt in 1779 en (1827).
Cl) Twee andere treurspelen §chijnt Van Haren niet voltooid te hebben, jonkvrouw Maria van Malsen of Noord-Holland verlost en Pelimao de Alfoerees (vgl. de
"Voorreden" van zijne Proeve van Nederduitsche treurspelen getrokken uit vaderlandsche
gebeurtenissen .... Zwolle, 1773).
6) O. a. ontleend aan L. van den Bos, Vorstelyk Treurtoneel. De moorden hebben
op het lOoneel plaats.
7) NI. Hertog Willem de Vijfde (1774), Fransois van Brederode, of het belegerde
Rotterdam (1775), De verovering van den Briel, of grondlegging der Batavische vrijheid
(1777), De Spanjaard buiten Rotterdam verjaagd, door de burgerlijke heldendaden
(1780), Diderik de Eerste (z. j.), Diderik de Vijfde (1782, 1790), Vlissinge geus, of
Vlissings verwerping van 't Spaansche juk .... (1783), Het ontzet van Dordrecht. met
de nederlaag van jacoba van Beyeren (1784, 1790), Bato (1786), eene omwerking van
Hooft's treurspel, en De belegering en 't ontzet der stad Alkmaar (1789).
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in Het mislukt verraad op Amersfoort (1776) eene episode uit de
geschiedenis zijner geboortestad tot onderwerp koos.
De treurspelen van W. Haverkorn de jonge missen alle actie j alleen
is er nu en dan wat degengekletter en toortslicht. In Robbert de Vries
(1777) I) redt de held zich door aan het slot den bisschop van Utrecht,
Willem van Gelder, gevangen te nemen en dezen den degen op de
borst te zetten, zoodat Godfried van Lotharingen, uit angst voor het
leven van zijn neef, hem vrij laat gaan. Ook in Aleid van Poe/geest
(1778) 2) is op vreemde wijze met de geschiedenis omgesprongen j
Aleid tracht Albrecht's zoon, Willem van Oostervant, van het leven
te berooven, maar wordt ten slotte zelf gedood, terwijl Albrecht zich
met Willem verzoent. In de Claudius Civilis (1779) 3) komt Briganticus - nomen est omen - een neef van den hoofdpersoon, die
onder de Romeinen dient, maar verliefd is op Adelheide, eene nicht
van Civilis, als gezant van Rome in het leger der Batavieren en staat
zijn oom, die hem tot andere gedachten wil brengen, naar het leven,
maar wordt later in een gevecht gedood. Daarna wordt het bekende
verbond gesloten, ditmaal zonder de bekende brug. In De overWinning

van Willem den Eersten, Prins van Orange, of de aanslag op Antwerpen~) volgde de dichter Hooft's Nederlandsche Hisforien "), maar
de toeschouwers zagen slechts vertrekken in het paleis van den Prins
en eene kerk en hoorden dus alleen van de Fransche furie. Elizabeth
Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden (1784) 6) speelt in de
abdij van Westminster, waar allerlei intriges vóór en tegen Richard III
worden gesmeed en eindelijk het bericht van zijn dood komt, zoodat
allen het gebouw kunnen verlaten "onder het geluid van een aangenaam veldmuzyk."
Mr. Rhijnvis Feith dramatiseerde in Thirsa, of de zege van den
godsdienst (1784) ï) den dood van jedidia, den Machabeer; het treurspel is later in het Fransch vertaald G). Lady johanna Gray (1791) is,
volgens zijne eigen getuigenis, eene navolging van Wieland's gelijknamig drama (1758) j de navolging is zeer vrij. In Ines de Castro (1793) 9)
is een en ander overgenomen uit De gekroonde na haar dood (1701) -

1) Herdrukt in 1778 en 1820.
2) Herdrukt in 1785.
S) Herdrukt in 1795 en z. j.
4) Er is nog een andere druk, eveneens z. j., met eenigszins gewijzigden titel.
5) 1703, blz. 838, vlgg.
6) Herdrukt in 1789.
ï) Herdru!d in 1790 - dit is de 3de druk - en in 1824 met zijne andere treurspelen in zijne Dicht- en prozal'sche werken, dl. VII en VIII.
S) Door A. Clavareau (Brussel, 1830).
9) Herdrukt in 1825 (3de dr.).
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eene vertaling naar Guevara - uit Inès de Castro (1723) van Houdard
de la Motte en uit een gelijknamig treurspel van den Portugees Domingo
dos Reis Quita, waarvan juist eene vertaling in den "Algemeene Spectatoriaale Schouwburg" was opgenomen I). Feith heeft eene Infante
van Spanje, die met den kroonprins zou huwen, en een ellendigen
intrigant Alvaro aan de handelende personen zijner voorgangers toegevoegd; het treurspel is er niet belangrijker door geworden. In
C. Mllcius Cordus (1795) is het verhaaltje van Livius, 11, 12, heel wat
opgesmukt. Aan Mucius is als beminde eene dochter van zekeren
Appius toegewezen, die uit haat tegen de volksregeering, met behulp
van priesters, Rome in handen van Tarquinius en Porsenna wil leveren,
maar door zijne dochter en haar minnaar daarin wordt verhinderd.
Het drama speelt op verschillende plaatsen.
In ZOlltman, of de Doggersbanksche helden 2) van W. ten Houte is
de bekende zeeslag gedramatiseerd .... in het huis van den admiraal.
A. Loosjes Pz. legde in zijn Capellen tot den Poll (1785) getuigenis
af van zijne patriottische gevoelens; het treurspel is zonder de minste
beteekenis en mist evenzeer alle handeling als het "heldenspel" De
slag bij Nieuwpoort (1786), waarin de strijd verhaald wordt, somtijds
"onder krijgsgerucht op een' vrij grooten afstand." De Emilia van
Nassau (1786) telt niet als de beide vorige drama's 3, maar 5 bedrijven
en heeft het huwelijk der prinses met Emanuel van Portugal tot onderwerp, dat tegen den wil van Maurits en dien der Staten Generaal
gesloten werd. Ook De Watergeuzen (1790) 3) heet een "heldenspel" ;
het is een drama, dat geheel en al uit episodes bestaat, in welke de
voornaamste Watergeuzen met hunne families - het geheele huisgezin
van De Rijk is vertegenwoordigd - optreden. Koppestok, Rochus
Meeuwiszoon en anderen zijn niet vergeten. De vier laatste bedrijven
beginnen, als in eene opera, met een lied, dat door een koor wordt
gezongen. In de nu volgende jaren schreef. Loosjes een aantal treurspelen in proza 4), die het burgerlijk drama naderen en voor het grootste
.1) Vgl. de mededeeIlng van Feith in zijn •Voorberigt".
2) Z. J., herdrulct In 1796.
8) Herdrukt In 1796.
4) NI. Menzikof (1785), dat in Siberii! speelt, waar de held Dolgorukki terugvindt
den man, die de oorzaalc van zijn val is geweest, Eleonora Hamilton (1790), de
geschiedenis eener kindermoordenares aan het hof van Czaar Peter - waarschijnlijk
naar het Dultsch - Cuenna (1791), de ItallaansChe geliefde van Vlvonne, onderkoning
van Sicllii! in 1687 - het treurspel is ontleend aan de Vaderlandsche Bibliotheek,
dl. I - De graaf van E6mond gevangen (1792), een zeer onhistorisch en zeer
onbeduidend treurspel, w.aarin enkele kleinigheden gevolgd zijn naar Ooethe's Egmont,
Wat Tyler (1793), dat even Idnderachtig is als het vorige stuk - de bron was
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deel zeer onbeteekend zijn, om eerst veel later tot zijn vroeger genre
terug te keeren. Amelia Fabricius, of Delft door buskruid verwoest
(1807) werd geschreven naar aanleiding van de verwoesting van Leiden
door het kruitschip (1806); de verwoesting van Delft door het springen
van het kruitmagazijn (1654) wordt in eenige harer gevolgen in het
treurspel geschetst 1). Op dezelfde wijze gaf de overstrooming van
Vlissingen en Zuidbeveland in 1808 hem aanleiding tot het dichten
van Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad
Romerswaal (1808), waarin de droevige gebeurtenis met gefingeerde
personen wordt geschilderd. De bekende wieg met het kind is niet
vergeten. Het treurspel stelt hooge eischen aan de regie; in het 2de
bedrijf ziet men o.a. de ruïne van het slot, waar een schip landt, om
de bewoners te redden, in het 5de den dijk van Kruiningen en het
overstroomde Romerswaal, terwijl "de golven der zee tegen dezelve
(n.l. den dijk) aanspoelen." Ook in Kenau Hasselaar of de heldin van
Haarlem (1808) wisselt de plaats der handeling bij elk bedrijf af en
ziet men o.a. een klooster. Eveneens heeft de Albrecht Beiling (1810)
een romantisch en tint, terwijl daarentegen Magdalena Moons (1810),
dat in den Haag speelt, hoewel het beleg van Leiden er het onderwerp van is, en Baarte van Ijsselstein, dochter van Arnoud van
Amsfel (1810) 2), zich vrij nauw bij het Fransch-classieke treurspel
aansluiten. In drie bedrijven van Ebba Niels (1812) is een eigenaardig
voorval gedramatiseerd, dat kort geleden in eene kopermijn van Fahlun
had plaats gegrepen en door Mevrouw Meerman in een gedicht was
bezongen.
J. Hugli ontleende zijn Willem Teil, of de grondlegging der Zwitsersche vryheid (1785) aan eene historische beschrijving van Zwitserland
(1654) en aan den Tegenwoordigen Staat (1760); het treurspel, waarin
geen der bekende feiten vertoond wordt, eindigt met Tell's redding
in den storm. In Wil/em. de Eerste, prins van Oranje (1785) dramatiseerde J. van Walré den mislukten aanslag op den Prins, die in 1572
in het leger plaats had en waarbij Mandelo betrokken was; het
treurspel telt 3 bedrijven. Constantia de Saint Denis (1787) van
J. E. de Witte Jr., waarin eene vrouw met haar kind op een onbewoond
eiland na jaren teruggevonden en gehuwd wordt door den minnaar,
P. de Rapin Thoyras, Histoire d'Angleterre, 111, blz. 279, vlgg. - en Dirk de Bekker
(1799), waarvan de dood van een moedigen veerman, die bij een watersnood vele
levens heeft gered, het onderwerp is.
1) De bronnen waren Boitet's Beschrijving van Delft, 1654, blz. 564, en de Tegenwoordige Staat, XIV, blz. 436, 437.
2) De stof is ontleend aan Wagen aar, m, blz. 114.
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die haar verlaten heeft, staat door onderwerp en behandeling veel
verder van het Fransch-classieke drama af dan Christoffel de Gama,
of het beleg van Goa (1788) 1) van denzelfden schrijver, hoewel het
laatste treurspel eindigt met drie moorden. Ook de Osman en Ophelia
(1790) van Maria van Zuylekom speelt in het Oosten. Bij eene paleisrevolutie wordt de koning van Perzië gedood, maar de moordenaar,
die gewond is, wordt, als hij verraderlijk een tegenstander met zijn
dolk poogt te treffen, op het tooneel door den bliksem gedood. Dat
is althans iets nieuws.
In de Celia (1792) van Mr. J. Kinker is de hoofdpersoon gevlucht
met Soli man, Kalif van Egypte, die door de Christenen gevangen was
genomen. Celia heeft liefde voor den Kalif opgevat en hem tot het
Christendom bekeerd. Maar Soliman heeft vroeger Celia's vader gedood
en het meisje heeft gezworen, den moordenaar te straffen. Dalmire,
eene Turksche vrouwen medeminnares van Celia, weet, dat Soliman
de moordenaar is, en dat feit is ook bekend aan den biechtvader;
beiden weten tevens, dat die moord bij ongeluk heeft plaats gehad.
De biechtvader dwingt Celia om, volgens haren eed, haar echtgenoot
Soli man te dooden, en doorsteekt zelf Celia, uit vrees, dat zij de
waarheid zal zeggen. Ernst of kortswijl, vraagt men bij dezen dichter,
die in vermak·elijke parodieën eenige treurspelen zijner tijdgenooten
heeft afgemaakt. Maar deze tragedie heeft toch nog meer handeling
en de verwikkeling is nog minder onwaarschijnlijk dan die van Kinker's
Almanzor en Zehra (1804).
PetronelIa Moens behandelde in johanna Gray (1793) nog eens de
bekende geschiedenis, terwijl hare vriendin Adriana van Overstraten
in Dolsey en Amelia (1793) een voorval uit den oorlog tusschen
Amerika en Engeland dramatiseerde 2). Mr. J. J. Vereul noemde zijn
Catnarina Herman (1793) een tooneelspel, waarschijnlijk omdat de
hoofdpersonen niet gedood worden, maar hij schreef. zijn drama toch
in verzen. Catharina zoekt in manskleeren naar haar man, die door
de Spanjaarden gevangen is genomen, maar wordt zelve gevangen gezet.
Zij vertelt haar geheim aan een Jezuïet en deze brengt het ter kennis
van den graaf van Bucquoi, den Spaanschen bevelhebber, die toestaat,
dat beiden in dezelfde gevangenis worden opgesloten, en als hij hoort,
dat Catharina haar man in de slavernij of in den dood wil volgen,
aan het echtpaar de vrijheid teruggeeft. Het feit moet hebben plaats
gehad tijdens het beleg van Ostende 3). Van Kuik en Kunigonde (1795)
1) De stof is ontleend aan Raynal, Ecole Militaire.
2) De stof is ontleend aan d' Arnaud.
3) Vereul's bron was Kok's Vaderlandsch Woordenboek, in voce.
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van' een onbekenden schrijver heet een "vaderlandsch heldenspel"
en is in proza geschreven. In de voorrede zegt de schrijver, dat hij
zich de Don Carlos van Schiller, "dit voortreffelijk meesterstuk ten
voorbeelde gesteld" heeft, maar er is geene andere overeenkomst te
bespeuren dan in de lengte van het drama (248 blz.). In het stuk is
de oVergang van Vlissingen, in 1572 door Van Kuik, heer van Erpt,
bewerkt, gedramatiseerd. Er komen niet alleen zeer vele vrijheidlievende
ontboezemingen in voor, maar zelfs wordt "een bijbel opgeslagen op
het outer voor het beeld der Vrijheid," waarop alle aanwezigen
knielende een eed afleggen. Ook spreken de personen dikwijls "op
eenen toon en met gebaarden," die hen "meer dan een mensch doen
schijnen." Titus Manlius Torquatus, of de zegepraal der krygstucht
(1799) van Dani~1 Bleecker is nog eens weer aan de oudheid ontleend;
het treurspel is van even weinig beteekenis als de Coriolanus (1782) en
Boisot en Mondragon (1791) van onbekende dichters en De dood
Pan Seneca (1796) van J. A. Backer.
Gedurende de geheele 18de eeuw is het Fransch-classieke treurspel
ten onzent op het tooneel gebleven. Maar, evenmin als in het laatst
der 17de eeuw, was het de onvervalschte tragedie van Corneille en
Racine. Men hield de eenheden van tijd en plaats dikwijls niet in
eere en liet moord en zelfmoord op het tooneel plaats grijpen. Ook
in het begin der 19de eeuw heeft het Fransche classicisme nog een
tijd lang geleefd, om daarna plaats te maken voor andere kunstvormen.
A n der e t reu r spe I e n.
Hoe overheerschend ook de Fransch-classieke tragedie op ons tooneel
geweest is gedurende de eerste helft der 18de eeuw, zij heeft toch
niet alle andere genre's geheel kunnen verdringen. Sommige dichters,
die enkele van hare voorschriften opvolgden, weken in andere opzichten ver van hare regelen af. Een moord op het tooneel was geen
zeldzaamheid. In de Mustaffa Soliman, of de verwoede wraaksugt
(1719) van F. Seegersb.v. worden den hoofdpersoon op het tooneel
de oogen uitgestoken, wordt één der raadsheeren doodgestoken en
de sultan doodgeschoten. Een groot deel van het schouwburgpubliek
is niet tevreden, als het lange redeneeringen moet aanhooren; het wil
ook iets zien gebeuren. Drama's, waarin de hoofdpersoon allerlei
romantische avonturen beleeft, vallen altijd in den smaak.
Het is dan ook niet vreemd, dat het Spaansche drama het publiek
bleef trekken. Niet alleen bleven verscheidene drama's, die in de
vorige eeuw uit het Spaansch vertaald waren, nog steeds op het

157
tooneel'), maar men ging ijverig met vertalen voort. Guevara'sReinar
despues de morirzag in 1701 in twee verschillende vertalingen het
licht onder den titel De gekroonde na haar dood 2), en Lope's Guardar
y guardarse werd vertaald als Don Felix de Mendoza, of de verwarde
argwaan (1708). Er zijn uit de eerste jaren der 18de eeuw tal van andere
treurspelen, die blijkbaar uit het Spaansch vertaald zijn of althans onder
den invloed van het Spaansche drama zijn geschreven. Dat is o. a.
het geval met De Vryer's Pulcheria, oj doorluchtige Amazoone (z. j.),
De doorluchtige minnaar (1713) van H. van der Zande, Don Diego
(1713) a) van G. van DuIken en De visscher door liefde (1715) van
Ryndorp. Van der Hoeven's Isabella Princesse van Iberil! (1720) is
zeker eene bewerking van A 10 que obligan los celos van Antonio
Enriquez Gomez. Wetstein's Het gelukkig ongeval (1721) is zonder
twijfel naar het Spaansch, evenals De Spaensche Amasonen, of stryd
om d'eer (1722), een treurspel, dat door het genootschap "Industria
et labore" werd uitgegeven, en eveneens De triomferende deugd, of
de verydelde wellust van F. Seegers.
Portugeesche en Spaansche Jod~n hadden op een pakzolder te
Amsterdam een schouwburgje ingericht, waar eens in de week drama's in
het Spaansch werden opgevoerd. Die schouwburg werd in 1708 door den
magistraat gesloten ~). Maar ongeveer in 1765 werden 's winters "jaar
in jaar uit" twee malen per week weer drama's in het Spaansch op
een afzonderlijk tooneel te Amsterdam gespeeld "). Zooveel opgang
maakten de Spaansche drama's, dat Enoch Krook in 1715 een blijspel
op het tooneel bracht, dat naar Moreto vertaald heet n) en tot titel
heeft Spiegel der wanschikkelyke tooneel stukken. 'n dat blijspel gaat
de heldin in manskleeren met haar broeder, een zeekapitein, naarBrazilie en maakt daar het hof aan de zuster van den gouverneur.
1) O.a. Don Louis de Vargas (1668) van D. ,Heinc!e, de Sigismundus (1647) van
Sehouwenbergh, Den grooten Tamerlan (1657) van Serwouters, Alexander de Medicis
(1653) van DulIaart, De gedwongen vrient (1646) en De beklaagelycke dwang (1648)
van Is. Vos, joan Oaleasso van Arendsz, Het verwarde hof (1647) van De Fuyter
en Voorzigtige dolheit (1650) van J. de Wijze. De Fuyter's Don jan de Tessandier
(1654), naar een nog onbekend Spaans eh drama, werd In 1720 door KIelburg omgewerkt onder den titel De gewrooke bloedschande.
2) Eéne dier vertalingen, die van Van Heulen, Is in 1733 en 1744 herdrukt.
S) Het kan gevolgd zijn naar La manga de Sarracino van Alvaro Cubillo de Aragon,
maar dit drama heeft een ander slot. Reeds In Der longhe Dochters Tytcorting (1591)
komt het verhaal voor.
4) Vgl. Wybrands, blz. 164.
i» Zie Corver, Tooneel-aanfekeningen, blz. 15.
r.) De titel van het oorspronkelijke stuk is niet aan te wijzen.
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Hare twee minnaars volgen haar, lijden schipbreuk, duelleeren, enz.
De eene onzin volgt op de andere en het blijspel eindigt, volgens het
vaste recept, met eene algemeene bruiloft.
Aan den invloed van het Spaansche drama is het zonder twijfel
voor een groot deel te wijten, dat het niet-classieke treurspel in de
18de eeuw niet geheel van ons tooneel is verdwenen. Niet classiek is
b.v. de Vio/ante en Va/eran van A. Groenewoud. Valeran, "Prins in
Brittange", heeft aan het hof van den koning van Frankrijk eene
liefdesbetrekking aangeknoopt met Violante. Hij doodt Aracon, een
gunsteling van den koning, en ontsnapt met zijne geliefde in geestelijk
gewaad aan de vervolging, maar beiden plegen ten slotte zelfmoord.
In De woedende liefde, of gestrafte moord-zugt (1717) van G. Tysens
is de heldin Claudia verliefd op den moordenaar van haar broeder;
om hem te bezitten, doodt zij haar vader en hare beide zusters. De
knecht van haar minnaar wordt op haar verliefd en doodt zijn meester,
maar wordt zelf gedood en Claudia pleegt zelfmoord. In het 2de bedrijf
verschijnt de geest van den vermoorden broeder.
J. van Ryndorp bracht de Faustsage op het tooneel in De hellevaart
van Dokter Faustus (1731). Het eerste bedrijf speelt in de hel; Pluto
zendt eenige duivels uit, om allerlei soort van menschen te verleiden;
Mefistofeles zal de gêleerden voor zijne rekening nemen. Daarna dansen
"Helsche Vrouwen Geesten" een ballet. - Faustus wordt in zijne
studeerkamer bezocht door een "Beschuts Engel" en door Mefistofeles;
de eene belooft hem den hemel, de ander, dat hij "al de verborgenheid
des Waerelds" zal weten en "in alle weelde en vreugd" zal leven.
Faustus kiest het laatste. Dan toovert hij in een bosch met de uit
Seneca's treurspelen bekende ingrediënten; verscheidene geesten verschijnen, om hem hunne diensten aan te bieden, en Faustus kiest
Mefistofeles, die snel is als de gedachte. - Faustus roept Mefistofeles
op en teekent het contract; dan verdwijnen zij samen, om naar het
hof te gaan. Daar roept Faustus den geest van Alexander op, die den
keizer in het gezicht slaat; vervolgens toovert hij één hoveling een
paar horens en een ander een paar ezelsooren op het hoofd en verdwijnt dan met Mefistofeles onder den grond. -- Pekel, een knecht
van Faustus, en Broer Direk, zijn "medemaat", tooveren met behulp
van een boek van Faustus; een waard en eene waardin, die zij in
den toovercirkel stooten, moeten springen en Faustus moet dat voorbeeld volgen. Mefistofeles helpt hen weer uit den cirkel en krijgt met
moeite van Pekel en Dirck het boek terug. De vrienden van Faustus
vermanen hem, anders te leven, en geven hem daarvoor een boek.
Faustus bidt; Mefistofeles belooft hem eene koningskroon, als hij het
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boek wegwerpt, maar Faustus weigert. Dan laat Mefistofels het "Spook
van Helena" aan Faustus verschijnen, dat belooft zich aan hem over
te geven, als hij het boek wegwerpt. - De paarden koop er Jochem
vindt Faustus, terwijl hij slaapt, en wil hem bij het been van zijn bed
halen, omdat Faustus hem paarden heeft verkocht, die in stroo veranderden; hij houdt het been in de hand. Pekel heeft op raad van
Mefistofeles in den tuin een zak opgehangen, waarin goud zal komen,
maar er komen vlammen uit. De vrienden van Faustus en zijn oude
dienaar Wagenaar komen afscheid nemen van Faustus en een glas
wijn met hem drinken, want zijn tijd is nu om. Dan wordt de hel
zichtbaar; de duivels halen Faustus en dansen daarna een ballet.
Ibrahim en Isabella (1746) van J. Meyer behelst eene zeer romantische geschiedenis en is dan ook aan een roman ontleend. Lausus
en Lydia (1777) van P. Pypers heet ontleend aan eene vertelling
van Marrnontel I) en is blijkbaar geschreven onder den invloed
der "comédie larmoyante", die in Frankrijk opgang maakte; de
mannen zijn bijna voortdurend in tranen en vallen steeds in elkanders
armen. Een vorst wil trouwen met eene krijgsgevangene, die de geliefde
is van zijn zoon; de "halsvriend" van den prins wordt gevangen genomen, maar bevrijd door dezen. En daar nu de prins met zijn vriend
van kleeren heeft gewisseld en in de gevangenis is achtergebleven,
moet hij in de arena tegen leeuwen vechten in tegenwoordigheid van
zijn vader en zijne geliefde, enz. Vele tooneelaanwijzingen kunnen de
spelers helpen, om al de verschillende gewaarwordingen, die zij moeten
ondergaan, juist uit te drukken.

In de laatste jaren der 18de eeuw is men, waarschijnlijk door den
invloed van het tooneelspel, ook treurspelen in proza gaan schrijven.
Die treurspelen sluiten zich dan ook nauw bij het tooneelspel aan;
meestal zijn niet vorsten en edelen, maar gewone menschen de hoofdpersonen. Ook zijn hunne lotgevallen niet altijd tragisch, evenmin als
dat bij de tragedies uit de Fransch-c1assieke school steeds het geval
is. De schrijvers geven echter aan hunne drama's den titel van treurspel;
daarom worden zij hier besproken 2).
1) Het is echter volstrekt niet onmogelijk, dat het stuk vertaald is naar het gelijknamige drama (1777) van Sophie Eleonore von Titzenhofer, geb. von Wundsch.
2) De treurspelen, door Loosjes in proza geschreven, worden genoemd op blz. 153,
Noot 4.
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Het eerste treurspel in proza is De jonge Werther (1776); de
onbekende schrijver stelde het "zoo veel mogelyk met de eigen woorden
van Goethe te samen", maar ontleende aan het drama Les malheurs
de l'Amour "de schikking der Toneelen" van zijne drie bedrijven.
C. Swaberland behandelde op weinig treffende wijze in jean Calas,
of de uitwerkselen van het bygeloof (1782) I) de bekende geschiedenis.
In Dorval (1782), "burgerlyk treurspel" van W. H. SeIs, is de held
verliefd op zijne zuster en heeft al vergif ingenomen, als hij hoort,
dat het zijne zuster niet is. Pieter t'Hoen phantaseerde in jan van
Schaffelaar (1791) en i~ Oodefroy de dwingeland, en Robbert de Fries
(1793) over onderwerpen uit de vaderlandsche geschiedenis. Bornley
of de onschuld gered (1792) is door den onbekenden sc'hrijver waarschijnlijk aan een Engelschen roman ontleend; ook de Emma Corbet
(1793) '1) heeft denzelfden oorsprong, terwijl de Siegwart (1794) uit
Duitschland stamt 3). De dood van Lodewijk XVI werd door twee
schrijvers tot onderwerp van een treurspel gekozen 4).
De revolutie van 1795 gaf aanleiding' tot allerlei buitensporigheden
op dramatisch gebied. Een Leidsch student verheerlijkte in "het eerste
jaar der bataafsche vrijheid" Beaurepaire, de held der Fransche vryheid;
in het stuk komen vele vrijheidshoeden, veel gezang, liefde, verraad,
gezwets en twee zelfmoorden voor. In Virginia, of de herstelde vrijheid (1795) vanF. J. Winter Tromp wordt natuurlijk veel geschermd
met dwingelanden, juk, vrijheid, enz. De "burger" Gerrit Paape "), die
in 1788 een onmogelijk treurspel had geschreven, Sphrodias en Olynthia,
of het vaderland en de liefde en een ander, Agis, of de Republiek
Sparta (1788) had ontleend aan het werkje De Historie der Spartanen,
tot na den dood van df:.n jongen Agis van A. J. Verbeek, leverde in
Het congres der Oostersche Koningen, of de zegepraal van hetdespotismus (1792) een treurspel, waarin de vrees wordt uitgesproken, dat
de gevolgen der revolutie van korten duur zullen zijn, en in De verwoesting van de stad Oraave: of de verschriklyke uitwerkzeIs der
dwinglandy, republikeinsch treurspel (1795) een zeer kinderachtig stukje.
F. L. Kersterman schreef zelfs een "sterrenvoorzegkundig treurspel",
dat hij voor een werk van den bekenden Ludeman deed doorgaan

1) Herdrukt in 1800.
2), Herdrukt iu 1794.
ll) Het drama is bewerkt naar den roman Siegwart. Eine Klostergeschichte (1776)

van J. M. Miller.
4) Nomsz schreef een treurspel in dichtvorm; zie blz. 149.
5) Zie over hem, Dr. A. J. Kronenberg, Een en ander over Gerrit Paape en zijn
tijd (Programma van het Gymnasium te Deventer, z. j.).
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en waaraan hij den titel gaf van Koning Chosmadroes,.de afschaffing
der koningen (1795).
Veel weenen, flauwvallen, veel sentimentaliteit en zelfmoord wordt
vertoond in Selicour (1799) I) van J. Kisselius en in Liefde en rampspoed, of het berouw der dwaaling (1799). Dat alles was toen zeer in
de mode, zooals later blijken zal bij de behandeling der tooneelspelen.

Het c1assieke treurspel der 17de eeuw had in de 18de slechts enkele
vertegenwoordigers. P. Verlove gaf in joannes Basilides, Grootvorst
van Muskovien 2), een treurspel, waarin drie verschillende reien met
zang, tegenzang en slotzang optreden. Dat zou aan Vondel doen
denken, wanneer er niet verscheiden moorden op het tooneel plaats
hadden. De reizangen in eenige bijbelsche treurspelen van Cia es Bruin
werden vroeger reeds besproken, maar die drama's waren niet voor
opvoering bestemd. C. Hoofman, die te Königsberg woonde, liet daar
zijn Papinianus of regts-geleerde heldenmoed (1723) drukken. Er zijn
in dit treurspel geen koorzangen aan het einde der bedrijven, maar
tusschen twee bedrijven wordt eerst een dans vertoond en dan een
reizang gezongen. Somtijds zingt eerst één persoon en dan het koor.
Tusschen het 4de en 5de bedrijf ziet men verder in eene vertooning
de "Luk-Godin" op een voetstuk; zij wordt door allen aangebeden,
maar treedt dan van het voetstuk af, "danst ten huize uit, en alle die
van de Rey volgen haar naa". De Coriolaan (1749) van J. Boogert
heeft drie verschillende reien, die de vier eerste bedrijven met een
koorzang eindigen; de vijfde acte wordt geheel gevuld door het verhaal
van den bode. De Iste , 3de en 5de acte van Gelonide (1784) 3) door
Lucretia Wilhelmina van Merken eindigen met een koorzang. De
dichteres wilde in dit treurspel, in navolging van Euripides, Racine en
Vondel, "de liefde van eene Moeder tot haar Kroost" uitbeelden en
laat haar drama in het oude Athene spelen, waar een edele jongeling
van Aegina gedood zal worden, omdat zijne landgenooten verraad
hebben gepleegd 4). Ook in Stephanus, de eerste Christen bloedgetuige
1) Ontleend aan dl. I van den roman Avantures et Voyages d'un Militaire Français,
ou les Amans' injortunés (1793).
2) Het treurspel werd eerst in 1747 uitgegeven, maar is veel vroeger geschreven.
Het is waarschijnlijk ontleend aan Simon Goulart, Cabinet der Historien, IV, 1661,
blz. 298-354.
3) Herdrukt in 1786.
4) De geleerde dichteres springt op vreemde wijze met de Grieksche eigennamen
om, aan welke zij dikwijls een verkeerd accent geeft, b.V. Cleoméues.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
11
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(1790) van Piet er Pypers komt in de 3de acte een rei zang voor. Het
treurspel is buitengewoon lang, maar niet geschreven om opgevoerd
te worden; de eenheid van plaats wordt er niet in gehuldigd. Zijn
Nephta, Koningin van Egypte (1794), heeft vele reizangen van verschillende koren, niet allee." aan het slot der vier eerste bedrijven,
maar ook midden in de actes. Bovendien wordt er in het treurspel
veel muziek gemaakt, o.a. "vóór het openen des tooneels kondigt een
deftig doch tevens aandoenlyk muziek den opgaanden dageraad aan."
De Egyptische koningin, wier echtgenoot door zijn broeder gedood
is, vergiftigt, als zij gedwongen wordt den moordenaar te huwen,
dezen en zich zelve.
Dinomaché, of de verlossing van Athene (1798) van J. F. Helmers
heeft reizangen aan het slot van drie der vier bedrijven. Philocles
heeft zich, met Thebe's hulp, meester gemaakt van Athene en Ereus,
hoofd van den raad, gedood. Dinomache, de vrouw v.an Ereus, is
gevlucht. Nu wordt twintig jaren later het orakel gegeven, dat, wanneer
Dinomache weer verschijnt, een jongeling de macht van Philocles zal
breken en aan Athene de vrijheid terugschenken. De opperpriester
Idarnas spoort Thrasyllus aan, die jongeling te zijn; Thrasyllus is op
het land opgevoed en kent zijne afkomst niet, maar is een zoon van
Dinomache. Zij komt te Athene en ThrasYllus wil den opstand beginnen,
maar beiden worden in het paleis van Philocles gelokt en zullen ter
dood worden gebracht. Op de strafplaats verdedigt Thrasyllus zijne
handelwijze; de opstand begint en leidt tot de bevrijding van Athene.
Het treurspel heeft geen historischen achtergrond I).

De 18de eeuw heeft aan ons land geen enkel treurspel van groote
beteekenis geschonken. Men had den vorm van de zeventiende-eeuwsche
tragedie, die overgenomen was uit de treurspelen van Seneca, ter zijde
geschoven voor dien van het Fransch-classieke treurspel. Maar daardoor was tevens het eigenaardige van ons drama verloren gegaan,
want bij geen ander volk heeft het classicisme zooveel invloed op de
dramatische poëzie geoefend als bij het Nederlandsche, waar juist de
grootste dichters Seneca tot voorbeeld hebben gekozen. En nu moge
die navolging van den Romeinschen dichter de ontwikkeling van onze
1) De schrijver werd er van beschuldigd, voor zijn drama Voltaire's Mérope en de
Gelonide van juffr. van Merken geplunderd te hebben; vgl. Witsen Geysbeek, in voce.
Zie ook Dr. C. van Schoonneveldt, t. a. p., blz. 133-143.
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nationale dramatische poëzie hebben geschaad, zij heeft op haar toch
een bijzonderen stempel gedrukt. Dat eigenaardige verdwijnt, zoodra
men hier te lande, evenals overal elders, het Fransch-c1assieke treurspel
als het alleen zaligmakende genre gaat beschouwen en als het eenige
navolgenswaardige voorbeeld.
Nu was het treurspel, door Corneille en Racine geschapen, in de
18de eeuw in zijne nadagen. De tooneeldichters volgden steeds de
strenge regelen, door hen gesteld; de drie eenheden heerschten
onbeperkt; het geheele verloop eener gebeurtenis werd voorgesteld
als plaats hebbende binnen 24 uren, of nog liever in denzelfden tijd
als de opvoering eischte. Men werkte naar een vast patroon, zoodat
o.a. elk bedrijf aan eene bepaalde voorwaarde moest voldoen. De
onderwerpen waren bijna altijd dezelfde; de personen, die optraden,
behoorden tot eene enkele groep, vorsten en hoog geplaatsten. De
c1assieke en bijbelsche oudheid leverde nauwelijks meer nieuwe stof
op; de nieuwere geschiedenis, zelfs die der Chineezen en andere
Aziatische volken, werd ter hand genomen, om naar nieuwe onderwerpen te zoeken. Vorsten en veldheeren, wier ondergang nog niet
de stof voor een treurspel geleverd had, waren er bijna niet meer te
vinden en het aantal tirannen, die op het tooneel door revoluties te
grondê waren gegaan, was talloos. Locale kleur ontbrak bovendien
geheel bij deze dramatische poëzie; Boursault, wiens Germanicus was
gevallen, gaf andere namen aan de personen van zijn treurspel, zonder
er verder iets in te veranderen, en liet het met succes opvoeren onder
den titel La Princesse de Clèves (1678). Op dezelfde wijze liet in het
begin der 19de eeuw een treurspeldichter, die eene tragedie had geschreven met Spaansche namen, na deze in Assyrische veranderd te
hebben, zijn stuk spelen als Ninus Il.
"Het Fransche tooneel daalde af tot het peil van een marionettentheater" 1). Corneille en zijne onmiddellijke navolgers hadden karakters
en hartstochten geteekend, die door hunne tijdgenooten volkomen
werden begrepen. Zij trachtten waar te zijn en den mensch te kennen.
Maar bij de epigonen maakte de poëzie plaats voor rhetorica en
menschenkennis voor slaafsche navolging der oudere dichters. Voltaire
ried den jongen Marrnontel aan, een blijspel te schrijven; toen deze
antwoordde: "Maar hoe zou ik portretten kunnen geven; ik ken de
menschen volstrekt niet," zei Voltaire: "Welnu, schrijf dan treurspelen."
1) Aldus Louis Bertrand, La fin du classicisme et Ie retour à l'antique dans la
seconde moitié du XVIlle siècle et les premières années du XIXe en France, Paris,
1897, blz. 124.
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De ander heeft dien raad gevolgd en zich naam gemaakt als treurspeldichter 1). Zoo verdween de geest van het Fransch-classieke
treurspel geheel en al en bleef alleen de vorm over. Deze werd nog
steeds nauwkeurig in acht genomen, maar opmerkingsgave en eigen
studie waren geene vereischten meer voor den treurspeldichter. Want
er werden niet langer karakters geteekend, maar nieuwe en ongehoorde
gebeurtenissen vertoond, die den toeschouwer moesten boeien.
Nu de Fransch-classieke tragedie in haar eigen vaderland zoo gedaald was, moesten de navolgers in vreemde landen wel geheel achteraan komen hinken. Dat is dan ook in de Nederlanden het geval
geweest. Het eigenaardige van het genre is door vreemdelingen zelden
volkomen begrepen en dus werden vooral uiterlijke dingen nagevolgd,
zooals b.v. de beroemde drie eenheden en de stijl 2). De drama's der
epigonen van Corneille en Racine, die hier te lande vertaald en nagevolgd
werden, moesten dus wel een slechten invloed hebben op onze dramatische letterkunde. Men kan dan ook bij vele onzer dichters opmerken,
dat zij zich somtijds verzetten tegen den eens aangenomen vorm van
het treurspel. Zij kunnen niet altijd de eenheden handhaven, zij brengen
wel eens moorden, enz. op het tooneel, zij houden niet altijd streng
vast aan de verdeeling in vijf bedrijven. Zij willen nog steeds de Fransch-

classieke tragedie navolgen, maar vinden hare regelen dikwijis verouderd en zijn toch niet in staat een nieuwen vorm aan hunne werken
te geven.
Slechts in één opzicht munten sommige onzer l8de -eeuwsche treurspelen uit boven die eener vroegere periode. Zij zijn geene meesterwerken, zij zijn of slecht of gelikt van taal, zij zijn geknipt naar
hetzelfde patroon, maar zij vertoonen somtijds een streven naar karakterteekening, dat in bijna al onze treurspelen der l7 de eeuw wordt gemist.
Er is althans één kleine post op de credit-zijde voor onze tallooze
treurspeldichters der l8de eeuw.
1) Vgl. G. Lànson, NivelIe de la Chaussée et la comédie larmoyante, Paris, 1887,
blz. 105.
~) Vgl. over de navolging van de zeggingswijze van het Fransch-c1assieke treurspel,
Dr. C. van Schoonneveldt, t. a. p., blz. 144-189.

11. HET T 0 0 NEE L SPE L.
Uit het vorige hoofdstuk bleek, dat vele dichters zich trachtten los
te maken van de regelen der Fransch-classieke tragedie, eene andere
omgeving kozen dan die van vorsten en helden en zochten naar een
nieuwen vorm. Dat verzet tegen het Fransche classicisme had plaats
in verschillende landen. In Engeland bracht William LiIlo in The
History of George BarnweIl (1731) en in The Fatal Curiosify (1737)
niet aIleen gewone menschen op de planken, maar waarschuwde tevens
op aangrijpende wijze voor de ondeugden, waaraan zijne hoofdpersonen
te gronde gaan. Hem volgde Moore met The Gamester (1753). Ook
in Frankrijk zelf kwam reactie tegen het classieke treurspel, dat geheel
ontaard was. NivelIe de la Chaussée, een zeer middelmatig dichter,
vond plotseling een genre uit, dat het midden houdt tusschen tragedie
en comedie 1). La fausse antipathie (1733), Le Préjugé à la mode (1735),
L'Ecole des amis (1737), Mélanide (1741), L'Ecole des mères (1744)
en La Gouvernante (1747) van De la Chaussée hadden een groot
succes, terwijl een paar andere van zijne drama's, o.a. Paméla (1743),
vielen. Dat succes was aan verschillende oorzaken toe te schrijven.
De dichter noemde zijne werken comedies, maar het vroolijke trad
er geheel in op den achtergrond en werd in zijne latere stukken zelfs
geheel gemist. Daarentegen werden in deze drama's, die in eene burge~
Iijke omgeving speelden, stellingen op zedelijk gebied verkondigd,
geheel afwijkende van die, welke men meestal op het tooneel hoorde.
Plicht en deugd werden weer ten troon verheven, het huwelijk werd
niet langer bespot en onzedelijkheid niet door de vingers gezien. In
een tijd, waarin de verdorvenheid van den adel zich afspiegelde in
de letterkunde, de burgerstand zich begon te voelen en nieuwe denkbeelden langzamerhand opkwamen, moest eene moraal, zooals hier
van het tooneel werd gepredikt, wel bijzonder in den smaak vallen
1) Vgl. over hem G. Lanson, NivelIe de la Chaussée et la comédie larmoyante,
Paris, 1887.
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van het groote publiek. Maar de drama's van De la Chaussée hadden
nog eene andere aantrekkingskracht. Men beleefde een tijd van overgevoeligheid en sentimentaliteit en al de dramatische personen van
onzen dichter zijn zoo sentimenteel mogelijk en storten ontzaglijk
veel tranen 1). Daarom noemden de bestrijders van den dichter - en
er waren velen - het nieuwe genre "la comédie larmoyante", wat
echter niet verhinderde, dat hij vele navolgers vond, o.a. Voltaire, die
het zich zelven niet kon vergeven, dat hij het nieuwe genre niet had
gevonden, er heftig op schold, maar het toch navolgde in Nanine,
Charlot en L' Écossaise. Ook Marivaux was in vele opzichten een
navolger van De la Chaussée. De blijspelen van deze soort zijn eigenlijk
familietafereelen, waarin het cornische element ontbreekt en die moreele
verbetering ten doel hebben j men noemde ze later "tragédies bourgeoises".
Diderot ging nog een stap verder dan de boven genoemde dichters,
want hij schreef Le Fils nafurel (1757) en Le Père de familie (1758)
in proza. Bovendien gaf hij in de Entretiens sur Ie Fils naturel en in
zijn werkje De la Poésie dramatique eene theorie van dit nieuwe
genre. Hij wil niet alleen eenvoud en natuurlijkheid, maar hij wenscht
ook eene geheel" ander soort van menschen op het tooneel te zien
dan vroeger en meent, dat de lotgevallen van eenvoudige lieden zeker
even tragisch kunnen zijn als die van vorsten en grooten der aarde.
Ook wil hij van het tooneel prediken, wat waar en goed is. Diderot's
drama's hebben een zeer matig succes gehad, maar zijne theorie had
grooten invloed op Fransche en Duitsche dramatici.
Lessing, die in zijne Hamburgische Dramaturgie 2) zoowel de drama's
als de theorie van Diderot prijst, heeft met Miss Sara Sampson (1755)
en Emilia Galoffi (1772) het burgerlijk tr~urspel op het Duitsche tooneel
gebracht, maar zich onthouden van de groote sentimentaliteit zijner
Fransche kunstbroeders. Doch dat kan van zijne landgenooten niet
beweerd worden. Het burgerlijk treurspel viel bijzonder in den smaak
der Duitschers en kwam geheel overeen met hun volksaard, waarin
het sentiment eene ruime plaats bekleedt. Het is dan ook niet vreemd,
dat het nieuwe genre in Duitschland grooten opgang maakte en het
aantal burgerlijke treurspelen, daar geschreven, bijzonder groot is.
1) "Hommes et femmes, vieux et jeunes, premiers rÖies et comparses, dès qu'iis
entrent en scène, dès qu'i1s ouvrent la bouche, lis ont I'oeli humide, des sanglots
dans la vOix, les sentIments montrés très haut sur des représentatlons d'événements
possibles ou des conceptIons d'idées abstraites" (Lanson, bI. 233).
2) Vgl. No. 84, en vlgg.
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Eerst ongeveer in 1760 werdelI hier te lande vertalingen van een
paar drama's van NivelIe de la Chaussée en in 1773 en 1774 van die
van Diderot uitgegeven - die van Le Fils naturel is van Betje Wolff.
De drama's van dien aard noemde men hier niet burgerlijk treurspel,
maar meestal tooneelspel I), ook wel burgerlijk drama. Het tooneelspel
heeft gewoonlijk een gelukkig einde; de hoofdpersoon wordt ten slotte
gered en ontkomt aan het dreigende lot of aan de lagen van den
verrader, die hem te gronde tracht te richten. Verreweg de meeste
tooneelspelen zijn in proza geschreven.
Dat men hier te lande behoefte gevoelde aan een ander soort van
drama dan het treurspel, blijkt o.a. uit De vriendschap (1760) van W. van
der Winden. Het stuk heet een "zedens~el", telt 5 bedrijven en is in
verzen geschreven. De inhoud is zeer onbeteekenend, maar de toon
is geheel in overeenstemming met dien der latere tooneelspelen. Een
koopman, wiens twee kinderen verloofd zijn met die van een braven
vriend, is ongelukkig geweest en staat op het punt bankroet te maken;
zijn broer laat hem in den steek, maar de vriend redt hem.
De Amerikaan, of de edelmoedige vyand (1777) 2) van J. Leerius is
een erg kinderachtig tooneelspel. S. Rivier, die De doodslag uit broedermin (1778) waarschijnlijk uit het Fransch vertaalde, dramatiseerde in
Amida, of de verloste Afrikaansche slaaf (1779) een onmogelijk
verhaaltje en ontleende De boer en de koe, of het rechtvaardige rechtsgeding van Willem den Goeden (1782) 3) aan het Goudsch Kronykje.
In het laatste bedrijf van dit stuk ziet men den slechten baljuw onthoofden, wat minder past voor een tooneelspel. Zijn Triomf der Doggerbankse Helden (1782) is meer zinnespel dan tooneelspeI 4 ).
1) Elizabet Hartloop noemde haar Tobias (1688) een tooneelspel (vgl. dl. I, blz. 338).
Het woord werd ook in de eerste helft der 18de eeuw gebruikt, maar had toen eene
meer algemeene beteekenis dan later. Mauricius noemde het gelegenheidsstukje Europa
verkwikt op 't gezicht der vrede (1712) een tooneelspel evenals het allegorische
voorspel Het campement (1742); In beiden wordt gezongen en gedanst. Maar ook
het gelegenheidsstuk De treurende Theems hersteld (1714) van J. van Hoven, Het
oordeel van Paris (1748) en het Tumult van Amsteldam, of de afschaffing van 's lands
imposten (1748) van onbekende schrijvers worden tooneelspel genoemd, terwijl Onno
Zwier van Haren later dien naam gaf aan het geestige Pietje en Agnietje, of de doos
van Pandora (1779), eene bewerking naar het Fransch (vgl. Bilderdijk, Bydragen tot
de Tooneelpoi!zy, 1823, blz. 192), n.l. naar La Boete de Pandore (1721) van Le Sage,
Fuzelier en d'Orneval.
2) Herdrukt z. j.
3) Herdrukt in 1790. In dit tooneelspel is hetzelfde onderwerp behandeld als in
De Baillju van Suydt Hollandt, ofte Ghetoomde Vermetelheydt (1630); zie dl. I, blz. 292.
4) Herdrukt in 1790.
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Ook J. van Panders was één der eersten, die hier te lande oorspronkelijke tooneelspelen in proza op de planken brachten. In
Bousard, of de menschlievende lootsman (1779) ziet men den angst
en de wanhoop in het huisgezin van een Fransehen loods, die naar
een schip zwemt, dat in nood is, en van wien bericht wordt, dat hij
bij die poging is omgekomen. Ten slotte keert hij heelhuids terug en
vindt onder de geredden den zoon van een vriend I). In Frederik de
rechtvaardige (1781) 2) is de bekende geschiedenis van Frederik den
Groote en den molenaar van Sanssouci behandeld, in De gewaapende
uittogt (1787) geeft het uittrekken van een paar jongelieden aanleiding
tot vele exclamaties over deugd in het algemeen en vaderlandsliefde
in het bijzonder; men was in:tmers in den patriottentijd. De snoodaart
naar beginzeis (1805) is een lichtmis, die veel leest over deïsme.
J. N. Esgers maakt in Het loon der standvastige liefde (1779), waarvan
een jonge verliefde koopman, die schulden heeft en door zijn vriend
verraden wordt, de hoofdpersoon is, bepaald misbruik van brieven. Even
onbeteekenend zijn de tooneelspelen van L. van Ollefen 3). Clarissa, of
de mislukte boosheid (1781) is in proza geschreven, maar door den
broeder van den schrijver W. van Ollefen Caspersz "in verzen gebragt"
(1784); de hoofdpersoon is eene helleveeg, wier verraad mislukt. De
revolutie in Amsteldam (1795) legt getuigenis af van de dwaasheid onzer
voorouders in dien rumoerigen tijd; het 2de bedrijf, dat op den Dam
speelt, is vol gejuich, gezang en toespraken; een "Carmagnol" wordt
door de vrouwen gekust, de vrijheidsboom geplant en een oude man,
die jaren lang onschuldig in de gevangenis heeft gezeten, vindt zijne
kinderen terug.
Nog meer in den toon zijn de tooneelspelen van W. Imme 4). In
Lucas en Lucinde (1782) schaakt de overigens brave zoon van een
braven landheer een braaf boerenmeisje, maar krijgt dadelijk berouw
en geeft haar terug aan haar bruidegom. In De toets der gehoorzaamheid (1788) stelt een vader zijn zoon op de proef door voor te wenden,
dat hij wil trouwen met het meisje, waarop de zoon verliefd is. In
J) Het stuk is ontleend aan deel 44 van den Maandelijkschen Mercurius.
~) In hetzelfde jaar herdrukt. Het tooneelspel is ontleend aan de Anecdoten van
's Vorsten huishoudelyk Leven, Utrecht, 1778.
::) Het ligten van den derden man, of Henry Quatre geprest (1780) en De werving
voor liet vaderland ten dienste van Neérlands oorlogsvloot.... (1780) verdiénen evenmin
bespreking als W. van Ollelen Caspersz' Wil/em de Vyfde en Mevrouw Bentinck, of,
de Batavische Moeder (1782), beide .geschikt voor de opvoeding der jeugd".
~) Zijn Delia en Adela/'de (1786) en De weldadige (1788) zijn waarschijnlijk naar
het Engelseh, De verstandige echtgenoote (1790) naar het Fransch.
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De jonge Walburg, of de gevolgen van hef sentimenteele (1790) wordt
een overdreven koopmanszoon geteekend, die tegen den zin van zijn
vader getrouwd is en buiten 's lands armoe heeft geleden. Als hij
terugkeert en zijne vrouw sterft, neemt hij vergif in, maar zijn vader
vindt hem, overtuigt hem, dat zijne vrouw hem bedrogen heeft, en
het vergif blijkt een purgeermiddel te zijn. De edelmoedige zoon (1791),
die door zijne ouders altijd achteruit gezet is, redt zijn vader, die
plotseling in financieele moeilijkheden verkeert, door hem de groote
som aan te bieden, die hij juist uit de loterij heeft getrokken.
Eveneens geheel in den toon van het tooneeispel zijn de drama's
van Pieter 't Hoen. Dorvant of de zegepraal der liefde (1779) 1) werd
door hem uitgegeven onder het pseudoniem J. A. Schasz, waaronder
't Hoen zich ook verborg bij zijne vele politieke tooneelspelen 2). De
oude Dorvant is tegen het huwelijk van zijn zoon, maar ziet het
meisje, stemt toe en ontmaskert den schurk, die den toekomstigen
schoonvader bedrogen heeft. De eerlyke landman (1782) kan zijn
landheer niet betalen, omdat hij al zijn vee heeft verloren, en biedt
hem nu alles aan, wat hij bezit. De landheer weigert, vindt op de
hoeve zijn verloren zoon terug, die als kind was zoek geraakt, en
schenkt de hoeve aan zijn braven pachter. In Ritmer de jonge, of het
bederf der Nederlandsche zeden (1782) wordt een fatsoenlijke jongen
door verkeerd gezelschap en door de listen van een Franschen pruikenmaker een lichtmis, maar eindelijk worden hem de oogen geopend
en betert hij zich. In De werving van Willem den I (1782) treden een
slechte kapitein, brave recruten en een lief meisje op; de Prins redt
allen en straft den kapitein. Het beleg van Alkmaar, of de heldin (1790) :')
heeft iets van een treurspel; men ziet n.l. niets van het beleg, maar
mevrouw Burgerhart, wier ééne zoon gesneuveld is, laat haar anderen
zoon ten strijde trekken. In De beste broeder (1790) is eene ware
geschiedenis gedramatiseerd. Een slechte en een goede broeder worden
op de proef gesteld door een rijken oom uit de Oost, die zich in den
beginne niet bekend maakt. In het tooneeitje, waar de goede broeder
zijne kostbaarheden verkoopt, is misschien navolging van de bekende
scène uit Sheridan's The school for scandal (1777). In De wedergevonden vader, of de Bastille veroverd (1790) ziet men het merk1) Herdrukt in 1786.
2) Zie beneden. Onder deze zijn er een paar, waarvan de bedoeling ons ontgaat,
jurjen Lankbein of de mof commis (1778, 1786) en Holdwich of de mof, commis
door bedrog (1779, 1786). Misschien doelen zij op bepaalde personen, misschien ook
zijn het gewone tooneelspelen.
3) Herdrukt in 1795.
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waardige feit vertoonen en vindt de hoofdpersoon zijn hem onbekenden
schoonvader, die jaren lang een gevangene was geweest. In Het
ongelukkig vermoeden, of de geredde grenadier (1790) wordt een
brave soldaat dronken en krijgt twist; de ander wordt vermoord; hij
meent het gedaan te hebben en wordt ter dood veroordeeld. Als hij
gefusilleerd zal worden, bekent een andere soldaat de moordenaar te
zijn. In Lucas en Wolfhart, of loon naar werk (1791) treden een brave
boer, een gemeene schout en een eerlijke baljuw op; de laatste redt
den braven boer en straft den gemeenen schout. Dan blijkt, dat het
leven van den baljuw, wiens paarden op hol gingen, door den boer
gered is. De inhoud van De dankbaare schuldenaar, of de geredde
koopman (1791) blijkt reeds voldoende uit den titel. In Eduard en
Emilia, of de zegepraal der standvastige liefde (1793) heeft Emilia
zeven jaren lang gewacht op Eduard; nu hij niet terug is, wordt zij
door hare ouders aan een ander verloofd. Maar Eduard keert terug,
als schipper verkleed, en overwint alle moeilijkheden. In Frederik e~
Charlotte, of de edelmoedige belooning der deugd (1793) is een braaf,
maar kort aangebonden oud-militair door een schurkachtigen officier
in een proces gewikkeld en leeft in armoede, daar zijne dochter voor
hen beiden den kost moet verdienen. De jonge Frederik ziet Charlotte
en helpt met geld, terwijl hij onbekend blijft. De slechte officier
bewerkt, dat Frederik door zijne tante onterfd wordt, en de oudmilitair verliest zijn proces. Maar de slechte officier wordt gevangen
genomen en tante, die eene goede daad wilde verrichten, nu zij haar
neef onterfd heeft, blijkt den oud-militair als erfgenaam te hebben
aangewezen. Nu wordt de edele jongeling Frederik opgespoord; hij
trouwt met Charlotte en het proces wordt nog eens overgedaan. Er is in de tooneelspelen van 't Hoen erg veel braafheid en de tranen
stroom en bij alle mogelijke gelegenheden.
jansje, of de onverwachte terugkomst (1782) I) van O. Manheer is een
eenvoudig stukje. Een door Zigeuners geroofd meisje is door een boerenpaar opgevoed en zal gedwongen worden met iemand te trouwen, dien
zij niet hebben wil. Maar haar vrijer, de zoon van het boerenechtpaar, die
verdronken heet, komt terug en brengt Jansje's vader mee. Een geweldig
stuk is daarentegen De spelonk van Strozzi, of de ondeugd door zich zelve
gestraft (1800). Een edele Venetiaansche jongeling is door eene vrouw,
wier liefde hij heeft afgewezen, in eene spelonk opgesloten, waar hij
geketend door een cipier bewaakt en eiken nacht door de versmade
schoone met vele bravo's bezocht wordt. Maar de zaak komt uit; hij
1) Herdrukt in 1793.
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wordt gered en het drama eindigt met eene zitting van den Venetiaanschen senaat en den zelfmoord der vrouw I). C. Swaberland
gebruikte Brandt's bekend werk 2) als bron voor zijn Michiel Adriaansz.
de Ruiter, of de verlossing der Hungarische predikanten (1782) 3) uit het
bagno te Napels in 1675. De Voogd (1800) van hem is geheel zonder
beteekenis. In De Doggersbankers (1782) laat Nomsz een luitenant
ter zee en een matroos op hunne eigene wijze den slag verhalen; het
stukje is in één bedrijf en in dichtmaat. In De geldzuchtige (1791)
vervolgt een woekeraar eene brave weduwe, maar een kapitein dreigt
den kerel, zoodat hij de schuldbekentenis, waarvoor het geld reeds
betaald was, teruggeeft 4). Het eigen belang (1791) is door Nomsz
zeker naar het Engelsch vertaald. In De marquis de Bouillé, of de
herovering van St. Eustatius (1782) van P. J. Kasteleyn jagen de
Nederlanders met behulp van Fransehen, die buiten hun weten geland
zijn, de Engelsehen van het eiland weg, maar zij doen dat zonder de
minste actie; toch heette het drama, dat in dichtmaat is, een nheldenspel". De minyverige (1782) en Kleon (1782) van W. H. Seis zijn in
een zeldzamen preektoon geschreven; in het laatste stuk weigert een
vader eerst zijne dochter aan iemand, die tot een ander kerkgenootschap behoort.
Rh. Feith trad met De patriotten (1785) op politiek terrein. Eén
zijner hoofdpersonen is een patriot in den waren zin van het woord;
hij meent het goed met het vaderland, offert zijne eigene belangen

er voor op, is volkomen eerlijk en heeft niets tegen den Stadhouder.
als deze zich geene macht aanmatigt, maar strijdt tegen eene eerzuchtige aristocratie. De andere patriot daarentegen gebruikt de politiek,
om zelf ambten en macht te verkrijgen, verfoeit den Prins, omdat deze
de aristocratie in den weg staat, en schuwt geen middel om zijn doel
te bereiken. Beiden zijn verliefd op hetzelfde rijke meisje; de eerste
wordt telkens door den ander belasterd en tegengewerkt, maar wint
h~t ten slotte; de ander wordt ontmaskerd, o.a. door het valsche
bericht, dat het meisje haar geheele fortuin heeft verloren.
Veel romantischer is Agatha (1785) van Izaak Scnmidt. Een jonge man
meent, dat hij een medeminnaar in een duel heeft gedood; hij vlucht
met zijn meisje, trouwt haar en leeft als boerenarbeider in ~en dorp.
1) Waarschijnlijk Is het stuk vertaald, evenals Manheer's HenrieUe, of de twee

brieven, dat zeker naar het Fransch Is.
2) Vgl. blz. 930, vlgg. der uitgave van 1701. 8) Herdrukt In 1800.
4) Juist hetzelfde onderwerp Is behandeld In De rechtschapen krygsman (1794), dat
aan Wlgcherllng wordt toegeschreven; dit stukje is ook in 1 bedrijf, evenals dat van
Nomsz, maar in poêzie.
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Hij bevrijdt een ouden heer en eene jonge dame, die door roovers
worden aangevallen, maar wordt, op aansporing van zijn eigen broer,
die vroeger ook naar de hand van Agatha heeft gedongen, als moordenaar gevat; ook zijne jonge vrouw, die doof is gebleven voor de
aanbiedingen van zijn broer, wordt gevangen genomen. Maar de oude
heer blijkt hun beider oom te zijn en de medeminnaar is niet gedood,
maar gewond en komt weer voor den dag. In De Zuider-haaks (1786)
van denzelfden schrijver is weer eerie schipbreuk; de bedoeling was
een ernstig nastukje te schrijven.
Loosjes noemde De sentimenteele (1785) een "tooneelstukje"; het
verdient dan ook met een verkleinwoord aangeduid te worden. Ook
C. F. Gellert (1786), waarin een student den Duitschen dichter en
geleerde op de proef wil stellen, maar bedrogen uitkomt, is zonder
beteekenis. De vlucht van Huig de Groot (1785) heet ~en "Burgerspel" en is in verzen. Gevaarts en Gyzelaar (1786) heet een tooneelspel, maar heeft meer van eene tragedie; het is in dichtmaat geschreven
en er treden verschillende reien in op. In zijn "Naabericht" stelt de
dichter dan ook voor, om in een tijd, "waarin het volk zoveel, zo
gewigtig deelneemt in de belangen zijns bestuurs, en ook meêr of min
een wezenlijken invloed heeft", de reien weer in te voeren; daar echter
het tooneel meestal eene kamer voorstelt, zou hij wenschen, "dat,
tusschen elk bedrijf in eene kamer afgespeeld, eene spoedige verandering van het Tooneel plaats greep en de Reijen zich gepaard met
een gepast muzijk vertoonden." Men heeft niet naar hem geluisterd;
de reien waren uit den tijd. De hoofdpersoon van het drama is eigenlijk
Morand, die ter dood veroordeeld, maar gered wordt door de tusschenkomst der beide afgevaardigden. De HQllanders op het einde der
achttiende eeuw (1791) heet een "zedenspel"; de hoofdfiguur is aardig
geteekend. De vroome (1792) heet eveneens "zedenspel"; eene innig
vrome tante wordt bedrogen door een huichelachtigen catecheseermeester en een fijn zusje, die haar nichtje belasteren, omdat zij in
't geheim verloofd is; zij worden echter op diefstal betrapt door den
minnaar. Wij treffen hier dus ongeveer hetzelfde motief aan als in
Sara Burgerhart. De gebroeders Naerebout (1792) zijn twee moedige
Vlissingsche loodsen - er 'schijnen ,in dezen tijd bijzonder veel schepen
gered te zijn -- en in De Hulk of de hervinding (1793) wordt de
brand op een schip beschreven 1). In 1808 schreef Loosjes in 5 bedrijven
1) lets tusschen drama en verhaal gaf Loosjes in Frank van Borselen en jacoba
van Beijeren (1791), Charloffe van Bourbon (1791), Huig de Groof en Maria van
Reigersbergen (1794), Louise de Coligny, johan de Wiff (1805) en Arnold Geesferanus
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en in dichtmaat Huig de Groots tweede ballingschap of vlugt uit
Amsterdam. Coster komt bij Vondel; zij zullen met Hooft en Tesselschade De Groot trachten te weerhouden, om uit Amsterdam te vertrekken. Van der Velden komt Vondel namens De Groot het handschrift
van zijn Constantijn terugbrengen. - De Groot wil weg uit "dit
ondankbaar land"; Vondel tracht hem te weerhouden en wil hem o.a.
de Gysbreght opdragen, terwijl Tesselschade, als toovenaarster verkleed,
zijne juridische hulp komt inroepen. - De Groot komt afscheid nemen
van Hooft en zijne vrouw, bij wie Tesselschade op dat oogenblik ook
is, maar verkleed als vroeger. - De Groot zegt hun vaarwel; Vondel
komt meedeelen, dat de Raad van Amsterdam tegen het verder verblijf
van De Groot is, en ook Uytenbogaert treedt op. - Hooft en zijne
vrouw, Uytenbogaert, Vondel en Tesselschade, die hem een gesneden
roemer aanbiedt, doen De Groot uitgeleide bij den Schreijerstoren.
Laurens Koster (1809) is een vroolijk stukje, waarin vele liedjes worden
gezongen, Faust en Guttenberg, terwijl de familie op eene bruiloft is,
er met de letters van doorgaan, die echter later teruggevonden worden,
en waarin men den bekenden boom ziet, waar de letter uit gesneden
is. Blijkbaar was het een gelegenheidsstukje, maar het herinnerde,
evenals het vorige, in den Franschen tijd aan den vervlogen roem van
het vaderland. J. A. Backer ontleende Alardus, of de zelfmoord door
liefde (1786) aan Goethe's Werther en De zeldzaame bedelaar (1798)
waarschijnlijk aan een Fransch verhaaltje.
Had Loosjes zijne tooneelspelen niet erg huilerig gemaakt, Kinker
deed dat in het geheel niet in zijn Van Rots (1789), dat hij een
"epizodisch drama" noemde. Een sluwe intrigant dringt zich me~
valsche papieren onder den naam graaf van Rots bij de familie van
een goedhartigen baron in en stelt er zijne maîtresse, die evenals hij
valsch kaart speelt, als zijne zuster voor. Door zijne listen brengt hij
in het gastvrije huis alles in de war. Hij wil de dochter van den
baron trouwen, maar zij is gehuwd. Haren jaloerschen echtgenoot
maakt hij razend, door een fat op de jonge vrouw af te zenden, en
beiden worden gedood. Nu weigert zijne maîtresse hem verder te
helpen en, daar zijn toeleg toch mislukt is, verlaat hij onder bedreigingen het huis. - De intrige van het stuk is ingewikkeld. Blijkens
de voorrede wilde Kinker verschillende karakters teekenen zonder van
en Susanna van Oostdijk (1807). Het zijn dialogen of gesprekken tusschen meer dan

twee personen, verbonden door eenige regels beschrijvend proza en afgewisseld door
liedjes, die gezongen, en brieven, die worden voorgelezen. De gesprekken zijn in
proza; de meeste dezer stukken zijn van eene eerbiedwaardige lengte.
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alleenspraken gebruik te maken, en dat is hem gelukt j zijne personen
verschillen sterk niet alleen van elkander, maar vooral ook van de
sprekend op elkander gelijkende, goedige, steeds aangedane figuren
der meeste tooneelspelen. Ferdinand en Leonore, of de gedwarsboomde
doch zegevierende liefde (1791) van J. Fokke telt 5 bedrijven, is in
verzen geschreven en ontleend aan "de Borgerlyke saamenleeving".
Ferdinand, de zoon van den landheer, is verliefd op Leonore, maar
zijn neef Lodewyk, die zelf plan heeft op het meisje, schaakt haar
met behulp van schoutsdienaars en werpt de schuld op Ferdinand.
De landheer zelf herkent in eene arme weduwe, die vlak bij hem
woont, zijne dochter. Lodewyk wil, als hij ontmaskerd wordt, Leonore
doodschieten, maar mist en het jonge paar wordt gelukkig.
A. Brusse ontleende Alcest, of de beloonde vaderliefde (1791) aan
het gel!jknamige verhaal van Gellert I), wat H. Asschenbergh eveneens deed met De deugdzaame zoon en de edelmoedige vrinden (1792) j
beide stukjes zijn in verzen. In De zege der ouderliefde (1791) 2) van
A. Verheul, dat op St. Domingo speelt, heeft zoowat ieder een valschen
naam aangenomen j het zal wel eene bewerking naar het Fransch zijn.
Daarentegen is De graaf van Sternfeld (1791) van J. G. Doornik,
waarin twee broeders, die valsche namen dragen, op hetzelfde meisje
verliefd zijn, waarschijnlijk naar het Duitsch. De wijsgeer (1792) van
G. Paape wordt misleid door een vriend, die hem in valsche brieven
het eene ongeluk na het andere meedeelt, om hem tot zelfmoord te
brengen. Tot het laatst toe houdt hij zich goed j het meisje, waarop
hij verliefd is, redt hem van zelfmoord en het bedrog komt aan het
licht. A. van der Willigen ontleende zoowel Selico (1794) als Claudine
(1797) aan de Contes moraux ou nouveiles nouveiles van Florian.
Molstein en Kroondorp (1794) van P. Boddaert verdient geene bespreking, maar is nog iets minder dwaas dan Liefde en grootmoedigheid (1795) van A. van de Wart, waarin eene juffrouw te ver is
gegaan met haar minnaar en deze uit wanhoop als heremiet leeft,
terwijl er geene naspeurlijke reden is, waarom zij maar niet eenvoudig
gaan trouwen. De weldenkende representant (1796) is een vaderlandsch
stukje. De schilder (1796) is natuurlijk verliefd, maar vindt een medeminnaar in een kapitein in Fransehen dienst, die - wij zijn in den
tijd der "fraternité" - zijn heusche broeder blijkt te zijn. Het stukje
is in verzen. In Van de Wart's Ransdorp (1800) vindt iemand, die
vroeger naar Frankrijk is gegaan en zijn dochtertje hierheen heeft
gestuurd, haar terug.
1) Vgl. SlJmmtliche Schriften, I, 1867, blz. 226.

2) Herdrukt In 1803.
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Burger Herman, of de republiquinsche vader (1795) van]. E. de Witte
van Haemstede is een zeer patriottisch stuk. Er wordt een gevecht
geleverd bij een dorp aan de grenzen tegen de Pruisen; een oude
heer, wiens twee zonen kort geleden door deze overweldigers gedwongen zijn, onder hen dienst te nemen, snelt er met andere dorpsbewoners heen, neemt den Pruisischen generaal met zijn geheelen
staf gevangen en vindt zijne zonen terug. De andere drama's van
dezen schrijver zijn eveneens vol verrassingen. De zeldzaamste toevalligheden, veroorzaakt doordat vele personen een anderen naam
hebben aangenomen, komen voor in Eduard Stanley, of de gelukkige
wedervinding (1800) en in Valmont de Saint Priest, of de schipbreukeling (1800), terwijl men in De negers in Holland, of de zegenpraal der menschlievendheid (1801) door een Engelschen slavenhaler
in Amsterdam negers ziet verkoopen, die met het grootste gemak
correct Hollandsch spreken.
De schoone weduwe, of het onverwacht geluk (1798) van W. C.
Spierenburg verdient niet hier ontleed te worden; het stukje werd
door een ander in verzen gebracht. In Saint-Far en Sophia, of de
onverwachte wedervinding (1799) van A. Maas is een onbeteekenend
Fransch verhaal van De la Dixmerie gedramatiseerd. In Rykdom en
billykheid (1800) van S. H. Vernede is de hoofdpersoon een rijke
oude heer, die erg bar is, nooit iets geeft, altijd op zijne rechten staat
en zijn neef en nicht verhindert, huwelijken zonder geld aan te gaan.
Een a9dere bejaarde man treedt telkens op als redder in den nood
en helpt overal, dikwijls met groote sommen. Ten slotte blijkt, dat
deze in dienst staat van den eersten, die zich den naam getroost
van een vrek, om· stil, maar waarlijk goed te kunnen weldoen.
In het bovenstaande zijn de werken van die schrijvers genoemd,
die hun naam op den titel· plaatsten der door hen geschreven tooneelspelen. Maar er zijn een groot aantal tooneelspelen in de laatste
jaren der 18de eeuw uitgegeven, waarvan de schrijvers onbekend zijn
gebleven. Het nieuwe genre viel in den smaak, misschien niet zoozeer
van het gewone schouwburgpubliek - er zijn in dezen tijd weinig
oorspronkelijke tooneelspelen op het repertoire onzer schouwburgen
gekomen - maar van hen, die de voorstellingen der liefhebberijkomedies bezochten. Zulke vereenigingen van dilettanten op dramatisch gebied waren er vele In al onze grootere steden en zij schijnen
vooral tooneelspelen te hebben opgevoerd, wat men mag opmaken
uit het feit, dat zoovele dier kunstwerken aan bestuur en leden dier
vereenigingen werden opgedragen. Een kort overzicht van deze
anonyme tooneelspelen moge hier volgen.
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In De Hoog, of de Westindische geldhandel (1780) wordt een brave
jongeling verleid door slechte vrienden en bedriegt zijn patroon, maar
krijgt toch vergiffenis en de dochter. De bestrafte roover, of de
Engelsche kaper in Amsterdam (1781) geeft zich voor een Amerikaan
uit, maar loopt er met zijn zwetsen en zijne schurkenstreken danig
in. Jn De schipbreuk van het Eng. Oost-Ind. Compagnieschip, The
Barker, of de gelukkige redding (1781) worden, tijdens den oorlog,
Engelsche schipbreukelingen door Hollandsche visschers gered, die
vroeger door Engelschen mishandeld zijn. Natuurlijk is er eene herkenning, zooals bij elke tooneelschipbreuk onvermijdelijk is. Plutus
Mentor (1781), waarin een meisje door haar gierigen vader gedwongen zal worden, een ander te trouwen, beslaat 180 bladzijden
druk en is dus twee malen grooter dan een gewoon tooneelspel van 5
bedrijven. De kleine stukjes Rosalia, Azone en Eudemon en De kunst:"
kenner (z. j.) zijn blijkbaar allen naar het Fransch, het laatste naar
een verhaaltje van Marrnontel. De matroos uit ouderliefde, of de
jongeling van Zutphen (1782) gaat in dienst in plaats van zijn vader,
die in dronkenschap geteekend heeft, en komt met één arm terug.
Patria en Usipetis (de stedemaagd van Zutphen) treden een paar
keeren op; het stukje is dus in de graafschap opgevoerd. In De on-

bekende weldaadige (1787) is eene edele daad van Montesquieu ten
tooneele gebracht, die een slaaf loskoopt; het stuk is zeker naar het
Fransch vertaald, evenals Klerdon (1789). In Montroze of de dankbaare (1791) heeft iemand, die vroeger eene weldaad heeft genoten,
den zoon van zijn weldoener onder een anderen naam opgevoed en
wil hem doen trouwen met zijne dochter, maar zijne zuster, van wie
hij afhankelijk is, verzet zich daartegen. Eelhart en Saartje (1791) is
een pleidooi voor de stelling, dat men iemand niet mag minachten,
omdat één zijner verwanten eene erge misdaad heeft bedreven.
De zegepraal der onschuld (1793) is misschien naar het Duitsch,
evenals juUa Arnold (1795), terwijl Mannendeugd en vrouwenliefde
(1793) 1) en De eerste proeven der kinderlyke dankbaarheid (1793)
zonder twijfel vertaald zijn. De dorppredikant (1793) is zeker naar het
Engelsch - het is eene dramatiseering van Goldsmith's The vicar of
Wakefield -- en Thomas Harly, of de man van gevoel (1793) is
ontleend aan een Engelsch verhaaltje. De goede kinderen, of de beloonde
vaderliefde (1794) is buitengewoon sentimenteel, Elize van Wallenthorst
(1794) niet onaardig. Een freuletje loopt weg met een officier; haar
vader vervolgt het paar in gezelschap van een adellijken minnaar.
J) Herdrukt in 1796.
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De officier redt den vader uit de handen van roovers, bij welke gelegenheid de ongewenschte minnaar buitengewoon hard wegloopt, en alles
schikt zich ten goede, want: deugd is de beste adel. In Merval, of de
menschenvriend (1794) wordt betoogd, dat men ook andersdenkenden
moet weldoen. De schrijver betrad een geheel anderen weg in De
marquize van Mazzini (1796) 1); in dit geweldige stuk heeft een ltaliaansche markies zijne eerste vrouw voor dood doen doorgaan, maar
haar in zijn kasteel opgesloten, en is met eene andere gehuwd, die
hem bedriegt en hem ten slotte vergiftigt. De eerste vrouw wordt
toevallig gevonden door eene harer dochters, die met haar minnaar is
weggeloopen, maar vervolgd wordt door haar vader en een machtig
edelman, die haar wil trouwen, enz. Er is veel wapengekletter, toortsgeflikker en ketengerammel in het drama.
De ongelukkige roover, Het misleide meisjen, De edele ZOOT~en, Wiltiam
Hillnet, en Natuur en wulpsheid, allen in 1796 gedrukt, zijn kleine stukjes

van één bedrijf en waarschijnlijk uit het Duitsch vertaald. Het "burgerlijk
tooneelspel" Het vaderlandsch huisgezin (1797) is niet onaardig. De heele
familie is zeer patriottisch gezind; de vader is steeds verdiept in dagbladen en in de quaesties van den dag; de ééne zoon, een vroolijke
jongen, behoort tot een vrij corps. Er treedt een Fransch officier in het
stuk op en een Turk, die den vader redt, als deze door een slechten
onpatriottischen neef in verlegenheid wordt gebracht, er wordt gedanst
om den vrijheidsboom en er worden soms aardige dingen gezegd.
De onverwachte redding (1798) is onmogelijk, maar toch nog beter

dan Het Amsteldamsche weeuwtje, of de plans in duigen (1798).
D'Almanci en Eduard en Rosalia van D. W. Stoopendaal zijn bijzonder naief. Atlante of de geredde onschuld (1800) is vermoedelijk
naar het Duitsch vertaald, terwijl Lady Mirvey, of het vermogen der
natuur en liefde (1800) 2), een historisch drama, dat ten tijde van
Cromwell speelt, wel naar het Engelscr zal zijn.

Wat inhoud en vorm betreft, wijkt het tooneelspel ver af van het
treurspel. Het speelt onder gewone menschen, die meestal erg gevoelig
zijn, en preekt eene voor ieder verstaanbare moraal. Het werd gewoonlijk in proza geschreven, omdat men natuurlijk en waar wilde
1) Het werd ontleend aan het Magazijn van Geschiedenissen, Romans en Verhalen,
d!. IV.
~) Herdrukt in 1801.
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zijn. "Hoe verheeven de Dichtkunst ook moge zyn," zegt P. 't Hoen
in de voorrede van dl. I van den Nieuwe(n) Spectatoriaale(n) Schouwburg (1782), "hoe zeer dezelve eigen zy aan het Tooneel; zeker is
het, dat het Rym meer geschikt is tot het gemak van de vertooners,
om de rollen woordelyk in het geheugen te kunnen prenten, dan het
wel eigenaartig is; daar door wordt niet zelden een caracter onnatuurlyk,
ten minsten, wy worden daar door veel al overreed, dat het geen wy
zien en hooren eene kunstige vertooning en slechts eene vindingryke
schildery is. Te regt begrepen dus inzonderhéid de Franschen en
Duitschers al voorlang, dat de Drama het geschikste voor het Toneel
was; daar in spreekt de eenvoudige Natuur; daar in komt elk caracter
met zyne eige koleuren te voorschyn; daar in vertoont elk persoon
zyne denkbeelden met zodanige woorden en niet anders, als men in
dergelyke omstandigheden kan en moet spreken. Dit verrukt ons niet
alleen, maar doet ons ongevoelig ons verbeelden, dat al wat wy zien,
al wat wy horen, dadelyk gebeurt; en dit is het juist, dat op ons
hart het meeste of liever alleen werkt."
Nog een ander verschil tusschen treur- en tooneelspel is de wijze,
waarop de personen lucht geven aan hunne aandoeningen. De uitingen
van liefde, haat, droefheid, toorn blijven in het treurspel binnen zekere

grenzen en de dichters laten het dan ook meestal aan de spelers over,
hoe zij die hartstochten willen uitdrukken. Maar in het tooneelspel is
dat niet het geval; overal zijn aanwijzingen voor den speler aangebracht, hoe hij de verschillende aandoeningen moet vertolken. En
op dat gebied werd er heel wat van hem gevorderd. Een paar voorbeelden uit het eerste bedrijf van De vryheids-zoonen (1795), een
drama, dat in Amerika speelt en waarin Washington als "deus ex
machina" optreedt. Adelaïde zit in den tuin, als men haar een brief
komt brengen. "Zij tziddert aan alle haare leden, zet zich en leest.
Na dus eenige oogenblikken in een diep stilzwijgen te hebben doorgeb ragt, berst zij eindelijk in een vloed van traanen uit," zegt nog
een paar woorden en "zijgt in onmagt neder." Hare vriendin Thereze
brengt haar met moeite weer bij; dan leest zij den brief "met eene
beevende stem, terwijl zij telkens door haare traan en en snikken hier
in verhinderd wordt," en na de lezing .,zijgt" zij "in de armen van
Thereze, verbergt haar aangezigt aan derzelver boezem, en besproeit
dien met haare traanen." Als zij "weder een weinig tot bedaaren
gekomen is," vraagt zij iets aan hare vriendin en "beschouwt haar
met een doordringenden blik; Thereze slaat verlegen de oogen neder,
bloost nog meer, en verbergt in het einde haar gelaat aan de borst
van Adelaïde"; daarna "berst" zij "in traanen uit," maar dan, terwijl
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zij "zich zagtelijk uit haare armen windt, met een diepen zugt", gaat
zij heen. Nu verschijnt Caroline, de moeder van Adelaïde, die haar
"met zeer veel vuurs omarmt", en ook Thereze komt terug; Adelaïde
"weent bitter, en verbergt haal' aangezigt aan den boezem van Thereze",
die "met vervoering" de hand van Caroline vat, "terwijl zij die met
kussen overdekt, en daar op eenige traanen laat vallen". "Zij verstikt
bij kans in haare traanen" en spreekt "na een zeer lang stilzwijgen".
Caroline poogt zich "uit de armen van Thereze en Adelaïde, welke
laatste haar, insgelijks, diep geroerd, om den hals gevallen is, los te
winden". Nadat Thereze "eenige traanen" heeft gestort, "die zij tragt
te verbergen", en eenige andere, die haar "het vervolgen van haar
verhaal" belemmeren, bloost zij, omarmt Caroline op nieuw, dan "in
vervoering op haare kniën neder zijgende", doet zij een gebed, "rijst
op, en vliegt met vervoering naar Caroline". En zoo gaat het niet
alleen in het eerste, maar in alle bedrijven, en niet alleen in dit tooneelspel, maar in een groot aantal andere. Het genre heet niet zonder
reden "comédie larmoyante".

Uit enkele titels en korte inhoudsopgaven bleek reeds, dat de politieke
partijen zich somtijds van het tooneelspel bedienden, om de tegenpartij
aan te vallen en voor hunne denkbeelden propaganda te maken. Er is
zelfs geen tijd geweest, dat de politiek getracht heeft zich zoozeer van
het tooneel meester te maken als in de laatste twintig jaren der 18de eeuw.
Nooit zijn er bij ons te lande zoovele pamfletten geschreven in dramatischen vorm, nooit heeft de vaderlandsliefde zich zoo dramatisch
geuit als in die jaren. En het was meestal het tooneelspel, dat daarvoor
werd uitgekozen. Vele van deze stukken zijn waarschijnlijk niet vertoond, maar dienen hier toch even te worden vermeld.
Het was een rumoerige tijd. "L'ancien régime" had niet alleen in
Frankrijk alles spaak doen loopen, maar ook in de Zeven Provinciën.
De aristocratische regeeringsvorm met al zijne misbruiken had er het
zijne toe bijgedragen, om van de eens machtige republiek een voos
lichaam te maken, dat bij den eersten schok te gronde zou gaan. Men
voelde, dat het zoo niet langer kon, zocht naar middelen, om den
toestand te verbeteren, en paste de verkeerde toe. De ongelukkige
Stadhouder, zijne vrouwen de onmogelijke dikke Hertog, die trouwens
niet heel verstandig waren opgetreden, kregen van alles de schuld en
wekten een politieken haat op, geheel en al onevenredig aan hunne
macht en hunne daden. De uit Frankrijk overgewaaide leus: Vrijheid,
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Gelijkheid en Broederschap, deed ook hier duizenden harten sneller
kloppen. De opgewondenheid zocht een uitweg in het oprichten van
vrijkorpsen en in het schrijven van honderden pamfletten, waaronder
er vele zijn in den vorm van tooneelspelen. Het kleinste politieke feit
bracht in die eeuw van papier eene menigte pennen in beweging ten
dienste van het vaderland en van de vrijheid. En nooit heeft de vaderlandsliefde zich geuit in zulke geweldige phrasen en overdrevene
exclamaties als in den tijd der patriotten en dien der Bataafsche
Republiek.
Reeds uit den titel van vele· tooneelspelen blijkt de strekking, b.v.
De Mof Meesterknecht (1781), Antimoffiana (1781), De Hertog van
Wolffenbuttel, De Patriotten (1785), De Vryburger (1786) 1). F. van
Aken bewoog zich op politiek terrein in De aristocraten (1785), De
edelmoedige aanbieding (1786), De Wanhoop der Heerschzugt, of het
Haagsche moordrot verstrooid (1786) en De wapening der landlieden (z. j.).
Rechts en links (1784) is eene waarschuwing aan beide partijen, maar
in De vryheid (1786) van G. Paape 2) en in De onderdrukte vryheid der
Friesen (1786) wordt wel degelijk partij gekozen. In De moed der
Amsterdamsche burgers door triumf bekroond (1787) wordt gesproken
van "door de Muitzugt bezielde Slaaven der Oranje Cabaal", aan het
einde der bedrijven van De zegepraal van Utrechts burgers, of de vaderlandsche held (1787) worden opwindende koren gezongen. De komst
der Pruisen - welk een misslag was het van Willem V, om hen in
het land te halen! - maakte voorloopig een einde aan die opgew·ondenheid. Maar in 1795 kon zij zich op nieuw uiten. Boven zijn
reeds enkele drama's genoemd, waarin gejuicht werd over de komst
der franschen en de verlossing van het slavenjuk; een paar andere
mogen hier volgen. Het "republikeinsch toneelspel" De belegering van
's Hertogenbosch (1795) van G. Paape is nog al niet erg overdreven;
het speelt voor een deel in een kelder, waarin eenige bewoners voor
het bombardement gevlucht zijn, en heeft verschillende kluchtspelmotieven. In De zegepraal der vryheidsvrinden (1795) van Witsen
Geysbeek zit Van der Vry in de gevangenis wegens zijne politieke
gevoelens en WOJdt ook zijn aanstaande schoonzoon gevangen genomen, maar na de komst der Franschen worden beiden bevrijd en
het stukje eindigt met het voorlezen eener proclamatie en het zingen
van vele liederen. Sentimenteel is De opoffering voor het vaderland
1) Zie over deze en andere drama's, Or. A. J. Kronenberg, Politieke tooneel-libellen
uit het laatste gedeelte der 18de Eeuw, Deventer, z. j.
2) Ook daarin is het geval van Geevaarts en De Gyselaar gedramatiseerd.
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(1795). Veel mooier en veel phrasenrijker is De triumph der vryheid
(1795) door N. C. Brinkman, wed. van C. van Streek, in verzen ge-

schreven. Karel Vryhart wordt gevangen genomen, omdat men een
papier gevonden heeft, waarin hij tot opstand schijnt aan te sporen,
en wordt door den raad onder het voorzitterschap van Aristocratus
ter dood veroordeeld. Hij zal onthoofd worden bij de poort der stad,
waar een zandhoop is neergelegd; de scherprechter zal juist toeslaan;
daar dringt Vryhart's aanstaande schoonzoon met eenige Fransche
soldaten de poort binnen en slaakt zijne boeien. Een Fransch generaal
verschijnt met vele troepen, op den zandhoop wordt de vrijheidsboom
geplant en het stuk eindigt met het gezang van een "maagdenstoet"
op de wijze "Ah, ça ira (dat gaat goed !)". Bij de laatste ontmoeting
in de gevangenis heeft Vryhart's vrouw julia "haar doodhembd aan,
even als in de Romeo en julia". De wed. Streek, geb. Brinkman was
blijkbaar, zooals trouwens haar naam reeds aanwijst, geen vreemdelinge
in Plankenland.
Maar ook na 1795 werden politieke gebeurtenissen op de planken
gebracht. In Actief, of de weldenkende representant, Hel uitvoerend
bewind, of de verdweene generaal en De geredde republiek, of de
wedergekomen generaal, welke drie stukjes gezamenlijk in 1798 werden
uitgegeven, is de staatsgreep gedramatiseerd, dien Daendels den 12den
juni van dat jaar deed, toen hij een aantal leden van het Uitvoerend
bewind en van het Vertegenwoordigend lichaam gevangen nam. De
beschuldigingen, die hier tegen de vijf Directeuren worden ingebracht,
zijn zeer zwaar. In 1800 bracht j. D. Pasteur in De Russen in Noord=
Holland of Vryhart en Saartje den vijandelijken inval van het vorige
jaar ten tooneele en knoopte er een liefdesgeschiedenisje aan vast.
De patriottische vrijer van het aardige boerinnetje is natuurlijk buitengewoon verstandig en dapper en bevrijdt het meisje uit de handen
der Russen, terwijl haar prinsgezinde bruidegom gevangen wordt genomen, omdat hij levensmiddelen aan den vijand heeft geleverd.
Ook op het gebied der buitenlandsche politiek beweegt het tooneelspel zich in dezen tijd dikwijls. De samenspanning der arenden (z. j.)
schijnt te doelen op de eerste verdeeling van Polen (1773). In De
weldenkende en vrij-spreekende rentenier (1779) wordt gewaarschuwd
tegen het beleggen van kapitalen in ondernemingen buiten 's lands.
De dolleman gebonden (1780) van J. W. Hoogendoorn en Zorghart,
of de schrandere huisvader (1780) zijn tegen Engeland gericht. De
oorlog tusschen Engeland en Amerika, waarin Frankrijk en de Republiek
later ook gemengd werden, gaf aanleiding tot vele pamfletten in
den vorm van tooneelspelen, onder welke die van P. 't Hoen uit-
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munten 1). Het is bekend, hoe onze Westelijke buren, die immers altijd
"eerlijk spel" spelen, volgens hunne gewoonte nog vóór de oorlogsverklaring, onder biddend opzien, honderden koopvaardijschepen roofden
en op St. Eustatius, dat zij veroverd hadden, de Nederlandsche vlag
lieten waaien, om als strandroovers in het groot op te treden. De
twist der mogendheden, of de nydige Keiser, door P. Vreede in verzen
geschreven, doelt op de oneenigheden der Republiek met jozef 11.
Nassau la Leck hekelde in De Noord-Amerikaan in Holland, of de
bedrogen hoogmoed (1788) den overmoed der Amerikanen, die daardoor
wel weer onder Engeland zullen komen. In De zegepraal van Mr.
j. Necker (1789) dramatiseerde j. Hazeu op zeldzaam vervelende wijze
de rumoerige dagen van juli 1789, toen de beroemde minister verbannen en de Bastille was ingenomen; er worden in het stuk een groot
aantal besluiten van de Nationale Vergadering voorgelezen. Elize, of de
afschaffing der kloosters in Frankrijk (1790), De Fransche vaderlander,
of de rechten van den mensch, en de voorschriften van den waaren
godsdienst, door het volk zelf geëerbiedigd (1790) en De rang zonder
verdiensten, of de afschaffing van den adel .... (1790) zijn zonder
twijfel uit het Fransch vertaald. In De verlossing der slaaven, door de
Fransehen (1794) wordt het besluit der Nationale Conventie, om de
slavernij af te schaffen, verheerlijkt; ook dit stukje zal wel eene vertaling zijn.

Zoo werd het tooneelspel niet alleen het voertuig der politieke satire,
maar diende het ook tot illustratie van historische feiten. Dat is trouwens niet vreemd. Daar het tooneelspel een tusschenvorm is tusschen
treurspel en blijspel, was het bijzonder geschikt, om er allerlei quaesties
in te behandelen, die noch eene tragische, noch eene cornische zijde
hebben. In onzen tijd dient het moderne. drama eveneens dikwijls, om
maatschappelijke en zedekundige vraagstukken in een bepaalden vorm
onder de aandacht van het publiek te brengen. En het drama, dat
wij thans op de planken zien vertoonen, stamt rechtstreeks af van
de 18de -eeuwsche "comédie larmoyante", het burgerlijke treurspel of
tooneelspel. Het tooneelspel met de braafheid van bijna al zijne per1) Het zijn Het Engelsche en Americaansche kaartspel (1778, 1786), De verdrukte
lViideman (1778, 1786), De misrekening (1778, 1786), Het verdrag (1778, 1786), De
geplaagde Hollander, of de lastige nabuur (1779, 1786), Het testament van den
Hollandsehen eijerboer (1780, 1786), De dood van den Hollandsehen eijerboer (1782, 1786).
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sonen, die voortdurend gereed staan ieder ander te helpen, met zijne
mannen en vrouwen, die andere namen dragen dan waarop zij recht
hebben, met al de herkenningen en phantastische lotgevallen, met zijne
overdreven gevoeligheid, zijne omarmingen en beeken vol tranen, heeft
zich naar twee zijden ontwikkeld. Nog romantischer, nog aandoenlijker
geworden, met nog grooter verraders verrijkt, gaat het tooneelspel
langzamerhand over in het melodrama, in den draak. Maar aan den
anderen kant wordt hetzelfde tooneelspel door het wegnemen der
groote sentimentaliteit, door het streven naar karakterteekening, door
het voorstellen van bepaalde groepen van menschen, door het behandelen van vraagstukken, die aan velen belang inboezemen, vervormd
tot het moderne drama, dat van Frankrijk uit zijn tocht over de beschaafde wereld heeft ondernomen.
De meeste tooneelspelen der 18de eeuw schijnen ons kinderachtig
en naief toe. Toch zijn zij eene uiting van het ontwaken der democratie in dien tijd en prediken zij eene eenvoudige moraal, die men
in de drama's van vorige periodes niet vindt. Zij spelen in eene omgeving van eenvoudige menschen, die streven naar vrijheid en trachten
in alle opzichten goed te zijn. Maar zij hebben al de gebreken, die
een rumoerige tijd meebrengt, wanneer de menschen, meer dan anders
door elkander geschud, dwepen met een valsch cosmopolitisme en de
phrase nog machtiger is dan gewoonlijk.

lIl. HER 0 E R S- E N ZIN NES PEL.
Het herdersspel, dat in de laatste helft der 17 de eeuw uit de mode
was geraakt - er zijn uit dien tijd alleen een paar vertalingen 1) kwam in de 18de eeuw weer een weinig op. C. Hoofman, een Amsterdammer, die te Königsberg woonde en in 1711 eene vertaling van
Tasso's Aminta aan Katharina Lescailje opdroeg, gaf in 1717 het
"Bosch-tonneel-spel" Adelheide uit. De vijf bedrijven van het drama
eindigen met den zang van een rei, die ook een paar keeren midden
in het bedrijf optreedt. De schrijver, die bekent, een en ander aan de
Aminta en de Pastor lido ontleend te hebben, laat een proloog uitspreken door den "Wildeman", die verder niet optreedt en maar zeer
in de verte familie is van den Wildeman uit de Leeuwendaelers. Het
stuk speelt in het land der Batavieren; de herderin Adelheide wordt
bemind door den herder Eeraard en door dezen gered, als zij op de
jacht - zij is eene hartstochtelijke jageres - door een wild zwijn
wordt aangevallen. Maar zij versmaadt Eeraard en schenkt hare liefde
aan den jager Grimbald, die haar bedriegt en, als hij betrapt wordt,
door het afleggen van valsche getuigenis haar laat veroordeelen tot
verbanning. Adelheide, reeds ongelukkig, omdat zij hoort, dat Eeraard,
die het land heeft verlaten, op zee is omgekomen, zal worden weggevoerd, maar een paar van hare vrienden overtuigen Grimbald van
valsche getuigenis en meineed, zoodat hij naar de Romeinen vlucht;
Eeraard blijkt gered te zijn en het paartje trouwt onder veel wapengekletter van Batavieren en het dansen van met bloemen getooide
herderinnetjes.
Philander en Kaliste (1716) van Wybrand de Geest, den tooneelspeler, is een herdersspel in één bedrijf; het stukje werd na den
dood van den schrijver door zijne kameraden, de spelers van de
Haagsche en Leidsche schouwburgen, een weinig veranderd en uitgegeven. Philander is ontrouw geworden aan 'Kaliste en weggegaan.
1) Vgl. dl. I, blz. 407, 408.
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Maar Kaliste volgt hem in mannenkleeding en alle herderinnetjes
loopen haar na, ook Dorothee, aan wie Philander nu zijn hof maakt.
Als Kaliste zich in haar gewone kleedij aan Philander vertoont,
krijgt hij berouw. Het stukje zal wel vertaald zijn, wat wij zeker weten
van De getrouwe herderin (1719) van Katharina ]ohanna de With, die
daarin eene bewerking gaf van Contarini's La fida Ninfa (1598).
Misschien is Pilida (1720) van Van Maater ook wel vertaald. Filida
is door Polydoor geschaakt, maar is hem ontvlucht en keert in manskleeren terug, om haar minnaar Jorilas op de proef te stellen, die,
evenals haar vader Koridon, troosteloos is. De herderin Fillis loopt
Filida na en maakt daardoor haren minnaar Damon jaloersch. Dorilas
wil zich dooden en een herder bericht, dat hij gestorven is. Dat blijkt
echter niet waar te zijn en in de derde acte komt alles in orde
tusschen Dorilas en Filida, die nu weer in meisjeskleeren is. Natuurlijk
zijn er nog meer vrijende herders en herderinnen in het stukje. In
het tweede bedrijf wordt gezongen; de muzi'ek is er bij gevoegd.
Daarentegen hebben de tooneelspelers van de Haagsche en Leidsche
schouwburgen het comisch herdersspel Liefdens fyd-verdryf of de
betrapte list (1718) van den musicus Michiel Willemsz, dat oorspronkelijk was "versiert en opgepropt met Muzyk en Gezangen",
van die "onnodige gezangen gezuiverd" en daarna uitgegeven. Een
paar afgewezen minnaars verkleed en zich als satyrs en trachten
een paar herderinnetjes te schaken, maar hun plan mislukt; zij jagen
alleen een dokter en zijn knecht vrees aan en worden ten slotte
ontmaskerd.
In Damon en Pil/is (1726) I) van een onbekenden schrijver wil
Koridon zijne dochter Fillis doen trouwen met Alexis, den zoon van
den rijken Amintas. Maar Fillis is verliefd op Damon en een vriend
van dezen maakt Amintas wijs, dat de voorteekenen voor het huwelijk
geen goeds voorspellen. Toch zal het huwelijk doorgaan. De vriend
weet echter op nieuw raad. Alexis heeft vroeger eene trouwbelofte
gegeven aan Dorothea en deze wordt gewaarschuwd; zij verschijnt
bij de huwelijksplechtigheid en nu staat Alexis Fillis aan Damon af
en huwt zelf Dorothea. Climeene (1747) van H. Asschenbergh is een
klein stukje zonder beteekenis, waarin eenige goden optreden, evenals
in het "zedig herders-spel" Philemon en Bauds van H. van Elvervelt, maar dit is eene vertaling naar het Duitsch. Met het "boertig
herderspel" Phillis en Doris, of de triumpheerende minnaar (1780)
van Ruloffs is eene satire bedoeld op herdersspelen, maar de boert is
1) Herdrukt in 1743.
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niet bepaald fijn en het stukje beteekent heel weinig. Dametas en
Phillis (1791), door J. Olland ontleend aan een verhaal van Gellert,
is een dialoog.
Het herdersspel werd dikwijls gebezigd, om uiting te geven aan de
feestvreugde in grooten of kleinen kring. Zoo dichtte in 1713 H. van
den Burg een Harderszang op de Vrede, waarin Bouwer, Zoetje,
Ploeger, Roosje, Zaayer en Haasje optreden. Bataefsche veldvreugd,
ter gelegenheid van het huwelijk van .. ',' Willem den Vijfde .... en .. ..
Frederica Sophia Wilhelmina (1767) is deels herdersspel, deels zangspel. Er treden twee oude herders en drie vrijende paartjes in op en
er wordt in het stukje veel gezongen I). De ollerhande der Bataafsche
veldelingen aan Apollo (1770), geschreven bij gelegenheid van het
herstel na eene ziekte van de Prinses van Oranje, is daarentegen
half ~erders-, half zinnespel. Het stukje is van Mevr. De Cam bonVan der Werken. In 1790 verscheen er, bij gelegenheid van het huwelijk
eener prinses van Oranje met den Erfprins van Brunswijk, een "landspel", Liefde getiteld. Eigenlijk is het een gewoon tooneelspel in proza
in één bedrijf, waarin vele brave menschen optreden, veel tranen
worden gestort en het Huis van Oranje zeer wordt verheerlijkt.
Voor een verjaardag dienden Gloorroos en Adelgond van Laurens
Bake, in 1748 gedrukt, maar waarschijnlijk veel vroeger geschreven,
en Herdersvreugd, ter verjaringe van Daphnes (1768), voor een huwelijk
o.a. Thirsis en Roozemond (1765), waarin veel wordt gezongen.
Geheel en al zangspelletjes zijn Triumph der Min (z. j.), Herders
zangen (1722) van D. Kienemans en Dafnis veldzang (1748), een
"tafel spel" van J. van Hoogstraten ; in alle drie stukjes worden de
wijzen steeds aangegeven. Voor De zegeprael der reden, over de liefde
(1768), een "herdersspel in maetzang", werd de muziek hier gecomponeerd, maar het stukje zelf is naar het Fransch 2).

De zinnespelen der 18de eeuw zijn over het algemeen langdradig
en saai. De tooneelspeler Hendrik van Halmael schreef Wysheid en
zotheid (1699), Waarheid en logen (1700) 3), Verstand en deugd
(1711) en Overdaad en Gierigheid (1714); de meeste dezer zinne1) De muziek van Giovanni Colizzi is er afzonderlijk bijgevoegd.
2) Nl. naar Le triomphe de la raison sur ['amour, 1699, in dl. VI van het Recueil
des opéra, des balets et des plus

S) Herdrukt in 1715.

belle~

pièces en musique ... , 1690-1711.
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spelen zijn "verciert met Zang, Dans en Vliegwerken" en in het
laatste komt zelfs eene geheele "opera, of zingende Tragédie van
Piramus en Thisbe" 1) voor, die Overdaad laat opvoeren, terwijl hij
met zijne gasten aan den maaltijd zit. Van Halmael noemt Hoop en
Vrees, of de roemrugtige overtogt van Wil/em de lilde (1709) een
treurspel, maar er treden alleen allegorische personen in op. Het is
dus een zinnespel, waarin de dichter den tocht naar Engeland "onder
Zinnenaamen, gelyk aan het gebeurde, Tooneels-wyse berymt en beschreeven"· heeft.
Gemeenebest, of de Gestrafte Ondankbaarheid (1705) van H. de Wijs
is even onbeteekenend als jan Crediet (1706) van Enoch Krook 2), dat
een "zinnekluchtspel", heet en slechts één bedrijf telt. Zijn" vredespel"
Staatkunde (1713) behoort eigenlijk bij de politieke zinnespelen en is
geschreven naar aanleiding van den vrede van Utrecht. Het stuk is
vol vertooningen en er treden zeer vele personen in op. Tusschen
Romeinsche goden, vele rivieren en ontelbaar vele personificaties
bewegen zich "zwijgende" gevolmachtigden tot de vredesconferentie en
Hollandsche en vreemde officieren. De hedendaagsche waereld (1710)
is uitgegeven door het kunstgenootschap "Door Ijver bloeid de Kunst",
waartoe Krook behoorde, en dus misschien ook van zijne hand. In
tegenstelling met de beide vorige zinnespelen telt het vijf bedrijven.
J. Pook 3) volgde in Tymon, of de schyn-menschen-hater (1710) het
bekende werkje van Lucianus zeer in de verte. Noch de beide goden,
Ze us en Herrnes, noch de vier Atheners van den Griekschen schrijver
komen hier voor j Tymon is omringd door louter allegorische figuren,
die op zonderlinge wijze zijn uitgedost. Zoo draagt b.v. Matigheit
"een zedig kleet, dat overal, met passers op een maatstok staande,
geborduurd is," en heeft zij "een goude breidel op de borst." T. Arendsz
noemde zijn Silo, den hemelsehen minnaar, dat eerst in 1714, dus
lang na zijn dood, werd uitgegeven, een "Treur Bly-eindend Zinnespel." Maar de Silo, die in drie deelen, elk van 5 bedrijven, verdeeld
is, is minder een zinnespel dan een geestelijk drama. Telkens wordt
men ook aan het zeventiende-eeuwsche treurspel herinnerd. In het
eerste deel, waarin een engel, gevolgd door een zingenden engelenrei,
de geboorte van den Messias aankondigt, de drie koningen optreden,
Herodes den kindermoord beraamt en Jozef en Maria vluchten, zingen
1) .Op Maatzang gebragt door Mons.r Kooning". Zeker was dit Servaas de Koning,
de musicus; zie blz. 8, 10. Overdaad en Gierigheid was één der eerste drama's van
Van Halmael.
2) Zie ook dl. I, blz. 414.
S) T. a. p.
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niet alleen twee reien, maar komt ook Lucifer" met "Staatzugt, Schynheiligheyd en alle de helsche Razernyen" ten tooneele en verschijnt
Staatzugt aan Herodes in zijn slaap. Het tweede deel, waarin de liefde
van Silo, "den geestelyken Bruidegom en Hemelschen Minnaar", voor
Sion, zijne "geestelyke Bruid", wordt beschreven, eenige apostelen
optreden en het avondmaal wordt gehouden, herinnert alleen door de
liederen, die Sion zingt, aan het vroegere treurspel. Maar het derde
deel, waarin Silo, op aanwijzing van judas, door soldaten op den
Olijfberg gevangen wordt genomen, het verhaal wordt gedaan van
Silo's dood en deze, herrezen, door Sion en andere vrouwen herkend
wordt, vangt aan met het verschijnen van den geest van johannes
den Dooper, terwijl men later den engel op den grafsteen ziet zitten.
Heeft de Silo eenige overeenkomst met een misterie, het "leerzaam
zinspel" De werken der barmhartigheid, vertoond in 't leeven van den
Heiligen Elizabeth (1721) van A. M. Krul nadert het mirakelspel. In
dit drama, waarin de vrome Hongaarsche koningsdochter, echtgenoote
van Graaf Lodewijk van Hessen, verheerlijkt wordt, treden geene
allegoriel!n op, maar wel twee engelen en een geest. Er wordt nog
al gezongen in het drama, dat eindigt met de hemelvaart van Elizabeth.
Voor De triomferende POëzy, en Schilderkunst (1724) I) maakte
S. Feitama gebruik van Bokkalyns kundschappen van Parnas (I, h. 84),
van de Schilder boeken van Franciscus junius en Van Mander en van
Ph. Sidney's Verdediging der Poëzy. De meeste personen dragen de
namen van classieke goden, die echter somtijds eene bepaalde eigenschap vertegenwoordigen, als Venus = Schoonheid en Hercules = Deugd.
De vijf bedrijven van het drama worden alle door een reizang besloten,
die afgedeeld is in Zang, Tegenzang en Toezang. In 1762 volgde De
Christelyke WachP) in één bedrijf en in 1764 De schadelyke Eigenliefde, of de Vrindschap der Waereld 3), een uitvoerig zinnespel, "te
teder van stoffe om ooit op eene geoorloofde wyze ten Tooneele
gevoerd te worden"; het was reeds in 1738 voltooid. O.a. treden
engelen, helsche geesten en "Satan, onder den naam van Gezonde
Reden", in het stuk op.
Den docter bespot, of dwaasheid der menschen (1725) van een
onbekenden schrijver heet een "zin-spel", maar is geen drama, zelfs
geen monoloog, doch eene satire. Wel een zinnespel is Zegepralende
liefde (1752) van N. Versteeg, dat "kamerspel" heet. De dood van
Pallas (1762) heet een treurspel, maar is een zinnespel, in proza
geschreven; er wordt in geklaagd, dat kunsten en wetenschappen niet
1) Herdrukt in (1735).

2) Herdrukt in 1772.

S) Herdrukt in 1772.
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meer in eere zijn. lemant en Niemant (1768) I) van J. Nomsz is eene
omwerking van het gelijknamige drama (1645) van Isaak Vos 2). De
zinnespelen van Kinker, Eeuwfeest bij den aanvang der 19 de eeuw
(1801) en De Menschheid in 't Lazarushuis, bij den aanvang der
19 de eeuw (1801) zijn vol satire en Kantiaansche wijsbegeerte 3). Het
eerste stukje werd 15 malen achtereen in den Amsterdamschen
Schouwburg opgevoerd.
Evenals vroeger diende het zinnespel nog dikwijls om geschiedkundige gebeurtenissen van meer of minder beteekenis te vieren. Den
roemruchtigen zegenpraal van den veldslag by Hoogstet (1704) en

De nederlaag der Seine, door den veldslag by Ouden aarden, 't bemagtigen
van Ryssel, en verdere overwinningen (1709), beide waarschijnlijk door
E. Krook geschreven, zijn zinnespelen en in De zegepraalende Hartag
van Marlbourg .... op de vlakte van judoigne by Ramillies (1706)
komen tooneeltjes voor tusschen allegorische figuren. Alle drie stukjes
dragen den titel "oorlogspel" en hebben betrekking op overwinningen
in den Spaan sc hen successieoorlog. De herstelde vryheid (1718) van
H. van Bracht verdient nauwelijks genoemd te worden. In het "Staat
en Zinnespel" Nederlant in gekheit (1720) hekelde Jacob Cleyburg den
windhandel van dien tijd.
De oneenigheden in de Republiek in 1748 en de volgende jaren
gaven aanleiding tot het schrijven van vele zinnespelen. Had J. Smit
in Europa bevredigt (1748) den vrede van Aken verheerlijkt, J. Meyer
bracht in het "land en zinnespel" De herstelde trouw, in het eiland
Vryendaal (1748), F. Duim in De kwynende Vryheit herstelt, in het
ei/ant Vryekeur (1749) en Lucas Pater in Leeuwendaal hersteld door
de vrede (1749) den binnenlandschen toestand op het tooneel. B. Zweerts
maakte later gebruik van den titel van dit stuk van Pater, toen hij in
1766 Het verheerlykt Leeuwendaal schreef, dat in tegenwoordigheid
van Willem V in den Schouwburg te Amsterdam werd opgevoerd.
Ook belangrijke gebeurtenissen in het gezin der stadhouders werden
in zinnespelen herdacht. J. Block schreef b.v. een Vreugden-spel (1743)
bij eene bevalling van Prinses Anna, de gemalin van Willem IV,
J. Remery Het juichend Nederland (1748) en J. Meyer De friomphee-

rende vryheid en godsdienst, of de zegepraal der Batavieren (1748)
bij de geboorte van Willem V, R. Arendsz de Jonge Zegepralende liefde
(1760) bij het huwelijk van den Prins van Nassau Weilburg met Prinses
1) Herdrukt in 1776.
2) Zie dl. I, blz. 412.
3) Zie over beide stukjes, Dr. B. H. C. K. van der Wyck, Mr. johannes Kinker, als

wijsgeer, Amsterdam, 1864, blz. 47-74.

190

Carolina, Mevr. De Cambon-Van der Werken De morgenstond (1772)
bij de geboorte van Willem VI - het stukje heet een "voorspel" en een onbekende Het juichend Nederland (1774) bij de geboorte van
den tweeden zoon.
Ook bij andere feesten werden zinnespelen geschreven. Lucretia
Wilhelmina van Merken gaf het "eeuwspel" Het feestvierend Leyden
(1774), toen men feest vierde, omdat de Sleutelstad 200 jaren geleden
de Spanjaarden had weerstaan, en Le Francq van Berkhey herdacht
in het volgende jaar het 200-jarig bestaan der Leidsche Universiteit
met het zinnespel Leyden verrukt (1775).
Een enkelen keer werd bij eene bruiloft een zinnespel vertoond -b.v. een Brui/ofts tafelspel (1708) van J. van Gysen - of een overledene er in geeerd, zoo als b.v. de Leidsche burgemeester Mr. J. van
der Marck en de tooneelspeelster PetronelIa van Thil l ).
Vooral bij plechtige feesten van den Schouwburg deed het zinnespel
goede diensten. Toen de Amsterdamsche Schouwburg honderd jaren
had bestaan, werd J. de Marre's zinnespel Het eeuwgetyde van den
Amsteldamschen Schouburg (1738) met groote plechtigheid opgevoerd 2).
Vijf en twintig jaren later werd Pater's "zinnebeeldig divertissement"
De juichende Schouwburg (1763) ten tooneele gebracht, terwijl in 1799
het 25-jarig bestaan van den nieuwen Schouwburg werd herdacht in
Het feest van Apollo van P. J. Uylenbroek. Le Francq van Berkhey
schreef Het huwelyk van Telemachus en Antiope, in Ithaca (1768),
een gelegenheidsstuk, om vertoond te worden bij het bezoek van den
Prins en de Prinses van Oranje aan den Amsterdamschen Schouwburg,
maar het drama kwam te laat in, om in studie te worden genomen.
Ook bij de opening en sÎuiting van een tooneelseizoen werd heel
dikwijls een allegorisch stukje gegeven, "met een Parnas Bergje, en
een Apollo 'er in" 3); er zijn er verscheidene bewaard gebleven, maar
zij verdienen niet besproken te worden 4).
1) Belde stukjes zijn In 1772 geschreven door het Leidsche kunstgenootschap
"Venlam pro laude".
2). Vgl. Wybrands, blz. 178, vlgg.
8) Vgl. Corver, Tooneel-aanfekeningen, blz. 117.
4) De meesten zijn door tooneelspelers of door leden van een kunstgenootschap
geschreven.

IV. HET BLIJ SPE L.
Het aantal blij- en kluchtspelen, gedurende de 18de eeuw in de Zeven
Provinciën uitgegeven, is even ontzagwekkend als dat der treur- en
tooneelspelen. Maar, evenals in de natuur, is ook in de letterkunde
groote vruchtbaarheid nog geen bewijs van kracht. Er zijn onder de
blijspelen der 18de eeuw maar heel enkele, die uitmunten boven de
groote massa. Men vertaalde, of liever men verhaspelde vele vreemde,
vooral Fransche, blijspelen. En, evenmin als vroeger, gaf men zich
rekenschap van het verschil tusschen blijspel en klucht, maar zocht
dat verschil voornamelijk in de lengte van het stuk.
Het is niet gemakkelijk de bronnen aan te wijzen der blijspelen van
den acteur W. van der Hoeven, die blijkbaar Molière's stelregel: Je
prends mon bien ou je Ie trouve, tot den zijnen had gemaakt. Zijne
comedie De schrandere fooneelspeelder (1693) I), waarin een acteur
zich door allerlei listen een rijk meisje verovert, is misschien oorspronkelijk, maar De vermomde minnaar (1714) 2) en De vermomde minnares
(1717) zijn niet van eigen vinding; het eerste blijspel is, misschien
door het Fransch heen, eene bewerking naar het Spaansch 3), evenals
het tweede 4), wanneer dat niet ontleend is aan een verhaal in Scarron's
Roman comique 5). Voor de laatste gissing pleit, dat De rechter in zijn
eigen zaak (1718) van Van der Hoeven overeenkomt met een ander verhaal in hetzelfde werk 6). De tooneelspeler Enoch Krook heeft onder de
zinspreuk "Door Ijver bloeid de Konst" een groot aantal drama's en
o.a. het blijspel De Spiegel der zotten (1699) geschreven. Een meisje
houdt zich krankzinnig, om aan een niet gewilden vrijer te ontkomen,
1) Herdrukt in 1707 en 1729.
2) Herdrukt in 1717.
3) NI. naar Rojas Zorrilla's Entre bobos anda el juego, door Th. Corneille vertaald
als Don Bertrand de Cigarral (1650).
4) NI. Diamante's lndustrias de amor logradas, juanilla la de jerez.
5) NI. aan A Trompeur Trompeur et demy (I, chap. 22).
6) NI. Le juge de sa propre cause (11, chap. 14).

192
wordt in het "Beterhuis" geplaatst en komt daar in aanraking met
allerlei gekken. Dat heeft iets van Focquenbroch's Min in 't Lazarushuis. Maar nieuw is de critiek, door twee der opgeslotenen geoefend
op vroegere en nieuwere drama's. Krook's blijspel De triomfeerende
minnaars in het Konstpaleis (1706), een stuk à grand spectacle", is
waarschijnlijk naar het Fransch; zijn vriend Kroon gaf later De toets
der minnaars in het Konstpaleis van Fenix (1716) 1), dat er mee
in verband staat en zeker eveneens vertaald is. Hun betder kunstbroeder H. van Halmael heeft verscheidene blijspelen van Plautus en
één van Terentius op zeer vrije, maar niet zeer smaakvolle wijze voor
ons tooneel bewerkt en negentien oorspronkelijke comedies geschreven,
van welke maar enkele vertoond schijnen te zijn 2). Bijna al die blijspelen hebben een bedrieger of een huichelaar tot hoofdpersoon, die
aan het slot ontmaskerd wordt. Minder zedelijk, minder saai, maar
veel ruwer zijn de blijspelen van Mr. A. Alewijn 3), dien wij reeds als
schrijver van zangspelen hebben leeren kennen 4). In De bedrooge
woekeraar (1702) r.) treedt een knecht op als minnaar eener erfdochter;
het "kluchtig treurspel" Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) is eelle satire op boerenrederijkers ; in Philippyn,
Mr. koppelaar (1707) helpt de knecht zijn meester een meisje schaken.
Tijdens zijn verblijf in Indiê schreef Alewijn Beslikte Swaantje, en
drooge Fobert,' of de boere rechtbank (1715) 6), De Puiterveense
Helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720)7) en Jan Los, of
den bedroogen Oostindies vaer (1721); de beide eerstgenoemde comedies
hebben zich, in weerwil van de ruwe scherts, die men er in aantreft,
een tijd lang op het tooneel staande gehouden 8).
De stukjes van Campo Weyerman kunnen hier onbesproken blijven;
zij zijn waarschijnlijk nooit vertoond 9). De listige minnaars, of de
jonker boer, en boer jonker (1705) van R. Norel is misschien naar
het Fransch. De geleerde advokaat, of de bespotte druivedief (1707)
en De verliefde kok van J. van Hoogstraten zijn ontleend aan Den
vermakelyken Avaniurier (1695), den bekenden roman van Dr. Nicolaas
1) Herdrukt in 1724 en 1746.
2) Herdrukt ziJn De zedemeester en kantoorknecht, bedriegers, 1698, 1707 (3de druk),
en De geveinsde kwaaker, 1708, 1715.
8) Vg\. over hem, Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Lefferk., 1884, blz. 246, vlgg
4) Vg\. blz. 10.
Ó) Herdrukt In 1739.
6) Herdrukt In 1742.
7) Herdrukt In 1782.
8) Zie Tijdschrift, t. a. p., blz. 273-275.
9) Vg\. over dezen beruchten courantier en over zijne blijspelen, W. van der Mey
In De Nederlandsche Spectator, 1895, blz. 361, vlgg.
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Hcinsius Jr. I). Coenraed Droste trachtte in een paar zijner blijspelen,
De Neus-wys (1709) en De Weer-haen, eene karaktercomedie te
geven, maar alleen zijn Haegsche Kermis (1710) 2) is een poos op het
tooneel gebleven, waarschijnlijk wegens het onderwerp en omdat er een
kwaker in wordt beetgenomen. Ook Van Halmael had de kwakers op
de planken gebracht en Ryndorp deed hetzelfde. P. A. de Huybert
van Cruyningen, die verscheidene blijspelen uit het Fransch heeft
vertaald, zonder de mededeeling, dat hij geen eigen werk gaf, verzekert,
dat De dubbelde schaking ni et vertaald is. Een paar knechts verkleeden zich telkens, om aan twee jongelui de gelegenheid te geven,
met twee nichtjes op den loop te gaan. Het "boertig blyspel" De
snoevende minnaar, of gewaande graaf van J. Rosseau is misschien
in de verte naar het Spaansch gevolgd, evenals zijn "bly-eindent
treurspel" De triompherende harderin, maar De verkeerde waereldt 3)
is zeker oorspronkelijk. De huishouding, die hier wordt voorgesteld,
is in de war; de vrouw plaagt haar man en drinkt, de dochter houdt
zich gek, om een man te krijgen, de zoon is in verkeerd gezelschap, enz.
In 1712 trad Langendijk 4) als blijspeldichter op met Don Quichot
op de bruiloft van Kamacho 5), waarin eene episode uit het onsterfelijke
werk van Cervantes is gedramatiseerd G). Het blijspel maakte grooten
opgang, misschien niet zoozeer door de figuur van den dolenden
ridder, die men reeds meermalen op het tooneel gezien had, als wel
door de aardige bijfiguren en vooral door de groote vroolijkheid en
den goeden luim, die het geheele stuk kenmerken. In Het wederzyds
huwelijks bedrog (1714) 7) komt Lodewijk, een arm edelman, in zijne
geboortestad Utrecht terug en maakt zijn hof aan Charlotte, eene
1) Vg!. Dr. J. ten Brink, Dr. Nicolaas Heinsius, junior. Eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw, Rotterdam, 1885, blz. 93, 107.

2) Herdrukt in 1761 en z. j.
3) De drie stukken zijn zonder jaartal uitgegeven.
4) Vg!. over hem, Dr. C. H. P. Meyer, Pieter Langendijk. Zij/l leven en werke/l,
Den Haag, 1891, en F. Z. Mehler in Noord en Zuid, 1891, blz. 129, 193, 289. In 1892
zijn die drie artikelen in boekvorm uitgekomen te Culemborg.
5) Herdrukt in 1721 (4de druk), 1736, 1800, 1819, en later nog een paar malen. In
1898 is het blijspel zoowel door de Neder!. Tooneelvereeniging als door het Neder!.
Tooneel opgevoerd.
6) NI. hoofdstuk 17-20 van d!. II in de vertaling van Florian.
7) Herdrukt in 1720, 1721, 1754, 1795, en eenige malen in de 19de eeuw. Het blijspel
werd in 1849 door de Amsterdamsche rederijkerskamer .Achi1les" opgevoerd, waarbij
Mr. J. van Lennep eene rol vervulde, en eenige jaren later door de Amsterdamsche
tooneeivereeniging D. V. G. (Vg!. Mehler, t. a. p., blz. 215). In 1902 is het door de
Ncderlandsche Tooneelvereeniging gespeeld.
WORP, Drama en Tooneel, II.
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adellijke jonge dame, in de meening, dat zij rijk is. Charlotte, die even
arm is als Lodewijk, tracht, geholpen door hare moeder en meid,
dezen, dien zij voor rijk houdt, te binden. Ten slotte komt het bedrog
van allen, ook van een broeder van Charlotte, uit en besluit men
gezamenlijk buiten 's lands te gaan. Het blijspel is ontleend aan een
roman 1). De dichter brengt ons in onschuldiger gezelschap in Krelis
Louwen, of Alexander de aroote op het poëetenmaal (1715) 2). Een
boer, die plotseling rijk is geworden, lijdt aan grootheidswaanzin,
wil zich met alle geweld in den adelsstand laten opnemen en mishandelt, als hij dronken is, zijne vrouw. Een rijk jonkman, die verliefd
is op de stiefdochter van den boer, besluit hem met de hulp der
vrouwen te genezen. Krelis Louwen wordt, als hij dronken is, naar
de hofstee van den vrijer overgebracht en, wanneer hij wakker wordt,
door eenige komedianten, in Grieksche en Perzische kleedij gestoken,
toegesproken en behandeld als Alexander de Groote. Hij begrijpt er
wel niets van, maar voelt zich toch zeer gestreeld door al de eer, die
hem bewezen wordt. Als hem echter de oorlog wordt verklaard door
koning Porus en deze met een leger tegen hem oprukt, kruipt hij in den
kelder, capituleert, ziet, dat ook bij een vorst niet alles goud is, wat er
blinkt, en is later, wanneer de zaak wordt opgehelderd, met zijn lot tevreden.
Het blijspel heeft vele aardige tooneeltjes en vele cornische zetten. In
Quincampoix, of de windhandelaars (1720) 3) hekelde Langendijk
het onzinnige speculeeren in waardeloos papier, dat plotseling in Frankrijk, Engeland en de Zeven Provinciën begon en spoedig weer ophield,
nadat er fortuinen mee gewonnen en verloren waren. Een financieel
systeem, door John Law in Frankrijk ingevoerd, waarbij papier geheel
en al de plaats van specie innam, bracht zelfs stedelijke magistraten
tot het ontwerpen van de dolzinnigste plannen en deed "compagnieën"
ontstaan met een nominaal kapitaal van millioenen en eene kast vol
aandeelen, maar zonder eenig fonds. In Quincampoix - het blijspel
1) NI. aan Vermakelijke Vryagie van den kaaien Utrechtsehen Edelman, en de
niet hebbende Geldersche Juffer, met de Overijsselsche Broodzoekende Kamenier, en
den armen Fransehen Lakeij,.... Hoorn, 1698. Vgl. Dr. J. ten Brink in Elzeviers
gerllusfreerd maandschrift, 1891, I, blz. 639, 640.

2) Herdrukt in 1721, 1730, 1740 (2), 1789, 1808, enz. In 1767 is eene Duitsche vertaling met den titel Claus Lustig, ein Milchbauer als Alexander der Grosze oder die
KomlJdianten auf dem Lande te Hamburg gespeeld; in 1751 gaf H. J. Roullaud eene
Fransche vertaling - Alexandre Ie grand ou Ie paysan roi - in de eerste jaren der
19de eeuw Jean Cohen eene andere. (Vgl. Mehler, t. a. p.). Ongeveer in 1867 werd
het blijspel te Groningen gespeeld.
sJ Herdrukt in 1721 en z. j.
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is genoemd naar een koffiehuis in de Kalverstraat, dat denzelfden naam
kreeg als de straat van Parijs, waarin die actiehandel vooral gedreven
werd - ziet men het schacheren en knoeien met die acties, het te
gronde gaan van sommigen en het rijk worden van anderen, o.a. van
den slimmen Krispyn, den boekhouder, die de belangen van zijn meester
verwaarloost en zich nu paard en rijtuig aanschaft.
Langendijk was niet de eenige, die den windhandel op het tooneel
bracht I); Tijsens schreef De windhandel of Bubbels compagnie, De
bedriegelyke actionist, of de Nagthandelaars en De actionisten reisvaardig naar Vianen of 't uiteinde der windnegotie, Cleyburg het
"staat en zinnespel" Nederlant in gekheit en Krispijn bedrieger en
bedrooge actionist, G. van Maater de klucht Het dolhuis der actionisten ~).
Zoo werkte het tooneel krachtig mede, om eene tijdelijke dwaasheid
te bestrijden; ook bij andere gelegenheden heeft het zich op dezelfde
wijze gekweten, o.a. om loterijen tegen te gaan.
De dichter liet zesendertig jaren voorbijgaan, voordat hij met een
nieuw oorspronkelijk blijspel optrad; het is de Xantippe, of het booze
wijf des filosoofs Sokrafes beteugeld (1756) ~), een zeer vreemd stuk,
vol platheden, en waarin Daria, de koningin der Amazonen, eene
bijzonder vreemde figuur is. In Papirius of het oproer der vrouwen
binnen Romen 4) is eene anecdote uit de Saturnalia convivia van
Macrobius r.), eenigszins veranderd, gedramatiseerd. De jonge Papirius
maakt zijne moeder, die nieuwsgierig is, wat er in den Romeinschen
Senaat is behandeld, wijs, dat daar besloten is, dat elk Romein twee
vrouwen mag nemen. Vandaar een oproer van de vrouwen, die op
zeer phantastische wijze gewapend zijn. In het stuk, dat vol is van
anachronismen, komt een en ander voor, dat op Langendijk's eigen
tijd kan slaan. Het laatste, en in onzen tijd het meest geprezene, van
zijne blijspelen is de Spiegel der vaderlandsche kooplieden ti). Twee
broeders, kooplui, hebben hunne zaken en hun vermogen afgestaan
aan hunne beide zoons, onder voorwaarde, dat deze voor hen zullen
1) Zijn Arleqllyn actionist (1720) is gevolgd "tiaar het Theater Italien"; het
werd in Oct. en Nov. 1720 10 malen vertoond, terwijl Qllincampoix 15 opvoeringen
achtereen beleefde (Vgl. Langendyks Gedichten, 1721, 11, blz. 446 en 450).
2) Zie over al die stukjes en de aanleiding er toe, De windhandel op het tooneel,
in Noord en Zuid, 1901, blz. 380-393.
~) Er zijn 2 uitgaven van dat jaar en ééne van (1760).
4) Er is eene uitgave z. j. en eene van (1760).
5) Boek I, 6, § 19-26.
G) Er is eene uitgave van (1760) en eene z. j. Het blijspel is in 1893 nog eens te
Amsterdam opgevoerd.
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zorgen. Maar die zoons brengen, geholpen door hunne verkwistende
vrouwen, het vermogen door, sturen de zaken in de war en behandelen
de beide oudjes op schandelijke manier. Een bankroet staat voor de
deur, als de vaders eene groote som uit de loterij trekken; zij laten
eerst hunne zoons in angst zitten, maar beloven dan te helpen, wanneer
in het vervolg de zaak weer onder hun naam zal worden gedreven
en zij de verzekering hebben gekregen, dat er in het vervolg op heel
wat eenvoudiger wijze zal worden geleefd dan vroeger. - Langendijk
is onze eerste blijspeldichter uit de 18de eeuw; bij zijne werken valt
bijna alles uit dien tijd af. Al is die lof ook niet bijzonder groot, de
dichter zou toch, wanneer hij in een tijdperk van grooteren letterkundigen bloei had geleefd, met eere genoemd zijn wegens zijne
vroolijkheid en handigheid.
De doorlugtige Dienstboden (1714) van J. van Meek'ren is naar eene
novelle van Cervantes 1) en Het scheeps leven (1714) 2) van C. van der
Gon kan, in weerwil van al de ruwheid, toch wel vertaald zijn. In

De verraderse medeminnaar, of 't gelukte huwelyk door bedrog (1715)
van L. van den Broek 3) verraadt een bedrieger zijn vriend en in
De edelmoedige minnaar, of broederlyke vrienden (1715) van Roman
leeren twee medeminnaars elkander als broeders kennen. De metselaar
door liefde (1716) van H. van de Gaete is erg gerekt door allerlei
bijwerk, maar toch niet zoo onbeteekenend als zijne Belagchelyke
letlervitters (1717). De bedroogen geld-zoeker (1716) van A. Lambrechts
loopt er op jammerlijke wijze in door zijn huwelijk. De onverwagfe
wedervinding (1716) van J. Elias is blijkbaar, evenals De buitenspoorige
minnaar (1718) van J. Schröder, naar een Spaansch drama, misschien
door het Fransch heen. De gewaande Ariane, of de bedrieger door list
bedrogen (1718) van een ongenoemden schrijver is zeker naar het
Fransch vertaald en De ontrouwe voedster (1719) van G. de Flines is
ontleend aan hoofdstuk 4 en 5 van Lesage's bekenden roman Le
diabie boiteux. Oorspronkelijk is het "kluchtig blyspel" Het Leidsche
studentenleeven (1717) 4), door J. J. Mauricius op zijn 14de jaar
in een aardigen, lossen trant geschreven. Een student, die voortdurend
aan de rol is, wordt door zijn vader betrapt bij een drinkgelag; de
dronken vrienden geven den ouden heer geen hoog denkbeeld van
het gezelschap, waarmede zoonlief omgaat, en van de wijze, waarop
1) NI. naar l' Illusfre Fregonne.
2) Herdrukt in 1731.
8) De huwe!yken by geval, of hel vcrmoogen lier liefde (1742) van dezen schrijver
is blijkbaar naar het Fransch.
4) Herdrukt in 1735.
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hij zijn tijd doorbrengt, en hij wordt op de sjees gezet. Aan De
gaauwheidt betrapt (1718) van J. van Ryndorp ligt dezelfde anecdote
ten grondslag als aan de Klucht vande Saus (1657) 1), maar hier is
het niet een maal eten, dat de gauwdieven hebben hooren bestellen,
maar een kistje met juweelen, dat zij uit het huis halen, bewerende
door den juwelier gezonden te zijn; dus de "truc", die in onze dagen
nog steeds met succes wordt toegepast.
E. van der Hoeven schreef De belachchelyke loterij (1719) 2); de
hoogste prijs in eene loterij is eene som geld en een meisje. De
dochter van den schout verkleedt zich als dat meisje en wordt door
haar minnaar getrokken. In Het viervoudig huwelyk van denzelfden
schrijver trouwt eene mevrouw haar tuinman tegen zijn wil en moet
nu dochter, nicht en meid veroorloven ook in het huwelijk te treden.
O. Tysens heeft verscheidene blijspelen geschreven, die blijkbaar op
bepaalde gebeurtenissen en personen doelen 3), heeft in De verwarde
hedendaagse loteryhandel geijverd tegen de dwaze speelzucht, zooals
hij in 1720 tegen den windhandel had gedaan, en in De belagchelyke
intekenaars, of de nieuwe Inventie der boekverkopers (1727) tegen
eene pas uitgevonden manier van den boekhandel. In De gevlugte
verliefden, met de Turkse kwakzalver (1721) gaf hij een zeer onbeteekenend en in De bloode nachtgalant, of de betrapte sneukelaar een
zeer plat blijspel. Eigenaardig zijn de zes blijspelen, die Tysens samen
uitgaf onder den titel Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas,
of Tóneel spélen uit de andere Wéreld (1722). In deze stukjes komen
verschillende menschen in de onderwereld, maaè streven naar dezelfde
dingen als vroeger en worden dan door de onderaardsche rechters
gestraft. Cartouche en Sjako b.v. berooven de schimmen en stelen
zelfs de kroon van Proserpina, Paus Sixtus V tracht door list allen
aan zich te onderwerpen, Frans I ·van Frankrijk is hooghartig en onbetrouwbaar, Maria Tudor handhaaft haren naam van de "bloedige" en
Concini, de gunsteling van Maria de Medicis, is even hebzuchtig en
listig gebleven. Eén der stukjes heeft geene historische figuren als
hoofdpersonen, maar dobbelaars en spelers.

Steven van der Klok, Schoolmeester, Koster, Dootgraever, en Klokkeluider te Slagvoort (1722) en De uitvaertvan Steven vander Klok (1728)
van A. Nachtegaal doelen waarschijnlijk op een bepaald persoon. In
1) Vgl. dl. I, blz. 456.

2) Het stukje is in 1790 omgewerkt.

S) O.a. "ier comedies tegen Schrokhart Slingerbeen, verder De ingebeelde erfgenaam, en voogd, of de gestrafte baatzuchtigheid (3 uitg. z. j.) en Doctor Hans
gepromoveert tot de narrekap van Esculapius, z. j.
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het eerste stukje komt een tooneel voor, dat blijkbaar geïnspireerd is
door het toon eelt je tusschen de jongens en den hondenslager in
Bredero's Spaenschen Brabander. De verwaende luiaert, of de getrouwe
tegens dank (1722) 1) van denzelfden schrijver is waarschijnlijk naar
het Fransch, evenals Hef gewaande bloedverwantschap (1723) van
J. Wandelaar. Misschien heeft het succes van Langendijkj. van Hoven
er toe gebracht Don Quichots verlossinge uit Siërra Morena (1723) 2)
op het tooneel te brengen, dat hij beweerde "van een' voornaem Heer"
gekregen te hebben. In De gewaende dronkaert door liefde (1725)~)
van H. G. van Vryhoff bluft de knecht van den minnaar tegen 'den
aanstaanden schoonvader, die van een stevig glas houdt, dat zijn
meester zoo geweldig kan drinken; in De belachelyke wynproef (1725)
van D. Hooghuysen wordt niets anders gedaan dan drin 1:en. Banqueroet
a la mode, of gestrafte eigenbaet (1732) ~) is een zinnespel; de schrijver
er van is onbekend, evenals die van De verlaten bruid (1732), dat aan een
roman is ontleend en waarin een proces voorkomt over het breken
eener trouwbelofte. De schadelyke soon of de joodsche lichtmis (1732)
van C. Kastricum heeft veel van eene 17de -eeuwsche klucht en eindigt
met het zenden van den hoofdpersoon naar Suriname; een aIlervreemdst figuur maakt de "Rey van Broeders", die eenige keeren in
het stukje optreedt. De ondekte kermisgasten of Klaartje in het
kraambet (1735) van een onbekenden dichter had reeds in 1722 het
licht gezien onder den titel Het bedrog ontdekt op de boerekermis;
twee kinderen zijn verwisseld. Dat een vader zijne dochter wil dwingen
tot een huwelijk, liefst met een ouden man, komt in blij- en kluchtspelen honderden malen voor, doch dat hij haar telkens schopt, wanneer
zij weigert, zooals in De verliefde maagd en bedrooge gryzaàrd (1735)
van D. jemans, is een zeldzaam verschijnsel. In De gewaende Chinaasvaarder of 't onteerde weeutje ge-eerd '(1735) van een onbekenden
schrijver wordt een jonge losbol ontmaskerd. In Philipyn gewaande
baron of de gierige vrek, door list bedroogen (1735), is het weer de
oude geschiedenis: gierige vader, oude vrijer, knecht van den minnaar,
die zich voordoet als pretendent, ouden vrijer uit de baan knikkert
en zijn meester gelegenheid geeft het meisje te krijgen. Iets dergelijks
vindt men in De bedroge geldgierige koppelaars (1737) van C. G. Moering, maar dit blijspel is veel uitvoeriger, d.e intrige ingewikkelder en
J) Er is ook eene uitgave z. j.
2) Er is ook een druk z. j. Het blijspel is ontleend aan hoofdstuk 24, vlgg., in de
vertaling van Florian.
S) Er zijn 2 uitgaven van dat jaar.

4) Dit is de 2de druk.
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de vriend van den minnaar vervult hier de tol van edelman, terwijl
de ongewilde vrijer gevangen wordt in het net eener "minzieke vryster".
De gehoornde filosoof, door slagen bevredigd (1738) I) van denzelfden
schrijver is misschien naar het Fransch; het is eene dramatiseering
van Boccaccio's Decamerone, VII, 7.
De gelukkige Schaaking, of driedubbele wedervinding (1746) van
Jan Meyer is eene rooversgeschiedenis, die in Spanje speelt en waarvoor een en ander aan Quevedo is ontleend. Het "klugtig tooneelspel" De nieuwmodische kermis, of vryheids marktdag (1748) en het
blijspel De Amsteldamsche speelpop (1748) van denzelfden schrijver
zijn politieke tooneelspelen. Eene politieke strekking heeft ook De
mislukte onderneming (1747) van H. van Elvervelt, waarin de poging
van Charles Edward Stuart, om zich van de Engelsche kroon meester
te maken (1745), onder geheel andere namen wordt voorgesteld als
een twist van boeren om een stuk land. Elvervelt's Het eiland van
verwarring (1765) 2) is eene vrije bewerking der Menaechmi van Plautus,
tenzij het eene vertaling is naar het Fransch. Behalve twee op elkander
gelijkende broers, zijn hier ook twee dito knechts. De valse kaartspeelders (1749) van een onbekenden dichter zij hier alleen genoemd,
omdat er geene vrouwen in optreden. In De timmerman door liefde
(1753) van J. van Egmont dringt de minnaar in huis, verkleed als de
vrijer van de meid. De bedrogen hout-vester, of het mislukte kolyk
(1758) is blijkbaar een pamflet; de schrijver hield zijn naam geheim.
In De bedrieger bedroogen van N. Boom maakt een doodarm jongmensch het hof aan een meisje en beweert schatrijk te zijn; wel wordt
hij door zijne schuldeischers ontmaskerd, maar het huwelijk gaat toch
door. In De jaloersche dronkaart van een onbekende zijn een paar
nog al aardige tooneeltjes. Het huwelyk door bloedverwandschap (1763)
heeft een eenigszins pastoraal tintje, maar is even kinderachtig ineengezet als De misleide kooplieden (1763). In Marturio (1767) van
H. Teeuwsen is een Italiaansch verhaaltje gedramatiseerd.
In De nieuwe Don Quichot (1768) van een onbekenden schrijver
wordt een vrijer, dien het om een rijk meisje te doen is, eene erge
poets gebakken door "vier Snaaken," geholpen door eene kamenier.
Het onderwerp van I. Schmidt's Lucas en Clarisse (1769) is daarentegen
eene ernstige poging tot het schaken van eene tuinmansdochter door
den zoon van den landheer. In Rolando gewaande Don Pedro, of den
misleiden jeronimo (1779) van J. de Groot doet een boef zich voor als

1) Er is ook eene uitgave z. j.

:') Herdrukt in 1780 en z. j.

200

de onbekende minnaar uit eene andere stad, nadat hij eerst den vader
bij een aanslag op hem heeft ontzet. Ten slotte wordt hij ontmaskerd.
Het is dezelfde verwikkeling als in Elvervelt's Arlekyn edelman by
geval (1768) I), maar dit stukje is veel ruwer. Beide blijspelen zijn
misschien aan een Fransch voorbeeld ontleend. J. N. Esgers noemde
Zacharias, of de ontaarde vader (1781) een blijspel, maar er is niets
geen comisch in.
Ook de blijspelen van J. Nomsz, De driftige (1782), De oude rok
(1789) en Vriendschap en liefde tegen de mode (1789) missen vroolijkheid en geest; het laatstgenoemde stuk, waarin een jonge man liefde
opvat voor de kamenier zijner zuster, die van goede familie is, en
haar wil trouwen tegen del'l wil van zijn vader, heeft veel meer van
een tooneelspel dan van eene comedie. Daarentegen is Al stond er
de galg op! of de verydelde tooneel komparitie (1783), dat in proza
is geschreven, zeker wel het aardigste Nederlandsche blijspel van dien
tijd. De schrijver, O. C. F. Hoffham, een Duitseher, die in zijne jeugd
een jaar of twintig te Amsterdam had gewoond, geeft in dat stuk eene
vermakelijke satire op liefhebberijkomedies en op de vertaalwoede, die
zoovelen had bevangen. Zijn Boerenschouwburg (1801) is van veel
te langen adem. In De matroos door list (1783) van F. van Aken
wordt door een ander op naam van een zwierbol dienst genomen op
de oorlogsvloot en op die wijze de baan schoon gemaakt voor een
ernstigen minnaar. De bedriegster gestraft (1785) van denzelfden schrijver
is gericht tegen Duitsehers, die zich hier te lande in deftige gezinnen
indrongen. In De gelukte list, of het huwelijk door spookerij (1785)
van een onbekenden schrijver treedt de knecht van den minnaar op
als de geest van den vader der geliefde en overreedt haar, den minnaar
te kiezen.
A. Loosjes noemde De sentimenteele (1785) een" tooneelstukje", maar
het is eerder een onbeteekenend blijspel. De Duitsche namen in De
zwaarhoofd (1790) 1) doen vermoeden, dat deze comedie geen eigen
werk is l), maar De gouden medaille (1793) is zeker oorspronkelijk en
geene onaardige satire op de ontelbare dichtlievende genootschappen,
die in dezen tijd ontstonden. De beide laatstgenoemde comedies van
Loosjes zijn in proza geschreven, dat ook in het blijspel, evenals in
het treurspel, de poëzie begon te verdringen.
1) Er is ook eene uitgave z. j.
2) Er is ook eene uitgave z. j.
:,) Zeker is ook De hemelvaart van Sebaldus (1786) van een ongenoemden schrijver
naar het Duitsch vertaald; het stuk heet oorspronkelijk, maar bevat eene bestrijding
der philosophie van den ouden Jakob Böhme en' eene caricatuur van de Werther.
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In proza zijn ook eenige "vaderlandsche blyspelen" I), die in 1787
gezamenlijk werden uitgegeven en waarin, dikwijls niet onvermakelijk,
de draak wordt gestoken met de geweldige opwinding, die - wij zijn
midden in den patriottentijd - bij de politieke partijen heerschte. Die
blijspelen zijn geschreven door G. Paape 2). De schrijver was niet minder
satyrisch in De ondergang van de republiek Abdera, of de zegepraal
der kikvorschen (1789), in Democritusofdegebannenfilozoof(1789)beide comedies zijn ontleend aan Wieland's bekenden roman Die Abderiten (1774), dien Paape vertaald had - en in De boggels (1789), toen
hij wegens zijne patriottische gevoelens was uitgeweken. In het laatstgenoemde stukje komen twee schipbreukelingen in een land, waar alle
menschen een bult hebben; zij worden monsters genoemd en vervolgd.
De koning, die zelf een bult heeft, duldt niemand in zijn rijk, die er
niet evenzoo uitziet als hij; vandaar dat de meeste bulten niet echt
zijn. Er ontstaat eene samenzweering; de bulten worden afgelegd, de
koning wordt onttroond j in 't vervolg moet ieder onderdaan recht van
lijf en leden zijn en ruilt dus "dwang voor dwang".
De jeugdige Michiel Adriaansz de Ruiter te Vlissingen (1788) van
S. Rivier werd natuurlijk in de geboorteplaats van den zeeheld opgevoerd. De gelukzoekers (1792) van H. van den Broeke is ontleend aan
Lesage's Gil Bias (V, 1); het is weer het zoo dikwijls gedramatiseerde
verhaal van den schurk, die zich uitgeeft voor den, persoonlijk onbekenden, minnaar van een rijk meisje. jonkheer Dirk de Braave, of de
Overijsselsche boeren redding (1796) 3, is eene verheerlijking van Johan
Dirk van der Capellen tot den Poll, die in 1778 had voorgesteld, de
drostendiensten af te schaffen, en toen werd uitgenoodigd, de vergaderingen der Staten niet meer bij te wonen, maar in 1782 op vereerend verzoek weer aan de beraadslagingen deelnam en in het volgende
jaar zijn voorstel zag aangenomen.
In De kwakzalver van staat, of de dood van Hansworst (1796) steekt
P. 't Hoen den draak met de rechten van den mensch, vrijheid, gelijkheid
en broederschap, die door den kwakzalver aan den man gebracht
worden en erg veel aftrek vinden, terwijl niemand gediend is van de
waarheid, die zijn hansworst voor een klein prijsje te koop biedt.
Ook in De geest van Doctor Schasz, -in de kerk, in de raadzaal en
1) NI. De 'vaderlander, De partyzugt, De verliefde meisjes of de couranten, De
vroedsChap, De uittrekking en Het oproer; het laatste is echter een "ernstig tooneelspel."
2) Zie het "Voorberigt" van zijne Blijspelen, 1789.
S} Herdrukt z. j.
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in de kroeg (1796) en in Lucifer en Beëlsebub, of het drommelsche
committé van raadgeeving (1796) wordt de spot gedreven met de
gevolgen der omwenteling, die voor het volk van zoo weinig beteckenis
waren geweest, maar vooral voor vele erge schreeuwers voordeelig
waren. In het laatstgenoemde stukje vertoonen Lucifer en Be~lsebub
zich met brillen en sjerpen en geven raad aan vele "burgers". De
vrede, of het dubbel huwelyk, door een nieuwstyding (1801) is een
niet· onaardig stukje en ter eere van den vrede schreef 't Hoen het
"boertig godenspel" Mars in boeyen (1802) en het sentimenteele blijspel
Het verjaringsfeest (1802).
De kreupelen en de blinden, "leerzaam en vrolijk Bataafsch blyspel
en pantomime, met zang en dans," van een onbekenden schrijver doelt
ook op de tijdsomstandigheden; na de geweldige opwinding was er
reactie gekomen. Dat blijkt eveneens uit een ander "Bataafsch blysper',
Myn Heer Elias, of de groote vraag beantwoord: waar of toch ons
geld blyft? En Het revolutionaire huishouden, door L. van Ollefen
in de gevangenis geschreven, is zeer karakteristiek. De vader, een
braaf republikein, laat zijne vier dochters allen een vak leeren, opdat
zij zich zelf door de wereld kunnen helpen; één der meisjes maakt
schoenen, een ander schildert, enz. In het stukje vindt men al de argumenten voor de vrouwen-emancipatie, die men thans nog dagelijks kan
hooren en lezen. De vaderlandsche boer (1800) van A. Lamme is
vol vaderlandsliefde en heldenmoed; het stukje is, in tegenstelling
van de meeste andere uit dezen tijd, in verzen geschreven.

De 18de eeuw was een tijd van decadentie, waarin het zaad gestrooid
werd voor andere toestanden en eene andere wereldbeschouwing. Er
gebeurden erg veel ongerechtigheden op staatkundig en maatschappelijk gebied. De regeerende families hadden steeds meer macht aan
zich getrokken en verdeelden onder elkander al de ambten en een goed
deel van de belastingen. Al was men voorloopig niet opgewassen tegen
deze mannen van macht en van geld, die alles heimelijk bedisselden,
men kon hun althans in hun privaat leven op de vingers kijken. En
dat deed men dan ook met grooten ijver, nog des te eerder, omdat
het leven vrij rustig voorbijging en geene wereldschokkende gebeurtenissen de gemoederen bezig hielden. Wee den patrici~r, dien men
een misstap op zedelijk gebied ten laste kon leggen I Dan werd in
gedicht of pamflet zijn doopceel gelicht en zocht de lang opgekropte
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woede van velen een uitweg. Het aantal pamfletten en hekeldichten
uit dien tijd is dan ook bijna niet te overzien.
Boven zagen wij, dat het tooneelspel meermalen als vorm werd
gekozen, om politieke gebeurtenissen te bespreken of personen aan
te vaIIen I). Daartoe werd dikwijls ook het blijspel gebruikt. De vele
comedies, waarin één of ander schandaaltje wordt behandeld, het
reisje naar Parijs van een Amsterdamsch koopman met een juffertje,
het leven van eene oplichtster, die in Den Haag voor eene freule
doorging, het bankroet van een koopman, de vlucht van een magistraatspersoon, het huwelijksleven van een gouverneur van Suriname,
kerkelijke standjes, bedriegerijen van een pachter der belastingen, deze
aIIen verdienen hier geene plaats. Het is niet te verwonderen, dat
zulke blijspelen op hunne beurt weer bestreden werden in het blijspel
Geesse! der hedendaagse paskwil/anten (1757). Politieke gebeurtenissen
leverden ook stof op. De mislukte inval van den pretendent in Schotland
in 1708 was de aanleiding tot het schrijven van een paar tooneelstukjes, waarvan het eene "Iammentabel treurspel" genoemd wordt.
Het conclave van 1774 werd belachelijk gemaakt in een heel flauw
stukje, dat naar het Duitsch vertaald is 2). De neutraliteit of George
aan den band (1781) is eene politieke satire. Maar vooral in den
patriottentijd regende het pamfletten in den vorm van blijspelen ~),
het ééne nog flauwer en platter dan het andere en de geweldige
vaderlandsliefde dier dagen zocht ook op die wijze een uitweg. Na

hetgeen boven van dit soort van literatuur gezegd is, behoeft er hier
niet verder over gesproken te worden.
1) Zie biz. 179-182.
2) Er bestaat hIthans een Duitsch stukje met denzelfden titel.
3) Vgl. Dr. A. J. Kronenberg, Politieke tooneel-libellen uit het laatste gedeelte der
18de eeuw, Deventer, z. j.

V. DE KLUCHT.
Het aantal kluchten, dat de 18de eeuw heeft opgeleverd, is even
overstelpend groot voor zulk een klein land als het onze als dat der
treurspelen, tooneelspelen en blijspelen. Maar ook in dit genre van
literatuur, waarin 'vroegere geslachten toch iets verdienstelijks hadden
geleverd, omdat het zoo goed past bij onzen volksaard, hebben de
dichters der 18de eeuw niet uitgemunt. Waarschijnlijk is er bij de
kluchten van dezen tijd minder vertaalwerk dan bij de andere genre's,
maar dat is dan ook het eenige goede, dat er van gezegd kan ·worden.
Slechts enkele kluchtspelen treden op den voorgrond door aardigen
vorm en inhoud.
Enoch Krook laat in De buitenspoorige toebaksnuiver, of het huwelyk
door snuiftoebak (1697) een jongman zich verkleeden en zich voordoen als een groot snuiver, om daardoor de dochter van een sterk
snuivenden vader te krijgen. In De theezieke juffers (1701) komt veel
voor over thee, over koffiehuizen en saletjonkers; de verwikkeling is
onbeteekenend en berust weer op verkleedingen. In Meiavond (1701) I)
laat de minnaar zich in eene kleerben in het huis van zIjn meisje
dragen, in Het bedurven huishouwen (1703) 2) zijn man en vrouw aan
den drank en maken den boel op. In De boerekermis (1709) mengt
zich onder de feestvierende boeren een jong paartje, dat op den
loop is gegaan, maar het wordt door het verraad van den knecht
in de herberg gevonden door de vaders en in den huwelijken staat
vereenigd. De manzieke vryster (1700) van Wybrandus de Geest is
even onbeteekend als zijn Wederspannige zoon (1702); in het eerste
stukje wordt een meisje, dat een jongen man naloopt, kort en goed
in het spinhuis gezet. De inhoud van )E. van Hoven's De student
stal-knecht (1700) kan men uit den titel wel opmaken; in De gelukte vermomming (1701), die wel naar het Fransch zal zijn, verkleedt een minnaar
zich als de onbekende officieele pretendent en trouwt het meisje. De
verwarde minnaars (1704) is ongetwijfeld uit het Fransch vertaald.
1) Herdrukt in 1744.

2) Herdrukt in 1738.
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Een herdruk beleefde Krispijn barbier, dansmeester, pagie en
graaf (1705) I) van een onbekenden schrijver. De kluchtspelen, waarin
Krispijn de hoofdrol vervulde, maakten in het begin der 18de eeuw
nog meer opgang dan in de laatste jaren der 17de eeuw. Scarron
heeft dit type van den sluwen knecht op het tooneel gebracht in
zijn Écolier de Salamanque (1654). De rol van Krispijn werd in
dat blijspel gecret!erd door den bekenden tooneelspeler Raymond
Poisson; hij was in het zwart gekleed en droeg laarzen, naar de booze
wereld zeide, omdat hij geene kuiten had. Na hem speelden zijn zoon
en kleinzoon de Krispijn's in de Comédie française, zoodat de rol
103 jaren lang in de familie bleef; zij volgden de eigenaardigheden van
Raymond in stem en kleeding na en, daar de traditie op het tooneel
bijzonder machtig is, hebben zich waarschijnlijk ook de Nederlandsche
Krispijn's in alle opzichten naar hunne Fransche collega's gericht.
Krispijn, de knecht, die onder de eene of andere vermomming in het
huis der geliefde van zijn meester weet door te dringen, werd de held
van verschillende Fransche blijspelen van Hauteroche, Montfleury, de
la Thuilery en Lesage, blijspelen, die voor een deel reeds in de 17de
eeuw in het Nederlandsch werden vertaald. Maar later vinden wij
hem al$ hoofdpersoon in een groot aantal oorspronkelijke kluchten,
behalve in het zoo even genoemde stukje, nl. in Krispijn baron en
afslager (1694) l) van H. Benjamin, Krispijn juffrouwen notaris 3)
van J. de Rijk, Krispijn starrekijker (1709)~) van J. Pluimer, Crispyn
Mogol, of de gewaande Turk (1718) van J. Cleyburg, Krispijnpraktisijn
(1720) van F. Seegers, Krispijn soldaat, koopman en advokaat (1728)
van J. van Ryndorp, Krispijn schildwagt en procureur (1729) van
A. Elzevier, Krispijn goeverneur en struykrover van A. Grantham en
A. Spatzier, Krispijn filosoof (1754) 5) van S. Stijl, Krispijn dansmeester van S. van der Star, Krispyn vry-mefselaar (1772) van H. van
Elvervelt en Krispijn smit en baron (1775). Ook in verschillende andere
blijspelen, die niet naar hem genoemd zijn, vervult Krispijn dezelfde rol I;).
De brassende dienstmeiden (1707) i) van H. van de Gaete worden
door den heer en de vrouw des huizes betrapt. De vrouwbewaarder
bedroogen (1707) van F. Groen is eene Arlekinade en waarschijnlijk
1) Herdrukt in 1729.
2) Herdrukt in 1724.
S) Er is eene uitgave z. j. en eene van 17:r7.
4) Herdrukt In 1728.
5) Herdrukt in 1782.
6) In sommige blijspelen echter, n.1. in drie stukken van H. van Halmael en één
van Rosseau is Krispijn geen slimme knecht, maar een gewone schurk. Zie over
Krispijn uitvoeriger, Noord en Zuid, 1896, blz. 39-45.
7) Herdrukt in 1709.
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vertaald. Arlekijn was, evenals Krispijn, eene hier te lande geïmporteerde tooneelfiguur. Arlechino is nl. één der personen van de Italiaansche
"Commedia dell' arte", dat is een soort van blijspel of klucht, waarvan
de dialoog niet was geschreven, maar slechts de loop en de verdeeling
in tooneelen was aangewezen; de tooneelspelers spraken en acteerden
dus volgens de ingeving van het oogenblik. Van de personen, die,
allen gemaskerd, in deze kluchten altijd weer optraden, zooals Pantalone, Brighella, de Dottore, later ook Mezetino en Capitano, was
Arlechino één der belangrijkste. Bij ieder van die vaste tooneelfiguren
behoorde een bepaald dialect; Pantalone sprak Venetiaansch, de Doctor
het dialect der beroemde Academiestad Bologna en Arlechino dat van
Bergamo. Het emplooi van Arlechino was dat van een slimmen, vluggen
en spotzieken knecht; hij had eene bijzondere kleederdracht. De
Arlekinades werden al spoedig naar Frankrijk overgebracht en eerst
overgenomen door de théätres de la Foire (ons kermistooneel) en
vervolgens door een paar kleine Parijsche schouwburgen. Bekende
dichters, o.a. Marivaux, schreven stukjes, waarin Arlequin de hoofdrol
had. En terwijl van den bekenden tooneelspeler Laporte bericht wordt,
dat hij in meer dan 150 Arlekijnsrollen is opgetreden, kennen wij nog
de titels van 155 Fransche kluchten, die naar Arlekijn zijn genoemd
Verscheidene dier stukjes zijn in het Nederlandsch vertaald. Maar er
zijn ook eenige Nederlandsche kluchten, waarin Arlekijn optreedt en
waarvan het oorspronkelijke niet is aan te wijzen, o.a. Arlekyn door
liefde, Arlequin Tamerlan (1737) van H. van Elvervelt en Arlequin
tovenaar en barbier (1730) van W. van der Hoeven. In het laatstgenoemde stukje gebeuren de geweldigste flauwiteiten. De Arlekeninades
zijn later van klucht in pantomime en ballet overgegaan I) en hebben
in dien vorm in de eerste helft der 19de eeuw op ons tooneel grooten
opgang gemaakt.
In Ryndorp's Derde Meydag, of verhuys fyd (1708) laat de minnaar
een kist in huis dragen, waar hij later zelf inkruipt. Ook wordt De
listige minnaar betrapt (1714) door de drie meisjes, aan wie hij het
hof maakt. De geschilderde minnaars in 't Haagsche bosch (1733) zijn
daar door eene juffrouw ontboden; zij mogen niet spreken en worden
uitgedost met belachelijke kie eren en opschriften. De driftige minnaars,
of arglistige juffrouw (1723) 2) van Adriana van Ryndorp is vooral
1) Eén der eerste pantomimes, naar Arlekijn genoemd, was B. Ruloff's Arlequin
herbergier en taartjes bakker (1785). Zie over de Arlekinades uitvoeriger, Noord en
Zuid, t. a. p., blz. 35-39.
2) Herdrukt in 1724.

207

niet beter dan de stukjes van haar bloedverwant. Een voorval uit het
leven van deze actrice is het onderwerp van De arglistige juffer
bedroogen, of gevlugle tooneelspeelster agterhaalt I).
Het levendig gebraat (1708) van A. van Hensbroek is nog eene
ouderwetsche klucht; een paar studenten, die 's avonds eetwaren willen
rooven, maken zich meester van eene mand, waarin een pas geboren
kind ligt, in de meening, dat zij een stuk vleesch veroveren. Ook
neemt de vrouw van een dronken schoenlapper dienst bij het leger
door zich als man te verkleeden en laat haar echtgenoot uittrekken.
Even ruw, maar van nog minder beteekenis, is Het verwarde huyshouden (1708) 2) van een onbekenden schrijver.
J. Rosseau gaf in het kamerspel De Zingende Kraamer of Vermaakelyke Krispyn (1708) 3) een monoloog van ongeveer 70 bladzijden!
Zijn Zingende Matroos, of Vermakelyke Boots-gezel (1735) is althans
korter; in beide stukjes worden vele liedjes gezongen. In De welmenende
bedrogen (1714) verkleedt de knecht van den minnaar zich als de
vader van het meisje en scheept den ongewenschten pretendent af,
terwijl de minnaar zich als deze verkleedt. In De belagchelyke waterzugt (1718)\) wordt een ouden man wijs gemaakt, dat hij het water
heeft, terwijl in Krispyn wyvebeul de knecht van den minnaar der
dochter zich als geest verkleedt. In De boter-markt (1718) ,,) schetste
Rosseau het gedoe op dat marktplein; daarentegen worden in De
varke-markt (1712) h) en in De osse-markt (1712) van J. van Gyzen
onder vreemde omstandigheden een paar dieren gekocht en wordt
heel wat over slachten gepraat 7). De betoverde geldkist (1712) en
Het houwelyk van lorden en Baafje (1714) 8) van denzelfden schrijver
zijn even onbelangrijk. Dronke Brechtje (z. j.) en nog een paar andere
kluchten van J. van Elsland zijn zonder de minste beteekenis. De
Nacht-wachts (1709) n) van Jan de Regt zijn een paar schurken, die
onschuldige voorbijgangers uitplunderen, maar ten slotte door den
schout gesnapt worden. Yede Jurjens liet in zijne woonplaats, het
Friesche dorp Arum, De klucht van het verken (1709) 10) opvoeren, die
1) Er zijn 2 uitgaven z. j.
2) Herdrukt in 1710.
~) Herdruk! in 1718 en z. j.
4) Het stukje is opgenomen in De helsche kermis (1718).
ó) Herdrukt in 1791.
(j) Herdrukt in hetzelfde jaar en in 1727 (4de dr.).
7) B. Mourik gaf later het "blyspel" De Amsterdamse hartdraverye of het leeven
der vleeshouwers (herdrukt in 1759)" waarvan het 2de bedrijf speelt "in en voor een
Vleeshouwders Winkel, daar een half Beest en een Voorvoet hangt."
8) Herdrukt in 1715.
\I) Herdrukt in 1733.
10) Herdrukt in 1740.
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minder belangrijk is dan zijn treurspel Den frotsen Eedelman, of Verstoorden Minnaar (1709) I), waarin de Don Juan-sage op de me~st
primitieve wijze ten tooneele werd gebracht. In de Hollandse boere
vreugt (1709) van een onbekenden schrijver wordt de overwinning bij
Bergen gevierd, doordat de boeren zich als Franschen verkleeden, die
worden weggejaagd, en van de Boerevreugd over 't heyl van Nederland
is de vrede van Utrecht het onderwerp, terwijl een paar Fransche
officieren .gedwongen worden, de boeren te bedienen. Het laatste stukje
is van M. WiIlemsz, die Der schalken list ontdekt laat spelen bij een
bedelaarskroeg, waar de landloopers hunne listen vertellen en feestvieren,
maar door den schout gepakt worden. De holle bollige lachende Dokter,
of den bereysden Hans Zing-zang (1709) 2) is een dikwijls herdrukte
monoloog van J. Pook, die in Hans Koekop, of de gemaakte waterzucht (1712) eene flauwe klucht gaf. Een onbekende bracht in Den
om vergiffenis biddende hoorndrager (1711) nog eens weer de geschiedenis van de buiten gesloten vrouw uit den Decamerone (VII, 4)
ten tooneele~) en H. van Burg behandelde in De gehorende schout
(1712) een even ontstichtelijk onderwerp. De gewaande droes (1711)
van Anthony Bogaert is zeker naar het Fransch, evenals De belacchelyk~
serenade (1712) 4) van Y. Vincent. De kluchten van W. van der Hoeven,
't Koffyhuis (1712) 5) en Filipyns belachchelyke schaaking (1712) Co),
hebben zich een tijd lang op het tooneel staande gehouden, hoewel
zij niet aardig zijn, en 't Boere bedrog van P. A. de Huybert is merkwaardig vervelend.
Heel wat aardiger dan al de genoemde kluchten is De zwetser
(1712) 7) van Langendijk, hoewel de verwikkeling alles behalve nieuw
is. "Een Edelman van Burgerlyken staat" weigert zijne dochter aan
een jong. mensch, die iets lager van stand is en wil haar uithuwelijken
aan een Duitsch officier, die echter blijkt een kwakzafver en een
lafaard te zijn en die op de vermakelijkste manier ontmaskerd wordt.
Enkele kleinigheden zijn onleend aan de Klucht van de Mof (1644)
van Isaak Vos 8). Er komt in het stukje eene aardige Krispijnrol
voor. In De wiskunsfenaars, of 'f gevlugte juffertje (1715) 9) valt het
1) Herdrukt in 1740.
2) Herdrukt in 1715, 1725, 1728, z. j. en nog meermalen.
3) Vgl. dl. I, blz. 440, Noot.
4) Herdrukt in 1713.
5) Herdrukt in 1715 en 1734.
6) Herdrukt in 1736.
7) Herdrukt in 1721, 1733 en 1789.
8) Vgl. Dr. C. H. P. Meyer, Pieter Langendijk, Den Haag, 1891, blz. 206, 207.
9) Herdrukt in 1721, 1730 en 1784. De klucht is in 1903 weer gespeeld door het
Nederlandsch Tooneel.
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meeste licht op de tooneeltjes tusschen de onzinnige geleerden Dokter
Raasbollius en Dokter Urinaal, blijkbaar afstammelingen van Vadius
en Trissotin uit Molière's Femmes savantes. De kluchten van Langendijk
zijn als eén malsch grasveld midden in eene onmetelijke, dorre heide.
Volkomen onbeteekenend zijn De ontrouwe weduw (1712) van S. Stol,
de stukjes van H. Varenhorst, die in De boere bruyloft (1715) 1) De
Bruiloft van Kloris en Roosje sterk navolgde, De meid kaptein, schutter
en tamboer (1714) ~) van G. van Duiken, de kluchten vanJ. van Hoven,
in wiens Gelukte list op Driekoningen avond (1715), door Pook begonnen
en door hem voltooid, ten minste een beeld wordt gegeven van de
viering van dat feest, de kluchten van J. Schröder, wiens Vrijstermarkt
(1713) herdrukt is 3), in weerwil van den onmogelijken inhoud, en De
gewaande zeedigheydt betrapt (1715) van C. Sax. De spookende boer
(1715) van J. Elias brengt ten minste eens iets anders en De vryer
kamenier en de knecht minnemoer (1720) ~) van L. van den Broek is
niet onaardig. Kinderachtig opgezet zijn De onbarmhertige huisheer,
of de bedrogen gierigaard (1718) en De gewaande graaf, of de bespotte
minnaar (1727) van J. Verley. In De ver/oore diamantring, of de verkwistende theedrinkster (1719) van A. Groenewoud wordt nog eens
weer gewaarschuwd tegen de gevolgen van de salet jes, evenals vroeger
in De theezieke juffers (1701) geschied was. In Het toevalligh bedrog
mislukt (1719) van A. Nachtegael is eene zoo groote verwarring van
personen, dat men hier blijkbaar eene vertaling naar het Fransch

voor zich heeft. In Het dronkemans testament, of de uitvaart van
Meester Andries (1720) van G. T. Domis wordt een herbergier begraven, die ten slotte niet dood is; de klucht is deels in proza,
deels in verzen geschreven. De listige bedriegeres, of bedroge gierigheid
(1720) van J. van Leeuwen speelt "buyten Sivilien" en is zonder twijfel
ontleend aan den een of anderen "roman picaresque". In De gelukte
vrouwelist, of de bedroge minnaar (1722) van J. van Dinteren maakt
een edelman het hof aan een burgermeisje en wordt door haar in
eene donkere kamer ontvangen, maar betrapt door haar oom en een
paar vrienden, die hem dwingen het meisje te trouwen. In De billard
(1731) van G. van der Groe wordt het koffiehuisleven nog eens geteekend en druk gespeeld, waarbij al de technische termen gebruikt
worden. De bedriegelyke prockureur (1731) van J. Cleyburg heeft
blijkbaar een historischen achtergrond. De schoenlapper kapiteyn,
of Krispyns koddige schakinge (1735) van J. G. Liepoldes heeft
1) Dit is de 2de druk.
2) Herdruk! in 1718 en 1735 (2).
:1) Als De Schermerhornsche vrijsfermarkf (1743).
4) Herdruk! in 1733.
WORP, Drama elZ ToolZeel. 11.
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eene echte Krispyn-verwikkeling; de held is echter niet zoo gemeen
als zijn confrater, de schoenlapper uit De drie comptoirknechts (1736)
van H. Meerkamp, die steelt en bedriegt. Over het algemeen zijn de
vele schoenlappers in de kluchten der 18de eeuw rare snaken. De
belachchelyke minnaar, of de devote serenade (1737) van C. Schaaf en
A. Frese heet bewerkt te zijn naar aanleiding van "zeeker geestige
schrift van den Heere Scarron"; als het waar is, dan werd de Fransche
dichter zeer in de verte gevolgd. In Het levendig orgel (1742) van
dezelfde schrijvers wordt de minnaar in eene kist verstopt; de kok
Vetlap is na verwant aan Langendijk's Vetlasoepe. Ook hunne klucht
De inenting (1768) heeft weinig te beteekenen. In De electriciteit, of
Pefroen met hei schaeps-hoofd (1743) gaf Frese een vervolg op Pefroen
(1699), eene bewerking van Vincent naar R. Poisson's Lubin, ou Ie
Sot vengé (1662); in Frese's klucht kwam de electriciteit voor het
eerst ten tooneele. In De belachgelyke bankroetier (1738) van I. Sasselee
probeert een schoenlapper ook eens bankroet te gaan, maar het lukt
hem niet. De belachgelyke redeneerde,. (1740) van C. G. Moering heeft
iets van een zinnespel.
In De dubbelde swagerschap, of het levendige juweel (1743) is een
verhaal uit den Decamerone (VIII, 8) op zeer onsmakelijke wijze gedramatiseerd. In De misleide minnaar (1748) vlucht een Amsterdamsch
jonkman met eene Geldersche freule, die haar koffer met vodden in
plaats van met kostbaarheden heeft gevuld. In De bedrogen schoolvos,
of gelukkige Drie-koningsdag (1747) van J. Meyer komt een oudleerling, als dansmeester vermomd, bij den vrekkigen meester en gaat
met het rijke nichtje van dezen en met haar geld op den loop.
De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker (1746) van H. van
Elvervelt is zonder twijfel naar het Fransch vertaald, evenals De vermaaklyke tweegevechten (1767); onder de tafelspelen, die Van Eivervelt
schreef, zijn enkele flauwe kluchten blijkbaar van eigen vinding, maar
De ontwapende schildwacht (1768) is eene navolging van Fornenbergh's Duifje en Snaphaan (1680). In De vryer na de kunst (1754)
van S. Stijl krijgt een oude vrijer les in hofrnaken ; hij heeft echter
minder succes dan in De belachelijke minnenijd, of de knecht van
fortuin I), waarin de oude heer het jonge meisje krijgt en zijn knecht
eene rijke, oude juffer. In Het Leydze bier-huys (1758) van A. Stokhuyzen
is niet de minste verwikkeling, maar het gezelschap en de gelegenheid
zijn heel wat fatsoenlijker dan in De schipper in 't hembd of de bruidegom over de onderdeur, dat door een onbekende in proza is ge1) Eerst in 1835 gedrukt.
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schreven en in ruwheid niets onderdoet voor de platste kluchten der
17de eeuw. Zeer onbeteekenend zijn Het kwade wijf getemt (1761),
De mislukte trouw, of de schilder op de vlucht (1764) en de dialoog

Het mislukt liefdebezoek, of de triumphee(ende tooneelspeelers (1764),
welk laatste stukje blijkbaar op een bepaald voorval slaat. Een paar
andere kluchten, door hetzelfde Leidsche kunstgenootschap uitgegeven 1)
als deze stukjes, zijn niets beter.
Het onverwachte huwelyk (1762) van H. Houtkamp is waarschijnlijk
naar het Fransch. Het vermakelyk avont-uur (1767) van M. van Hattum
is eene Arlequinade. De dorpsschoolmeester (1768) 2) van een onbekende
wordt tot stichting der lieve jeugd dronken fhuis gebracht. Aan De
tooverende krygsman of de listigheid der vrouwen ligt dezelfde anecdote ten grondslag als aan Van der Muyr's Ketel-boeter (16441 en
Noseman's Beroyde Student (1646) ~). Het boere-geselschap of de
gehekelde hekelaars is eene anticritiek op eene beoordeeling van Le
Francq van Berkhey's gedicht Verheerlijkt Leyden (1774). Met dat
feest staat ook in los verband De huichelaars op het Leydsche eeuwfeest van N. Hoefnagel; het stukje is nog al ruw, evenals De gestrafte
comptoirnar of het bedrogen juffertje van denzelfden schrijver, en
doelt mogelijk op bepaalde personen. In De kistkruiper, of bedrooge
vryer (1776) van S. Schynvoet wordt een minnaar in huis gelokt; hij
verbergt zich in eene kist en wordt door dreigen gedwongen eene
trouwbelofte terug te geven. Dronke Beely (1779) van J. de Groot is
buitengewoon plat.
Nomsz teekende in De man van vertrouwen (1781) iemand, die nooit
zijn mond kan houden, maar dadelijk alles oververtelt en daardoor
zijn meisje verliest. Het stukje is te deftig voor eene klucht. De
schoenmaker poëet (1785) van L. van Ollefen wordt dronken onder
het maken van een bruiloftsvers en krijgt dan een pak slaag van zijne
vrouw. In Sint Nicolaas of het gestrafte bygeloof (1785) van C. Lorié
komt de minnaar in de kleeding van den heilige door den schoorsteen
en verhindert het plan der bijgeloovige moeder, om hare dochter aan
een ouden paai uit te huwelijken.
De Klugt van het zuiglam van Le Francq van Berkhey is eene niet
wel geslaagde en ruwe satire op de exercitiegenootschappen en de
buitensporigheden van den patriottentijd. De helleveeg (790) van
Loosjes is zonder de minste beteekenis; in zijne klucht Bijna (1791)
herkent een zeeman in een verdacht huis zijne zuster, een onschuldig
1) De bedrooge gierigaerls (1764) en De jaloersche (1766).
~) Herdrukt in 1770.
;:) Vgl dl. I, blz. 448, 449.
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meisje, dat daarheen is gelokt. Het "kluchtig treurspel" De vertrouweling,
of de gewaande doode (1794) van P. J. Uylenbroek is blijkbaar eene
parodie op het een of ander vertaald treurspel, dat hier opgang maakte.
De bekende patriot G. Paape, die in 1792 "klugten der gekroonde
stervelingen" had gegeven, waarin eenige vorsten en priesters uit de
oudheid en uit de Middeleeuwen ten tooneele worden gebracht I), stak
in Vryheid; Oelykheid; Broederschap (1795) vermakelijk den draak met
de bekende phrase en toonde zich ook in De slymgasten (1796) en in
De municipaal (1796) niet bijzonder tevreden met den nieuwen koers
en met de personen, die daardoor aan het roer waren gekomen.
P. 't Hoen ging in Het staats-spook; of de eene duivel 'er uit, en de
andere in zijn plaats nog een stap verder, toonde de holheid aan
der republikeinsche phrases en stelde de Franschen, die hier te lande
als redders waren ontvangen, als dwingelanden en roovers voor. Er
was ook reden voor, dat de reactie spoedig intrad na zulk eene
groote opgewondenheid.

Het aantal kluchten, in dit hoofdstuk genoemd, vormt maar een deel
van de groote massa, die in de 18de eeuw hier te lande zijn geschreven.
Eene groot aantal van hen werd ter zijde gelegd, omdat zij niets
anders behelzen dan aanvallen op personen· in dramatischen vorm, en
een even groot aantal, omdat zij verdienen in de diepste vergetelheid
te blijven. Die, welke genoemd werden, zijn daarom nog niet van
beteekenis. Onder het geheele cornische repertoire van de 18de eeuw
zijn maar enkele blijspelen en kluchten, die eenigszins uitmunten; het
is alsof de comische zin van ons volk in dien tijd gesluimerd f1eeft.
Karaktercomedies en zedencomedies kunnen wij uit dezen tijd niet
aanwijzen. Langendijk meende, dat hij in een paar zijner blijspelen
eene "comédie de moeurs" had gegeven, en tot zekere hoogte kan
men zijn Spiegel der vaderlandsche kooplieden zoo noemen. Ook
Hofham verdient lof wegens zijn Al stond er de galg op! Maar het
gebrek aan oorspronkelijkheid, vinding en geest, dat onze geheele
letterkunde. van de 18d e eeuw kenmerkt, valt nergens meer op dan
bij het blij- en kluchtspel en zelfs een welwillend en goedlachs beoordeelaar vindt hier bijna niets van zijne gading.
1) Caligula, Claudius tot keizer verheven, Claudius en Messalina, De vergoding
van keizer Claudius, Alexander, Petrus de kluizenaar, Urbanus de Tweede, De
verovering van het Heilige Graf zijn de titels dezer dikwijls grappige, maar somtijds
ook zeer satyrieke kluchten, die zeker nooit opgevoerd zijn.

VI. Z A N G- END A N S SPE L.

Van het zangspel, dat hier te laude in de laatste jaren der 17de
eeuw opgang had gemaakt, hoort men in het eerste gedeelte der 18dc
niets meer; de opera's van Buysero, Lingelbach en Alewijn I) zijn
niet door andere gevolgd 2). Wel waren er blijspelen en kluchtelt,
waarin liedjes werden gezongen, maar het eigerllijke zangspel schijnt
een tijd lang van het tooneel verdwenen te zijn. Dat is des te vreemder, omdat de opera zeer in den smaak was gevallen en in de laatste
helft der 18de eeuw op nieuw zoo sterk op den voorgrond trad, dat
ernstige tooneelliefhebbers bedenkelijk het hoofd schudden.
Het oudste bekende zangspel der 18de eeuw is De orakel-vaas (1740);
de schrijver, Maurits van Hattum, noemde het stukje eene "kluchtige
opera". Krispyn, die aan 't visschen is, haalt eene koperen vaas op,
waaruit de toovenaar Magisto opstijgt j hij deelt mede, dat degene, die
er zijne hand in steekt, door teekens antwoord krijgt op zijne vraag.
Krispyn exploiteert nu dat zaakje en allerlei soort van menschen,
jonge meisjes, bedrogen echtgenooten, enz. hooren dingen, die hun
volstrekt niet aangenaam zijn. In het stukje zijn een groot aantal
liedjes ingelascht, die op bekende wijzen moesten worden gezongen;
De orakel-vaas 3) is dus eigenlijk eene "vaudeville", zoo als de Fransehen
het genre hadden genoemd.
J. de Marre's Het feest der liefde (1741), "hardersspel, in muziek",
heeft veel overeenkomst met de zangspelen uit het laatst der 17de
1) Zie boven, blz. 8-10.
2) Alleen moet melding worden gemaakt van de Opera, of zingende Tragédie van
Piramus en Thisbe. Op Maatzang gebragt door Mons.r Kooning; zij is opgenomen
in H. van Halmael's zinnespel Overdaad en Gierigheid (1714), waar zij 11 bladzijden
inneemt. Het stukje is in 3 bedrijven verdeeld en er treden zeven personen in op,
o.a. een herder en eene herderin. Zie ook blz. 187.
S) Waarschijnlijk staat De orakel-vaas in verband met L'Oracle muet van Le Sage
en d'Orneval; deze "Opéra comique". die in 1724 vertoond werd, schijnt echter niet
gedrukt te zijn.
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eeuwen speelt o.ok in dezelfde omgeving 1). "Kluchtige opera" heet
jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen (1768) van H. van Elvervelt, die De Herberg (1768) eene "opera-pantomime" noemde; in het
eerste stukje wordt alleen gezongen, in het tweede ook gesproken,
in beide worden bekende wijzen aangegeven. Apollo en Daphné (1766)
is naar het Fransch 2), Amor en Psyche (1767) naar het Duitsch; het
werd in die taal te Berlijn vertoond bij het huwelijk van Willem V.
De Elize (1786) van F. van Aken heet eene opera; er heeft in het
stukje eene schaking plaats, die mislukt. In het "klaagend zangspel"
De armoede (1788) van D. Kuipers Koimans treden enkele personen
en vele allegorische figuren op; de wijzen, die worden aangegeven,
zijn alle van stichtelijken aard. Het ontdekt bedrog (1787) en De
moerbeziën-boom (1792) van J. A. Backer heeten "herders-zangspelen";
de aria's en duetten, die er in voorkomen, moesten op bekende wijzen
worden gezongen. De stukjes spelen in een landelijke omgeving.
Bartholomeus Ruloffs, de kundige muziekdirecteur van den Amsterdamschen Schouwburg, gaf den titel "tooneelmaatig zangstuk" aan zijn
jephta (1779), De kersnacht (1794) 3) en Komst der herderen te Bethlehem
(1795); het zijn eerder kleine oratoria dan opera's. De vereenigde
harfen op het altaer der Bataefsche veldelingen (1791) van een onbekenden dichter is een gelegenheidsstuk naar aanleiding van het huwelijk
van den jongen Prins van Oranje. Het is een vrij uitvoerig herdersspel,
waarin veel wordt gezongen.
Ongeveer in 1720 was in Frankrijk een nieuw soort van zangspel
opgekomen, de "opéra comique", verwant aan het kermistooneel (theätre
de la foire), aan de oudere vaudeville (oorspronkelijk eene klucht,
waarin liedjes waren ingevoegd, die op bekende wijze werden gezongen) en aan de Italiaansche comedie met Arkelijn als hoofdpersoon. Reeds spoedig nam zij den vorm aan van een drama, deels
in verzen, deels in proza geschreven, en waarin zoowel gezongen als
gesproken werd. Panard, één der eersten, die in het genre heeft geschreven, heeft aan de "opéra comique" een zekere moreele tint
weten te geven, die zij ook later heeft behouden. In den beginne
speelde de opéra comique meestal in een landelijken kring. Favart
en zijne vrouw hebben o.a. met hunne Ninette à la cour (1755) en
La Rosière de Salency (1769), Sedaine met Rose e1 Colas (1764) en
1) Er is in het stukje hier en daar gebruik gemaakt van Quinault's Les testes de
['amour et de Bacchus (1672).

2) Waarschijnlijk naar het gelijknamige. _divertissement" van Danchet, waarvoor
Lully, de zoon, de muziek had geschreven (1698).
::) Herdruld in 1796.
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Le Déserfeur (1769), Anseaume met Le Milicien (1763) en Le Tab/eau
par/ant (1769) en Marmontel met Zemire et Azor (1771) grooten opgang gemaakt I). Behalve handige tooneeldichters waren er knappe
musici, die hun talent aanwendden, om het nieuwe genre te doen
slagen, o.a. Philidor, Monsigny, Martini, Gossec, De la Borde en
Grétry; zij muntten niet alleen uit door oorspronkelijkheid, maar ook
door hunne liefelijke melodie~n, "welke nu en dan zelfs den hartelijken
toon der oudere volksromances en dansliedekens" nabijkomen 1).
Het nieuwe zangspel werd spoedig in ons land bekend. In de laatste
helft der 18de eeuw was er bijna altijd een Fransche troep in den
Haag, die meestal in de zomermaanden te Amsterdam optrad en ook
Fransche en ltaliaansche opera's opvoerde 3). In de laatstgenoemde stad
was ook dikwijls een ander Fransch gezelschap, dat opera's en
balletten gaf en gewoonlijk wordt aangeduid als "de kinderen van
Frederic". De nieuwe Fransche opera's werden dan ook in den Haag
en in Amsterdam eenvoudig nagedrukt i).
Maar de Fransche zangspelen werden hier te lande vooral bekend
door J. T. D. Neyts. Hij was procureur te Brugge, maar zijne liefde
voor het tooneel deed zoo veel afbreuk aan zijne zaken, dat hij een
groot tooneelgezelschap oprichtte en daarmede rondreisde. Overal
voerde hij de nieuwe Fransche opera's op, die hij vertaald had;
enkele stukjes schijnt hij ook zelf geschreven te hebben, terwijl iijn
broeder er de muziek voor componeerde. Sedert 1768 kwam hij met
zijn troep jaarlijks te Amsterdam, wanneer in April het tooneelseizoen
gesloten was ,.); gedurende eene voorstelling van zijn gezelschap
en misschien door zijne schuld is den 11 den Mei 1772 de verschrikkelijke brand in den Amsterdamsehen Schouwburg ontstaan. Ook in
Augustus 1774 speelde hij nog te Amsterdam ti). Zoo kwamen dan al die
Fransche opera's in vertalingen op ons tooneel. Want ook de HoIIandsche
1) Vgl. over den oorsprong der 'opéra comique, C. Lenient, La comédie en France
au XVllIe siècle. Paris, 1888, 11, blz. 163, vlgg.
2) Vgl. Naumann-Boers, Gei'llustreerde Geschiedenis der Muziek, 's Gravenhage,
11, 1887, blz. 341.
S) Zie Schouwburg Nieuws, 1764, 11, blz. 23.
4) In de 6 deelen van het Nouveau Théatre de la Haye, ou choix des meilleures
pièces, représentées depuis peu. Contenant des pièces mêlées d'Arietfes, dans Ie goût
lta/ien avec la musique. La Haye, A. Constapel, 1759-1761, zijn 30, in Tlléatre
d'Amsterdam, ou recueil des opéras comiqa,es, Données depuis peil par la troupe
du Sr. Frederic. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1763, zijn 6 opera's gedrukt.
5) Vgl. Wybrands, blz. 207.
6) Vgl. J. H. Rössing, Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den
Schouwburg op het Leidsche plein te Amsterdam, Utrecht, 1874, blz. 59.
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tooneelspelers, die zagen, hoeveel succes de Vlaamsche kunstbroeders
hadden, legden zich al spoedig toe op het vertoonen der nieuwe
zangspelen. De titels dier vertaalde opera's zullen later worden opgegeven; enkele anderen moeten hier worden besproken.
Het "kluchtig zingspel" Pimpinon (1745) vanJ.]. Mauricius is bewerkt
naar eene Duitsche vertaling van een Italiaansch zangspel I) ; dit laatste
is in het Fransch omgewerkt 1) en verscheen daarna nog eens in een
Nederlandsch kleed met den titel De kamenier van fortuin. Er treden
in het stukje slechts twee personen op, die sprekende en zingende
drie korte bedrijven vullen. De beloonde deugd (1776), waarin een rijk
meisje zich als kamenier verkleedt en zoo de liefde wint van een armen
edelman, is mogelijk naar het Duitsch. De vlugt van Eneas, of de dood
van Dido (1785) werd gezongen op allerlei straatdeunen. De schout
of de betrapte sluiker, "klugtspel, comedie en opera", doelt op een
schandaaltje in den patriottentijd. Er komen eenige liedjes in voor,
maar het stukje is evenmin een zangspel als Paape's "klugtige opera"
De vlugt van Willem den Vyfden, of de zegepraal der Bataafsche
vryheid ~), waarin de arme Stadhouder op zeer onbillijke wijze bespot
wordt. Daarentegen is Natuur en opvoeding, of het gansje (1800) van
J. van Walré eene kleine opera; het stukje is ontleend aan het bekende
verhaaltje in Boccaccio's Decamerone, dat aan .den vierden dag voorafgaat. De muziek is aan verschi\lende vreemde componisten ontleend,
o.a. aan Mozart.
Ook de grootere opera werd hier bekend door Duitsche en Fransche
gezelschappen en even goed als de teksten van Favart, Sedaine en
Anseaume in het Nederlandsch vertaald werden, kwamen al spoedig
ook de opera's van Mozart, Méhul en anderen in Nederlandsch gewaad
op onze schouwburgen. De schaaking uit het Serail van Mozart werd
in 1797 opgevoerd, De tooverfluit· in 1799 4); men vond de muziek
heel mooi, maar de dwaze tekst van Schikaneder werd in De tooneelmatige roskam duchtig onder handen genomen. De Lodoiska van
Kreutzer, de Euphrosine van Méhul, Das Sonnenfest der Brahminen
en tal van andere opera's werden in het Nederlandsch opgevoerd en,
volgens den musicus B. Ruloffs, bewezen de vertooners, "dat zy voor
geene uitheemsehen behoeven onder te doen" r,). Terwijl er een stroom
1) NI. naar La Serva padrona.
~j

NI. als La Servante Maitresse (1754) door Baurans"
2dc druk is eveneens z. j.
4) De vertaling werd in 1802 en 1806 herdrukt.
r Zie het Bericht vóór zijne vertaling van Bouilly's Czaar Peter de Oroote, 1799,
blz. XIV.
S) Een
l)
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van vertalingen kwam, is er uit het laatste gedeelte der 18de eeuw
slechts ééne oorspronkelijke grootere opera aan te wijzen, nl. De twee
standbeelden (1798), waarvan Pieter Pypers den tekst en Ruloffs de
muziek schreef. Het onderwerp is een Oostersch verhaal in den trant
van de Duizend en één nacht; het drama is geheel in verzen geschreven
en behoort "tot het vak der Féeries of toverstukken", waarbij ook het
ballet eene voorname plaats inneemt. Dichter en componist verzekeren,
dat het de "eerste geheel oorsprongkelyke dichtmaatrge opera, in onze
moedertaaIe" is. Het comisch element wordt vertegenwoordigd door
den braven Hassan.

De kleine stukjes I), die men "divertissementen" noemde, waren
somtijds ook zangspelen, zooals Hel feest der zotten (1749) van N. W.
op den Hooff, De zomer of het feest van Ceres (1751) van B.le Roy,
Heracliet en Democriet (1763) en Offer aan de Vryheid (1797). Zulk
een divertissement werd ook wel aan het een of ander drama toegevoegd, zooals aan de drie blijspelen De triomph van de voorleden, tegenwoordige en toekomende tyden (1759), naar het Fransch
van Le Grand bewerkt 2) door B. Ie Roy. De enkele pantomimes, in
dezen tijd naar het Fransch vertaald 3), werden ook door gezang opgeluisterd 4) en. eveneens sommige balletten, zooals De pelligrimagie
na het Eiland Citherea (1754), jason en Medea (1762) en Het steenleggers . . .. ballet (1766). Dit brengt ons tot het dansspel.
Er werd op de schouwburgen veel gedanst. Von Uffenbach, die in
1710 den Amsterdamschen Schouwburg bezocht en er De mode van
Bernagie zag opvoeren, vertelt, dat na het 4de bedrijf "von zwey
Manns- und einer Weibs-Person so wohl getantzet (wurdel, als ich
noch nie gesehen" 5). In het Eeuwgetijde, dat in 1738 met groote praal
1) Er zijn uit dezen tijd verbazend veel kleine stukjes onder allerlei titels, als
divertissement, kamerspel, pantomime, voorspel, enz. Zij allen gçven het bewijs, dat
men met het allergeringste tevreden was.
2) Naar Le triomphe du tems (1725).
S) Van Hollandsehen oorsprong zijn zeker evenmin de Vyf pantomimes, versiert
met vete Konstwerken, Zangen en Danssen; door de Vermaarde Hollandsche jonge
kinderen in verscheidene Hoven van Europa, onder veel toejuiching vertoont. (Alkmaar,
1742). Daarin wordt niet gezongen. ZIJ vormen het repertoire van de toen algemeen
bekende kinderen van Nlcollnl.
4) NI. Diana en Endimion (1742), De zegepraal van Arlequin (1742) en De toverbruyloft, of het huwelyk door tovery (1743), allen vertaald naar La Chaussée.
5) Vgl. zijne MerkwUrdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland,
Vlm, 11, 1753, blz. 415.
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werd opgevoerd, traden vele dansers op. Maar vooral uh de 2de helft
der 18de eeuw zijn de berichten over dansspelen talrijk. In het tooneeljaar 1762-1763 werden te Amsterdam de volgende balletten vertoond I) :
Boeren en Boerinnen, De kruidenier, De Spaansche bruiloft, Het Ita-.
liaansche theater, De jacht, Alpheus en Àrethusa, Les Iroquois, De
kooldragers, De tuyniers, De tovenaar, Het feest van Ariadne, De
kuipers, Herders en herderinnen, De vermaakelykheden van het Campement, De vermakelykheeden der Vreede, De Spaanse serenade, De
schoenlappers, Apollo en Dafne.
Sommige dier balletten waren vrij eenvoudig; dat van De kruidenier b.v.
wordt aldus beschreven 2): "Men ziet een Kruideniers Winkel op straat;
verscheide knechts doen hun werk; de kruidenier komt op het Tooneel,
geeft zyne beveelen aan de knechts, en vertrekt. Vier meisjes komen
om kruideniers waaren te koopen, gevolgd van vier speellui, als boeren
gekleed, zy danssen met de vier knechts een balletje; ondertusschen
komt de meester weêr te huis, zy worden vooraf door den meesterknecht gewaarschouwt ; in die verwarring bergen zy de meisjes en de
'speellui in een groot Vat, waarin een deur is; ieder knecht gaat aan
zyn werk. De kruidenier komt met een brief in zyn hand, en eischt
van zyn knecht suikerbrooden, die hem verkeerde geeft. De meester
wordt hierop kwaad, en wil de ton aan stukken slaan; hierop komen
al de meisjes en de speellui uit de ton, en omsingelen hem, danssen
rondom hem heen, en sluiten hem vervolgens daarin. De meesterknecht trekt zyn werk-kiel uit, en verandert dus in een Italiaanschen
Boer, waarop een Itali~ansche Boerin uitkomt, die met hem aan
't danssen raakt; zy verlossen den meester uit de ton, die door vier
knechts op den schouwder naar binnen wordt gedragen. Men meent
dat het slot noch zin heeft, doch het heeft aan 't gemeen behaagd,
dat het voornaamste inzigt is." Meestal echter waren de balletten zoo
eenvoudig niet en kwam er heel wat theatertoestel bij te pas.
Uit enkele tooneeltijdschriften dier dagen blijkt, dat er bijna geene
voorstelling werd gegeven, zonder dat er een ballet of althans een uitvoerige dans werd vertoond 3). Vele tooneelgezelschappen hadden dan
ook acteurs, die slechts in kleine rollen optraden, maar vooral dansten;
aan den Amsterdamsehen Schouwburg waren zelfs bepaalde dansers
verbonden. Dikwijls waren het vreemdelingen; in 1762 en volgende jaren
1) ZIJ worden genoemd In De Hollandsche Tooneel-beschouwer.

2) T. a. p., blz. 14.

a) Zie b.v. het repertoire van Punt te Rotterdam bij Haverkorn van Rljsewijk, t. a. p.,
blz. 354, vlgg.
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worden Pietro Nieri en Giroloma Monti genoemd 1), in 1774 C. F. Bartholome, A. Busida en E. Boufelli; de beide laatsten hadden elk een
jaarlijksch inkomen 'Van j800, dus meer dan de meeste tooneelspelers 1).
Het is dan ook niet vreemd, dat als figuranten in de drama's Italianen
en Fransehen optraden 3). Van de balletmeesters hebben B. Ie Royen
laterR. C. van Goens zich naam gemaakt.
In de jaren der Bataafsche Republiek waren de balletten prachtig.
De beschrijving er van werd dikwijls in het Hollandsch en Fransch
uitgegeven; somtijds was het uit Parijs geïmporteerd werk, maar toch
ook wel de vrucht van een denkend Nederlandsch brein. Een romantische tint hebben de balletten De twee vrienden medeminnaars, of de
triomph der liefde (1796), Adelaïde en Alemaro (1797) en Almarde of
de Amerikaansche heldin (1798). De minnenyd van Medea, of de zege
der liefde (1797) en Circe (1798) zijn vrij bewerkt naar oude sagen,
De betoverde lamp (1797) en De drie geboggelden van Bagdad (1798)
zijn ontleend aan de Duizend en één nacht. Arlequin, of de gelukkige
visscher (1798) en Fleur d'Epine, of de triomph van Arlequin door
toverkunst (1799) zijn echte tooverballetten.
Dat de vorm van ballet of pantomime een enkelen keer voor satire
werd gebruikt, blijkt uit het werkje, waarvan de titel hier volgt: In-

.

croiable verzameling, van twee pantomimes, en een zeer aardig divertissement, als Het aristocraatiscli vonnis, of Die de duivel te vrind
heeft, kan gemaklyk in de hel koomen. Historisch Ballet. - Het beroerd

zeden-school, of de gevolgen van een gek bestuur. Groot Ballet, Dictatoriade, De directeuren in de klem, of zy moesten tot hun uitbraaksel
weder keeren. Groot Divertissement. Zynde het vervolg van de voorgaanden. De vodjes zijn blijkbaar gericht tegen de vijf leden van het
uitvoerend bewind (1798), maar het loont de moeite niet, om na te
gaan, waarop zij precies doelen.
1) ZIJ worden dikwijls genoemd In De Hollandsche Tooneel-beschouwer (1764).
2) Zie Rösslng, Geschiedenis der stichting .... , blz. 74 en 75.
8) Zie De Tooneelspel-beschouwer (1783).

VII. SC H R IJ VER S MAN IER E N.
Men was in de 18de eeuw breedsprakig. Het leven ging zoo rustig
verder; er was vroeger geld genoeg verdiend; waartoe zou men zich
inspannen? Men had veel vrijen tijd, dien men aan allerlei liefhebberijen kon besteden. Wie iets te zeggen of te schrijven had, kon rekenen
op rustige hoorders en lezers, die tijd hadden, om de langste preek
en den langsten roman te genieten. Schrijvers en dichters hadden ook
den tijd; groote inspanning werd van hen niet ge!!ischt, want vinding
en oorspronkelijkheid waren uit den booze. Men dichtte en rijmde cr
dus maar op los.
Die breedsprakigheid vindt men ook in de dramatische letterkunde
van dien tijd. Het Fransch-c1assieke treurspel der epigonen van Corneille en Racine miste alle handeling; de Nederlandsche navolgers
lieten hunne helden nog meer en nog langer praten en redeneeren dan
hunne Fransche voorgangers. En daarmede niet tevreden, schreven zij
dikwijls erg lange voorredenen bij hunne drama's, waarin zij het
karakter hunner hoofdpersonen verklaren en van allerlei zaken, b.v.
van hun afwijken van de historische waarheid, uitvoerig rekenschap
afleggen. Zij vergelijken somtijds hun drama met een paar bekende
treurspelen der Fransche tragici, of redeneeren over de regelen, door
Corneille in zijne beroemde "Discours" gesteld, of zij halen groote
fragmenten aan uit het Gebruik en Misbruik des Tooneels van Pels
en uit zijne bewerking der Ars Poëtica van Horatius. Die beide boekjes
golden langen tijd bij velen voor een voortreffelijk wetboek van schoonheidsleer en hebben daardoor, in weerwil van vele aardige opmerkingen,
die zij bevatten, onberekenbaar veel kwaad gedaan. Want Pels heeft
in die werkjes niet alleen onze geheele dramatische kunst van de
eerste helft der 17de eeuw veroordeeld, maar ook door zijne voorschriften alle oorspronkelijkheid bestreden en navolging der Franschen
als het hoogste aangeprezen. En daardoor heeft hij op onze dramatische
letterkunde der 18de eeuw een slechten invloed uitgeoefend.
Ook in andere opzichten heeft het optreden der bentgenooten van
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"NiI Volentibus Arduum" slecht gewerkt. Reeds kort na de oprichting
van hun genootschap (1668) hebben zij door hun geschreeuw vele
dichters er van afgeschrikt, hun eigen pad te blijven bewandelen, en
zich door ongehoorde brutaliteit een zeer onverdiende macht weten
te verwerven. De meeste menschen zijn nu eenmaal zóó, dat zij,
wanneer iemand maar hard genoeg schreeuwt, dat hij het alleen weet,
en wanneer hij tevens ieder, die het niet met hem eens is, op de
grofste manier beleedigt, gelooven, werkelijk met een genie te doen
te hebben in plaats van met een heel gewonen zwetser. Letterkundige
grootheidswaanzin, die gewoonlijk met slechte manieren gepaard gaat,
vindt altijd een groot aantal bewonderaars. En de heeren van "NiI"
stonden waarlijk voor niets; geen middel was voor hen te slecht,
geen intrige te gemeen, om de macht op den Nederlandschen Parnassus
in handen te krijgen en voor letterkundige heroen gehouden te worden.
Zij knoeiden en kuipten, om in het bestuur van den Amsterdamschen
Schouwburg te komen, zij vielen ieder, die het niet met hen eens
was, op de grofste manier aan en belasterden hem in ongeteekende
pamfletten. Werd het bekend, dat iemand bezig was met de vertaling
van een of ander drama, zij trachtten hem te voorkomen met eene
eigen vertaling van hetzelfde stuk, die dan met eene reclame en intrige,
onzen tijd waardig, op het tooneel werd gebracht. En al die drukte
ging niet uit van een groot en invloedrijk gezelschap, maar van enkele
zeer middelmatige. individu~n. Het genootschap zelf is maar korten tijd
in stand gebleven, doch een paar dichters van den nden rang hebben
geheel alleen de traditie van "NiI" hoog gehouden.
Dat deed o.a. Ysbrant Vincent I). Reeds bij de oprichting van "NiI"
behoorde hij tot de leden van het genootschap en vertaalde of bewerkte later een paar Fransche blijspelen en kluchten. Maar zijne
kracht bleek eerst in 1690, toen hij De listige Vrijster of de verschalkte
Voogd uitgaf, eene bewerking van Molière's L'école des maris. Want
nog in hetzelfde jaar verscheen Steiloorige Egbert, of de twee ongelijke
broeders, eene vrije vertaling van hetzelfde Fransche blijspel door
P. Verlove, die in de voorrede meedeelt, dat hij zijne berijming aan
Vincent had toevertrouwd en dat deze zijn stuk, nadat hij er enkele
veranderingen in had aangebracht, onder zijn eigen naam had laten
drukken. Inderdaad komen de drama's van Vincent en Verlove op
merkwaardige wijze overeen en heeft Vincent op brutale wijze plagiaat
gepleegd. Op dezelfde wijze handelde hij met het zinnespel van]. Pook,
1) Vgl. over zijn optreden, F. Z. Mehler, Een 17de-eeuwsche letterdief in Nederland,
1891, 11, blz. 79, vlgg.
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De dood van Eigenbaat,' of de herstelde Wil in het Eiland van Vrye
Keur (1707), die hem eveneens zijn stuk in handschrift had toevertrouwd.
Hij schreef er heel wat uit over en gaf toen het zinnespel Ondergang
van Eigenbaat in het Eiland van Vrye Keur uit, dat precies denzelfden
inhoud heeft als Pook's drama. In 1717 liet hij De geschaakte Bruid
of verliefde Reizigers van Jacob van Ryndorp, dat reeds vroeger was
uitgegeven, op naam van "Nil Volentibus Ardu':lm" drukken, wat hem
weder een hard verwijt op den hals haalde. Want in het voorbericht
van Joan Galeasso, een drama door Th. Arentsz geschreven, maar
eerst later gedrukt, wordt hem en zijne vrienden voor de voeten geworpen, dat zij niet alleen allerlei letterdieverij gepleegd hebben, maar
ook van plan zijn, daarmede voort te gaan, daar zij o.a. vele drama's
uit de nalatenschap van Arentsz voor f 400 hebben gekocht en deze
nu onder de werken van "NiI" willen opnemen. Van die handschriften
van Arentsz maakte een ander lid van "NiI", P. A. de Huibert van
Kruiningen, gebruik, die o.a. eene vertaling van De la Chapelle's Zaïde,
door den ouderen dichter bewerkt, op zijn naam uitgaf I) en ook
verder allerlei drukte maakte 2).
Maar het waren niet alleen de leden van "NiI", die zich aan dergelijke dingen schuldig maakten, zooals blijkt uit het voorbericht van
vele drama's. Tooneelspelen, die door den schrijver in handschrift
aan het een of andere gezelschap van acteurs waren geschonken,
kwamen later somtijds uit met den naam van een geheel anderen
auteur op den titel 3). En dan volgden er dikwijls beschuldigingen van
plagiaat, vooral toen naast het Amsterdamsche gezelschap een ander
was opgetreden, dat de Haagsche en Leidsche Schouwburgen bespeelde, en deze twee in zeker opzicht met elkander concurreerden.
Die beschuldigingen waren niet altijd verdiend, omdat de drama's
in handschrift dikwijls zulke vreemde lotgevallen hadden. In 1717
werd in den Haag het blijspel De schoonste, of het ontzet van. Schevening uitgegeven, terwijl de uitgever verzekerde, dat het stukje onder
de nagelaten handschriften van Buysero berustte. Nu verschilt dat
blijspel hemelsbreed van een handschrift dier zelfde comedie, dat
toevallig bewaard is gebleven, en tot titel heeft 't Zee-Monster bevogten en overwonnen 4). En ten slotte blijkt, dat De schoonste of
Vgl. Mehler, t. a. p., blz. 103.
J. Kronenberg, Het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum,
Deventer, 1875, blz. 112, vlgg.
8) Verschl\1ende blijspelen werden b.V. door den een of anderen uitgever na
Buysero's dood aan dezen toegeschreven, waarschijnlijk ten onrechte.
4) Vgl. Oud-Holland, 1891, blz. 159.
1')

2) Vgl. Dr. A.
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't Zee-Monster niet van Buysero's hand is, maar, waarschijnlijk in 1683,
geschreven is door Johan Bruynestein, den heelmeester van Willem III I).
Het loont de moeite niet, om na te gaan, hoe hier de vork in den steel zit.
Ongeveer in 1700 gaf Buysero aan de Haagsche tooneelisten het
handschrift van een blijspel, dat tot titel had Arlekyn versierde erfgenaam; toen zij het in 1719 uitgaven, klaagden zij in de voorrede,
dat De belachchelyke erfgenaam, of baatzuchtige juffer (1710) van
F. Rijk eene omwerking van Arlekyn was. De namen zijn veranderd,
het ééne bedrijf is tot drie uitgedijd, de schikking is hier en daar anders
geworden, maar de verwikkeling is dezelfde gebleven en somtijds zijn
ook de woorden overgenomen. Nu is echter die overeenkomst wel
te verklaren, zonder aan plagiaat te denken, omdat beide stukjes bewerkt kunnen zijn naar I' Héritier ridicule van Scarron.
In 1704 kregen de Haagsche tooneelspelers het handschrift van het
blijspel Arlekyn Procureur van Kaarsgieter en voerden het in het volgende jaar voor de eerste maal op. "Hoe komt nu", vragen zij, "in
het jaar 1714 Lombardyn, of de bedriegelyke Procureur in 't licht?
Wy zullen toonen, met Kaarsgieters eigen hand, dat het dezelve
regels en rymwoorden zyn" 2). Hier is niet aan eene bewerking van
hetzelfde origineel te denken, maar aan plagiaat. En dat kon gemakkelijk plaats hebben, omdat de tooneelspelers in het bezit waren van
een afschrift van hunne rol, somtijds van het geheele stuk, en zij bij
het overgaan naar een ander gezelschap dit in staat konden stellen,
het drama op te voeren.
Zeer ingewikkeld is de geschiedenis van het bekende zangspelletje
De Bruiloft van Kloris en Roosje, dat nq'g steeds op het tooneel blijft 3).
In 1688 verscheen te Amsterdam het zangspelletje De Vryadje van
Cloris en Roosje. Vertoond in Muzyk. En gekomponeerd door Servaas
de Koning. Het is een aardig pastorelletje, waarin Cloris een Harder,
Roosje en Silvia Harderinnen, Thirsis een Harder, 2 Bacchanten,
2 Harders en 2 Harderinnen optreden. Servaas de Koning was een
musicus en dus de componist, niet de dichter der Vryadje. In 1700
zag een stukje het licht, dat tot titel heeft Het Boere Opera, of Kloris
en Roosje. In deze "Harders-klucht, op muzyk" treden Krelis, Elsje,
Cloris, Tirsis, 2 Bacchanten en een "Troep van Goetcersmakers" op.
Roosje, die op den titel wordt genoemd, komt in het stukje niet voor
1) Vgl.

De gedichten van Constantyn Huygens. VIII, blz. 133.

2) Zie de opdracht van Arlekyn, versierde erfgenaam.
8) Zie voor het vOlgende: A. C. Loffelt, lets over De Bruiloft van Kloris en Roosje

en den Nieuwjaarswensch, in het Tijdschriftvall het Ned. Tooneel Verbond. 1887-1888,
en verder Oud-Holland, 1891, blz. 153-162.
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en Cloris is geen herder, maar eene herderin. Het laatste gedeelte van
het stukje heeft eenige overeenkomst met De Vryadje van 1688. Uit
alles blijkt, dat bij de uitgave van Het Boere Opera op de eene of
andere wijze bedrog is gepleegd.
In 1707 verscheen De Bruiloft van Kloris en Roosje, Kluchtspel.
Met zang en dans j het blijspel maakte zulk een opgang, dat het
nog in hetzelfde jaar werd herdrukt. Dat is het stukje, dat met vele
wijzigingen thans nog wordt opgevoerd. Kloris en Roosje vervullen
zeer ondergeschikte rollen, terwijl Krelis en Elsje, Thomas Klorisse en
Pieternel op verschillende wijze het publiek vermaken. Nu is het zeer
eigenaardig, dat de drie eerste tooneelen van De Bruiloft (1707)
woordelijk overeenstemmen met die van Het Boere Opera (1700).
Terwijl de Vryadje (1688) een pastorelletje is en De Bruiloft een vrij
plat kluchtspel op muziek, is Het Boere Opera deels kluchtspel, deels
herdersspel. Bij geen der drie stukjes wordt de naam van den schrijver
genoemd.
In 1720 gaf de Amsterdamsche boekverkooper Hendrik Bosch een
"Naamrol van alle de bekende, zoo oude als hedendaagsche Nederduitsche gedrukte Tooneelspelen" uit en kende daarin De Vryadje
aan Servaas de Koning, Het Boere Opera aan Jacob van Ryndorp en
De bruiloft van Kloris en Roosje aan den tooneelspeler Thomas van
Malsem toe. Daartegen kwamen de uitgevers van Artem in ia, een
treurspel van den overleden tooneelspeler Harmanus Koning, in hunne
voorrede op en kennen "het Boeren Operaatje, of de Bruiloft van
Kloris en Roosje, aan den Heer Buyzeroj voor al, aan geen Van
Malsem" toe. Die uitgevers waren de leden van het genootschap "Artis
Amore Laboramus" of "Nulla Quies", d. i. de tooneelspelers, die de
Leidsche en Haagsche Schouwburgen bespeelden en onder aanvoering
stonden van ]acob van Ryndorp. Zij hadden Buysero, die hun vele
drama's had afgestaan, goed gekend en verdienen eenig vertrouwen,
als zij eene verzekering geven als de bovengenoemde j de boekverkoop er Bosch trok zijne bewering dan ook in. Dat zij spreken van
"het Boeren Operaatje, 6f de Bruiloft van Kloris en Roosje", en dus
de beide stukjes van 1700 en 1707 vereenzelvigen, komt natuurlijk
door de gelijk- en gelijkvormigheid der eerste tooneelen in beiden.
In elk geval blijkt uit hunne woorden, dat Buysero aan de Bruiloft
heeft meegewerkt.
Maar nu gaf]. van Hoven, die Ryndorp was opgevolgd als directeur van
het Haagsche gezelschap, in' 1727 uit De Brui/oftvan Kloris en Roosje.
Kluchtspel. Door Jacob van Ryndorp. Deze uitgave is in de drie eerste
tooneelen, waar Krelis en Elsje optreden, geheel gelijk aan het stukje
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van 1707, maar wijkt er verder nog al van af. In plaats van Thomas
Klorisse en Pieternel treden jeppe en Luit je op, en jeppe is heel wat
ruwer in den mond dan Thomas. Teeuwis en Manzette spelen grooter
rol in dit stukje dan in het blijspel van 1707. Maar in het laatste
tooneel van de beide werkjes zijn bijna al de liedjes dezelfde.
Nu prijkt de druk van 1727 met het vignet "Nulla Quies". Eén der
leden van dat genootschap, dat in 1720 had verzekerd, dat De Bruiloft
van Buysero was, of althans - wanneer men de interpunctie van den
zin iets verandert - met zijne medewerking was ontstaan, schrijft
zeven jaren later het blijspel aan Ryndorp toe. Men mag dus op grond
daarvan den aangehaalden zin uit de voorrede der Artem in ia aldus
verklaren: Buysero heeft met medewerking van Ryndorp "het Boeren
Operaatje, of de Bruiloft van Klooris en Roosje" gedicht.
Maar hoe is nu Het Boere Opera (1700) tot stand gekomen en De
Bruiloft (1707) aan Van Malsem toegekend? Waarschijnlijk op de
volgende wijze. De Vryadje van Cloris en Roosje (1688) is zeker van
Buysero; hij heeft verscheiden stukjes van denzelfden aard geschreven.
Natuurlijk heeft hij het pastorelletje, evenals zijne andere tooneelwerken, door de Haagsche tooneelspelers laten opvoeren. Daarna is
hij, toen het zangspel opgang maakte, met Ryndorp aan het werk
getogen, om de geschiedenis, in De Vryadje begonnen, in eene klucht
voort te zetten; hij dichtte de liedjes, de ander zorgde voor de aardigheden. De bruiloft van Kloris en Roosje kwam dus door medewerking
van hen beiden tot stand en werd opgevoerd, maar niet gedrukt. In
den beginne maakte de klucht zooveel opgang, dat iemand, die in het
bezit was geraakt van een afschrift van twee der voornaamste rollen, zelf
een stukje compileerde, waarvan de eerste tooneelen volkomen gelijken
op die van De Bruiloft. Zoo kwam Het Boere Opera (1700) tot stand.
Intusschen bezaten verscheidene acteurs van den Haagschen Schouwburg afschriften van hunne rollen in De Bruiloft of van de geheele
klucht. Een paar van hen worden later aan den Amsterdamschen
Schouwburg verbonden; zij komen met hunne afschriften van verschillende drama's voor den dag en één der collega's of de een of
andere dichter, die veel voor den Schouwburg schrijft, verandert hier
en daar iets, laat een en ander weg, voegt er iets aan toe, kiest andere
namen voor de personen, maar behoudt niet alleen de verwikkeling,
doch ook geheele tooneelen van het oorspronkelijke drama. Zoo krijgt
Van Malsem het handschrift van De Bruiloft van Kloris en Roosje, door
Buysero en Ryndorp geschreven, in handen; hij verandert er iets in,
geeft aan den ouden boer en de oude boerin de namen Thomasvaer
en Pieternel - hij zelf heeft op den Amsterdamschen Schouwburg
WORP,
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die rol gecreêerd, terwijl Pieternelletje Kroon die van Pieternel op zich
nam - en gaf in 1707 het blijspel, zooals het door hem veranderd
was, uit, terwijl eerst in 1727 eene uitgave van het oorspronkelijke
werkje van Buysero en Ryndorp het licht zag 1). Die bewerking van
Van Malsem is op het tooneel gebleven en wordt nog jaarlijks opgevoerd. De gewoonte, om het stukje na de Gysbreght te spelen, dateert
in elk geval uit het midden der 18de eeuw 2) en misschien wel van
vroeger. De oudste, ons bekende, nieuwjaarswensch, die in het stukje
werd ingevoegd, is van 1748 3).
Er werd reeds op gewezen, dat in de laatste helft der 17de eeuw
vertalers zeer vreemd met de oorspronkelijke drama's omsprongen,
allerlei veranderingen aanbrachten en niet de minste piêteit toonden
voor de grootste dramatische schrijvers, wier werken zij onder handen
namen. In 1680 gaven b.v. de leden van "NiI" in Fielebouf, of de
dokter tegens dank een blijspel, dat gemaakt is naar L' Amour Médecin
en Le Médecin malgré lui van Molière, die, naar hun oordeel, "in deeze
Spelen verscheidene wanvoeglykheden heeft gebragt, die niet goed te
maaken zyn" I Die vrijmoedigheid hebben vele dichters der 18de eeuw
nagevolgd. Duim b.V. bracht allerlei belangrijke veranderingen aan in
Voltaire's ZatTe. Hoe men Fransche tooneelspelen

so~tijds

vertaalde en

bewerkte, blijkt verder uit de geschiedenis van de Don Juan-drama's
hier te lande, die tevens een aardig kijkje geeft op letterkundige knoeierijen, waarin men bij de Franschen niet achterstond.
Het beroemde drama van Tirso de Molino, El bur/ador de Sevilla y
convidado de piedra is niet alleen in Spanje zelf meermalen nagevolgd,
maar ook naar Italie overgebracht, waar het verschillende bewerkingen
heeft ondergaan. In 1658 brachten It8.liaansche tooneelspelers het Don
Juan-drama te Parijs in den vorm eener "Commedia dell' arte" en,
daar het grooten opgang maakte, werd het spoedig door Fransche
schrijvers nagevolgd. Reeds in 1659 waren er twee tragi-comedies met
den titel Le Fesfin de Pierre ou Ie Fils criminel, de eene van Dorimond, de andere van De Villiers ; beide drama's hebben zulk eene
volkomen gelijke dispositie, dat zij onmogelijk onafhankelijk van elkander
kunnen zijn geschreven. In 1665 gaf Molière zijn Don juan ou Ie
Festin de Pierre, dat eerst in 1682 werd gedrukt; hij hield zich over
het algemeen aan den bepaalden vorm, dien Tirso's drama in den
1) Vgl. over andere navolgingen, Oud-Holland, t. a. p., blz. 170-173.
2) T. a. p., blz. 173.
8) Zie over die nleuwjaarswenschen, Loffelt, t. a. p., blz. 13-46 van den afzondcrIIj)cen afdruk.
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vreemde langzamerhand had aangenomen, maar voegde er allerlei
geniale trekjes en geestige toon eeltjes aa.n toe. Zijn drama, dat in
proza was geschreven, werd berijmd door Thomas Corneille. En in
1669 waagde Rosimond het, in zijn Nouveau Festin de Pierre, ou
I'Athée foudroyé de sage nog eens op het Fransche tooneel te brengen I).
Het eerste Nederlandsche Don juan-drama is van A. Peys en heeft
tot titel De maeltyt van Don Pederoos geest, of de gestrafte vrygeest
(1699); de schrijver heeft 6f Dorimond, 6f De Villiers in de verte
gevolgd. In 1719 gaf G. van Maater eene vrij nauwkeurige vertaling
van Molière's Don laan. F. Seegers zond in 1720 De gestrafte vrygeest
in het licht, een stuk, dat hij op eigenaardige wijze gemaakt had.
Hij heeft nl. gebruik gemaakt van het drama van De Villiers of dat
van Dorimond, waarschijnlijk van het laatstgenoemde, maar tevens
van het werk van Molière. En nu heeft hij uit beide drama's iets
overgenomen, de volgorde hier en daar veranderd, stukjes uit Molière
vertaald, Dorimond in de verte gevolgd en zoo zijn drama in elkander gezet. Zooals gebruikelijk was, heeft Seegers niet meegedeeld, aan
wien hij zijne stof had ontleend. En, zooals niet minder gebruikelijk
was, heeft een ander hem nageschreven. In Don Pedroos geest, of de
gestrafte baldaadigheid (1721) van F. Rijk is niet alleen de eigenaardige
dispositie van Seegers' stuk geheel overgenomen, maar hier en daar
ook gebruik gemaakt van zijne berijming. Toch blijkt uit enkele afwijkingen, dat Rijk ook de drama's van Dorimond en Molière ge-

kend heeft. In hetzelfde jaar als Rijk's drama verscheen ook een
Gestrafte vrygeest (1721) 2) van j. van Ryndorp, zoodat er in drie
jaren hier te lande vier verschillende bewerkingen qer Don juan-sage
op de planken kwamen. In de voorrede van dit stuk wordt gezegd,
dat het "ten deele gevolgt (is) na het fransche van Moliere, doch
meest na dat van Corneille", eene dwaze bewering, omdat Corneilleniet de groote Pierre, maar Thomas - alleen het proza van den
blijspeldichter berijmd heeft en geene veranderingen in het werk
heeft aangebracht. En De Gestrafte vrygeest is volstrekt geene bewerking van Molière's Don juan, doch eene vrije bewerking van het
drama van De Villiers of dat van Dorimond, waarschijnlijk van het
eerstgenoemde. Enkele dingen, waarin Ryndorp afwijkt van het drama
van De Villiers, en eenige persoonsnamen maken het waarschijnlijk,
dat hij bovendien gebruik heeft gemaakt van het stukje, dat Peys in
1) Zie voor het bovenstaande, Dr. A. G. van Hamel in De Gids, 1888, 111, blz.
475-519, voor het volgende, Taal en Letteren, 1898, aflev. 9.
2) Herdrukt in 1760.
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1699 had uitgegeven. Men kan dus niet met recht beweren, dat het
schrijven van recette-stukken en het streven, om elkander op dramatisch gebied eene vlieg af te vangen, alleen van onzen tijd is. De
18de eeuw levert er voorbeelden van op en het kost den geschiedschrijver dikwijls meer moeite en meer onderzoek, de niet-dramatische
knoopen onzer auteurs te ontwarren, dan het hun kostte, om hunne
dramatische verwikkeling van anderen over te nemen.
In de tweede helft der 18de eeuw schijnt er niet zoo erg te zijn
geknoeid, maar toch deed de concurrentie zich dikwijls genoeg voelen.
Maakte het een of ander drama nog al opgang, dan traden meermalen
tegenstanders van den dichter in het krijt met allerlei beschuldigingen,
waaronder die van plagiaat ééne der voornaamste was. En die tegenstanders waren somtijds collega's van den dichter, die hem den roem
misgunden, een stuk te hebben geschreven, dat eenigen tijd op het
repertoire bleef. De arme Nomsz heeft van zulke aanvallen heel wat
te lijden gehad.
En er waren heel wat dichters in dien tijd, die de aandacht van het
publiek trachtten te trekken en zich met de eer alleen tevreden moesten
stellen. Want, evenmin als in de 17de eeuw, kreeg de schrijver van een
drama eenige andere belooning dan een vrijbiljet voor een jaar en
zes weken, somtijds voor zijn leven, en zes "Loodjes", als zijn treurspel, drie, als zijn kluchtspel werd gespeeld I). Wel gingen er stemmen
op, dat dit anders moest worden, dat men niet de slechte vertaling
van eene enkele klucht of zangspel op dezelfde wijze moest beloonen
als het schrijven van tal van goede oorspronkelijke drama's, dat men
ééne voorstelling moest geven ten bate van den dichter van het stuk l),
dat het schande was, dat een man als Nomsz, die in den tijd van
dertig jaren den Amsterdamschen Schouwburg een voordeel van meer
dan 70 duizend gulden had verschaft, nooit eenige belooning had
ontvangen 3), maar het bleef, zooals het altijd geweest was. Toch
schreef men er maar op los. De drama's werden meestal Of niet, bf
een paar keeren vertoond en verdwenen dan weer van het tooneel.
Slechts enkele stukken werden eenige malen achtereen opgevoerd,
De Marre's jacoba van Beieren 19 en Van Steenwijk's Ada 4 malen 4).
Ongeveer in 1740 werd door de regenten van den Amsterdamsehen
1) Vgl. Wagen aar, Amsterdam, VIII, blz. 749.
2) Zie De Tooneelspel-beschoulVcr, 1783, I, blz. 5. Reeds in 1732 drong Van Effen
daarop aan; vgl. De Hollandsche Spectator, No. 27. Ook Langendijk deed dit in den
Spiegel der vaderlancische kooplieden.
:\) Vgl. De tooneelmatige roskam, 1799, blz. 115.
4) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 6, Noot, 115.
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Schouwburg besloten, gedurende twee jaren geene nieuwe stukken
aan te nemen, "opdat men het geheugen der spelers niet mocht overladen I). In 1799 wordt weer geklaagd, dat de acteurs veel te veel
rollen moeten leeren 2).
Wanneer men het repertoire van onze schouwburgen in het laatste
gedeelte der 18de eeuw nagaat 3), wordt men getroffen door verschillende
dingen. Van de oorspronkelijke treurspelen der 18de eeuw waren die
van Claas Bruin, Van Haren, Haverkamp, Huydecoper, De Marre,
Rotgans, Nomsz, Van Steenwijk, Juffr. Van Winter-van Merken, Fokke
en Van der Hoeven op het tooneel gebleven, van de blij- en kluchtspelen hadden zich die van Langendijk, Van der Hoeven, een paar
van Alewijn en nog enkele andere staande gehouden. Het aantal
tooneelspelen, dat werd opgevoerd, was zeer gering. De vertalingen
namen eene groote plaats in. Maar vooral treft ons het groote aantal
oorspronkelijke drama's uit de 17de eeuw, die toen nog op het repertoire
stonden .. Naast de Oysbreght bleef Bontius' Beleg en ontset der stadt
Leyden nog steeds veel publiek trekken, evenals De dood van de
graaven Egmond en Hoorne van Asselijn. Bernagie's Arminills en
ConstantinlIs, Jan Vos' Medea, Lingelbach's Cleomenes, Nuyts' Admetlls
en· Alcestis, Smids' Konradyn, Verhoek's Karel de Stoute, Wouthers'
Oenoveva waren nog op het tooneel. Bijna al de blijspelen en kluchten
van Asselijn, Bernagie en van "Ni! Volentibus Arduum" werden nog
gespeeld en Hooft's Warenar (1617) werd in September 1773 nog te
R0Uerdam opgevoerd. Enkele oude vertalingen naar het Spaansch
hadden zich staande gehouden naast die der treurspelen van Corneille
en Racine en de door P. de la Croix uit het Fransch vertaalde blijspelen.
De vertalingen van latere Fransche drama's overtroffen in aantal
verreweg die naar andere talen; eerst in de allerlaatste jaren der
18de eeuw begon het Duitsche tooneel hier te lande invloed te oefenen.
De zangspelen trokken veel publiek, maar bij de opvoering van goede
treurspelen was de Amsterdamsche Schouwburg toch altijd goed bezet ').
1) Vgl. Wybrands, blz. 201.
2) Vgl. De toonee/matige roskam, blz. 147.
3) Men kan het repertoire van vele jaren nagaan in de tooneeltijdschriften (zie
beneden). Belangrijk zijn ook de lijsten in Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche Schouwburg, blz. 354, vlgg., en de Eerste lijst van toonee/spellen, we/ken

op hef Amsfe/damsche Nederduitsche foonee/ (gemeenlijk nog jaarlijks) vertoond
worden, in Schouwburgs A/manach, voor den jaare 1786. Amsterdam, blz. 115, vlgg.
Het repertoire van 1737-1738 en 1767-1768 wordt opgegeven door F. van der Goes
in Noord- en Zuid-Neder/andsche Toonee/a/manak voor 1878, blz. 79-85.
4) Vgl. Neder/andsche dicht- en foonee/kundige werken, van het genootschap onder

de spreuk: Door Natuur en Kunst. Eerste stuk. Te Amsterdam, bij Wil/em Ho/trop,
1786, blz. 70.

VIII. DES PEL ERS.
Van de tooneelspelers uit de tweede helft der 18de eeuw weten wij
heel wat. In vele gedichten zijn zij verheerlijkt of uitgescholden, in
tal van tooneeltijdschriften geprezen of gelaakt wegens het vervu\1en van
allerlei rollen. Styl heeft ons Hetleven van jan Punt(1781) ') nagelaten
en Corver zijne voortreffelijke Tooneel-aantekeningen (1786) 2), waaruit
wij hem niet alleen als een groot tooneelspeler, maar tevens als een
man varf karakter leeren kennen. En in onzen tijd heeft archivistisch
onderzoek naar het leven van vele acteurs der 18de eeuw veel aan
het licht gebracht, dat vroeger onbekend was 3). Er zijn bronnen
genoeg, om van de tooneelspelers van dien tijd zoo goed als alle
1) In Levensbeschryving van cenige voornaame meest Nederlandsche mannen en
vrouwen, dl. IX, 1781, blz. 1.
2) Vervat in een omstandigen Brief aan den Schrijver van het Leven vanJqn Punt,
geplaatst in het Leven van eenige beroemde Mannen en Vrouwen, Dienende tot
opheldering van verscheiden zaken daar in vervat, en waar in des Schrijvers mistastingen, zoo wel ten opzigte van gemelden Punt, als in vele andere, in zijn werk
voorkomende, op het duidelijkste en naar waarheid worden aangetoond; door M. Corver,
thans rustend Tooneelspeler. Te Leyden, By Cornelis Heyligert, 1786. - Styl kwam
tegen dat werk op in Vier Zamenspraken (tusschen Oom en Neef) .... 1786, en
Corver beantwoordde hem weer in lets voor Oom en Neef .... 1787.
In dit hoofdstuk is vooral rekening gehouden met de werken van Corver, minder
met die van Styl. Deze was zonder twijfel een man van oordeel en smaak, maar zijne
levensbeschrijving van Punt is in zeer hoogdravenden trant geschreven en heeft
al de fouten, die eene opgeschroefde biographie kan hebben. En bovendien kan
hij, die in Harlingen woonde, onmogelijk op de hoogte geweest zijn van de Amsterdamsche tooneeltoestanden. Corver was dat wel en het blijkt bovendien uit zijn
geheele werk, dat hij een buitengewoon begaafd, scherpzinnig en eerlijk man was.
Van deze werken en van enkele tooneeltijdschriften uit dien tijd maakte Mr. A.
van Halmael Jr. gebruik voor zijnè Bijdragen tot de geschiedenis van hef tooneel,
de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers, in Nederland. Leeuwarden, 1840, en Ferd.
von Hellwald voor zijne Geschichte des Holländischen Theaters. Rotterdam, 1874.
:\) Door P. Haverlmrn van Rijsewij!{, De oude Rotterdamsche Schouwburg, waarin
o.a. verscheidene genealogieën van bekende tooneelspelersgeslachten zijn opgenomen.

231

rollen op te geven, die zij hebben gespeeld, en al hunne deugden en
gebreken op te noemen. Over honderd jaren zal het misschien moeilijker
zijn, zich een oordeel te vormen over de tooneelspelers van onzen
eigen tijd dan over Punt, Corver en hunne tijdgenooten.
D e A m s ter dam s c heS c hou w b u r g.
Van de acteurs uit de eerste helft der 18de eeuw weten wij weinig
meer dan van hunne voorgangers. Eenige tooneelspelers, die in het
begin dier eeuw aan den Amsterdamschen Schouwburg verbonden
waren, nl. Hermanus Koning, de wed. Brinkhuysen-Petit, Hermanus
Benjamin en zijne vrouw Christina Petit, Thomas van Malsem, Enoch
Krook, Daniel Kroon en zijne vrouw PetronelIa de Vlieg ct 1737) I) werden
reeds vroeger genoemd 2). Van Malsem en PetronelIa Kroon hebben op
den Amsterdamschen Schouwburg de rollen van Thomasvaer en Pieternel
in de Bruilofl van Kloris en Roosje gecreëerd, zooals het stukje door
den eerstgenoemden veranderd was 3). Van dien tijd was ook Hendrik van
Halmael, die eenige zinnespelen en een groot aantal blij,- en kluchtspelen
heeft geschreven. Blijkbaar was hij een ontwikkeld man, want hij heeft
verscheidene comedies van Plautus voor ons tooneel bewerkt 4) en
. een drama uit het Spaansch vertaald. Hij schreef anoniem en gebruikte
als vignet eene fijne karn met het onderschrift: "Purgat et ornat".
Robert Hennebo, die soldaat, herbergier, makelaar, letterkundige en
rentenier is geweest, uit het Fransch en Engelsch vertaald en cornische
gedichten geschreven heeft, heeft ook op den Amsterdamschen Schouwburg gespeeld, voordat hij door den actiehandel rijk was geworçlen
en eene buitenplaats bij Gouda had gekocht, die hij Actiehoven
doopte. Willem van der Hoeven heeft meer naam gemaakt als schrijver
dan als tooneelspeler; van zijne dram~'s is De doodelyke minnenyd (1714)
het langst op het tooneel gebleven, omdat vele onzer meest bekende
acteurs gaarne de rol van Claudius speelden. Cornelis Bor daarentegen
was als tooneelspeler zeer bekend. Hij had vroeger met Ryndorp gereisd
en men zeide, dat hij den beroemden Franschen acteur Michel Baron
(1653-1729) dikwijls had zien spelen en veel van hem had overgenomen.
Later is hij kastelein van den Schouwburg geweest en gaf hij les
1) Vgl. Tooneel-Cafalogus, Nederland, der Amsterd. Universiteits-Bibl., blz. XIII,
N°. 156.
2) Zie boven, blz. 36-38.
3) Zie boven, blz. 225, 226.
4) Zie Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letferk., 1888, blz. 85-93, 98-100,132-138,
142-152.
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aan de jonge acteurs. Evenals Krook en Kroon, had hij "theorie" en
was een uitstekend tooneelspeler. Hij is de leermeester geweest van
Punt. Lambertus van der Sluis (geb. 1677) J) bezat geen "theorie",
was houterig, maar had eene heel mooie stem en was een goed
acteur, die door Van Effen geprezen werd 2). De oude Duim (geb. 1674)waarschijnlijk was het Frederik, die zoo veel voor het tooneel heeft
geschreven ~) -- wordt slechts eene enkele maal genoemd; hij is heel
oud geworden en was een toonbeeld van braafheid 4). De voornaamste
tooneelspeelster was Adriana Maas; Corver noemt haar "de Koningin
van alle de Actrices, die wij bij ons geheugen aan den Schouwburg
gehad hebben; in Treur- en Blijspel beide goed." Zij had geen "theorie",
maar die had zij niet noodig, omdat "alles bij haar Natuur en Tafent
was." Nog jaren na haar dood leefde de herinnering aan haar voortreffelijk spel onder alle tooneelspelers voort. Adriana is een tijd lang
gehuwd geweest met Paulus van Schaagen, tooneelspeler en tooneelmeester; na diens dood heeft zij zich misdragen en is bedankt; later
werd zij weer als actrice op qen Schouwburg aangenomen, maar is
kort daarna (ongev. in 1746) gestorven. Izaak Duim (1696-1782), de
zoon van Frederik, kwam in 1727 aan den Schouwburg en is daar
zij n geheele leven aan gebleven; hij speelde nog op 8O-jarigen
leeftijd. Behalve tooneelspeler was hij ook boekverkooper; honderden
drama's, die het octrooi van den Schouwburg hadden, zijn bij hem
uitgegeven. Hij was één der voornaamste acteurs en een zeer gezien
man; zijn huis was eene plaats van bijeenkomst voor letterkundigen. Thomas Fokke was een goed komiek. Ook Jacobus Jordaan
muntte uit in hetzelfde emplooi; hij is later tooneelmeester geweest,
terwijl zijne vrouw, geb. Van Tongeren, bleef spelen in de eerste
rollen, later in die van "Koninginne Moeders" en daarna in die van
de "Ouderwetsche Moeders" in kluchten. Zij was het, die het talent
van Adriana Maas ontdekte. Uit denzelfden tijd als deze tooneelspelers
zijn waarschijnlijk Cornelis Troost !'), dien Corver, "een excellent Acteur
in de galante Rollen" noemt, en Christiaan Robyn, die het tooneel
vaarwel zeide en "Oppermeester op een Oostindiesch Schip" werd.
Wij kennen de samenstelling van den troep, die van 1731-1732 in den

1) Vgl. Tooneel-Catalogus, blz. XI, No. 124.
~) Vgl. De Hollandsclle Spectator, N°. 107.
S) Zie boven, blz. 141-143.
.1) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 120, 200.
~») Was het de schilder? Deze heeft allerlei tooneeltjes uit blijspelen en ook
schermen voor den Amsterdamschen Schouwburg geschilderd. Hij woonde te Amsterdam en stierf in 1750. Maar er is niets van bekend, dat hij acteur is I;;eweest.
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Amsterdamschen Schouwburg optrad 1); daartoe behoorden, behalve
Van der Sluis, jordaan en zijne vrouw, Krook, PetronelJa Kroon, Duim,
Fokke en Adriana Maas, die reeds genoemd zijn, de vrouw van
Van der Sluis, juffr. Benjamin, Lysje Bor, eene dochter van Cornelis,
jan de Bruin, zijne vrouwen zijne dochter Anna Maria, Lysje Kroon,
Maria, eene dochter van Duim, Klaas Zeeman, Frans, een zoon van
Fokke, Ie Febre, Chalon en Drooge Dries, Nieuwe Held (= Paulus
Held?) en kaptein Stin (de drie laatsten zijn zeker door bijnamen
aangewezen). Lysje Bor heeft, evenals eene harer zusters, spoedig
het tooneel verlaten en een goed huwelijk gedaan. Anna Maria
de Bruin, die in 1730 aan den Schouwburg was gekomen, trouwde
in 1733 met jan Punt, maar stierf in 1744. Punt (1711-1779) is één
der beroemdste van onze tooneelspelers uit dien tijd. Hij was graveur
en had in dat vak een goeden naam, maar kwam in 1732 aan den
Schouwburg, waar hij al spoedig de eerste rollen vervulde. In 1745
verliet hij het tooneel, maar keerde in 1753 terug en werd twee jaren
later ook kastelein van den Schouwburg. Na den brand van 1772
werd hem op zeer voordeelige voorwaarden het directeurschap van
den Rotterdamschen Schouwburg toevertrouwd, maar zijn spel viel
niet langer in den smaak; hij is zoo wat op zij gezet en in 1779 te
Amsterdam gestorven. Punt is de eenigc Nederlandsche tooneelspeler
van zijn tijd, die een levensbeschrijver heeft gevonden.
In 1738 bij de viering van het eeuwfeest van den Schouwburg
traden, behalve vele der bovengenoemde acteurs en velen, wier
naam van elders onbekend is, ook op Maurits van Hattum en zijne
vrouw Maria de Vos, Gerrit de Ridder, Gerrit Brinkman, Rieuwert
Smit, Hendrina Margareth van Thil en verder verscheidene jonge
lieden, die bekende tooneelnamen droegen 1). Van Hatium heeft eenige
kleine tooneelstukjes uit het Fransch vertaald en De Ridder (t 1745)
een paar cornische voorspelen. Vooral de laatste was een voortreffelijke
komiek. Ook Brinkman was een zeer gezien acteur; na Punt's vertrek
in 1745 speelde hij vele van zijne rollen en hij en Punt hadden vóór
dien tijd "ieder hunne cabaal, dat ter dier tijd een heel spelletje in
Amsterdam verwekte." Later is hij tooneelmeester geworden en in
1772 bij den brand omgekomen. Zijne vrouw Catharina was ook
1) Zie het schimpdicht Een nieuw lied, op de Bendes van de acteurs en actrices
van de Amsterdamsche Schouwburg in het Zesde Vervolg va'! de Latynsche en
Nederduitsche Keurdichten. Te Rotterdam, By Pieter van der Goes, 1733, blz. 87-91.
Het vers is waarschijnlijk van dat jaar, omdat Punt er niet in genoemd wordt, die
in 1732 aan den Schouwburg kwam.
2) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 253, 254.

234

tooneelspeelster. Rieuwert Smit of Schmit was in 1774 nog aan den
Schouwburg verbonden; hij was toen gehuwd met Maria Duim.
juffr. van Thil (geb. 1722) verliet den Schouwburg in 1747, om er in
1763 terug te keeren. Zij trouwde met C. C. Molster, bureaulist,
speelde van 1773 tot 1786 te Rotterdam, maar keerde toen naar Amsterdam terug, waar zij in 1791 gepensionneerd werd I). Zij was eene
uitstekende actrice, die nog in het laatst van haar leven de schouwburgbezoekers wist te boeien.
Niet minder verdienstelijk waren Elisabeth Ghyben, geb. Mooy
(t 1759) 2), die jaren lang de eerste rollen heeft gespeeld, hare dochter
Cornelia, gehuwd met den acteur jan Bouhon, die een paar jaren tot
den troep van· Corver behoord hebben, maar in 1765 naar Amsterdam
zijn teruggekeerd 3), en Catharina Elizabeth Fokke (1727-1791), waarschijnlijk eene dochter van Thomas. Zij speelde de tee de re rollen,
werd Puntrs derde vrouw, ging met hem naar Rotterdam, maar verliet
in 1776 het tooneel; nadat zij weduwe was geworde'l, is zij een tijd
lang kasteleines van den Rotterdamschen Schouwburg geweest en
daarna te Amsterdam in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis gestorven.
Corver's eerste vrouw, Anna van Hattum (t 1759), eene dochter van
het reeds genoemde echtpaar, heeft geen naam gemaakt als actrice,
maar heeft een Fransch blijspel vertaald. Haar echtgenoot daarentegen
was zeker wel de voornaamste Nederlandsche tooneelspeler van zijn
tijd. Maarten Corver werd in 1727 te Amsterdam geboren. Hij kreeg
les van Punt in het graveeren, maar werd, toen hij 21 jaar oud was,
tooneelspeler aan den Amsterdamschen Schouwburg. Hij bleef daar
tot 1763 en vormde toen een eigen gezelschap, dat in den Haag en
Leiden speelde, maar ook veel reisde. In weerwil van een zwak
lichaam en een niet fraai geluid is hij een groot tooneelspeler geworden, doorkneed in al de geheimen van de kunst, in de theorie
en in de praktijk. Zijne verdere lotgevallen en zijne verdiensten zullen
later ter sprake komen.
Ouder dan Corver waren j. Wigman (t 1745) 4) en Emanuel Robyn,
die in 1747 het tooneel verliet, bij ongeluk met zijn broeder Christiaan
naar Indiê zeilde en daar gedood werd. Ook ouder dan Corver was
1) Vgl. Haverkorn van Rljsewljk, t. a. p., blz. 260.
2) Vgl. Tooneel-Catalogus, Nederland, blz. XV, N°. 206.
8) Vgl. F. van der Goes In Het Tooneel, Redacteurs Mr. J. N. van Hall en
C. N:' Wybrands, Utrecht, I, 1878, blz. 289, die de lotgevallen der familie Bouhon te
boek heeft gesteld ..
4) Vgl. Tooneel-Catalogus, Nederland, blz. XIV, No. 186.

,.

235

Anthony Spatzier (1718-1777) I), een voortreffelijk acteur, niet alleen
in ernstige, maar vooral in cornische rollen. Sedert 1735 speelde hij
op de Haagsche en Leidsche Schouwburgen, trouwde in 1737 met
J. van der Palts, de weduwe van den directeur, zwierf met den troep
door heel Nederland en ook naar Hamburg, kwam later aan den
Amsterdamschen Schouwburg en werd in 1747, toen deze bijna twee
jaren gesloten bleef, schoenmaker. In 1749 weer aangenomen, ging
hij in 1773 met Punt naar Rotterdam als tooneelmeester en stierf daar
4 jaren later 2). Hij heeft eene menigte gelegenheidsgedichten geschreven, die op den Schouwburg werden uitgesproken. Zijn spel
werd door den beroemden Franschen acteur Lekain geprezen. Corver
noemt onder hen, die hij aan den Schouwburg gekend heeft, ook
nog Jacobus Starren burg, die lang was en eene zware stem had, Jacob
Weemeyer, P. Zuyderhoudt en J. Lindeman.
In het speeljaar 1762-1763 waren de volgende tooneelspelers aan
den Schouwburg verbonden: Punt, Duim, Brinkman en zijne vrouw,
Corver, Spatzier, Schmit en zijne vrouw, Starrenburg, juffr. Cornelia
Bouhon, [uffr. Fokke, juffr. Jordaan, Weemeyer, H. 's Gravesande en
zijne vrouw, Evers en zijne vrouw, W. van der Stel en zijne vrouw,
J. Helders, Maria Elisabeth van Maarlen, geb. Ghyben, De Bruin en
juffr. de Bruin, dus familieleden der eerste vrouw van Punt, A. W. Hilverdink, Van Berk, juffr. Verkuil 3), Reurhof, S. Knuem, juffr. LeJeune,
St. Leger, Van Goch, juffr. Dortmondt, Le Roy, Bouhon, Roelofs,
P. Molet en juffr. Pfaff, en als dansers Nieri, juffr. Monti,' La Rue en
juffr. Capdeville 4). Van de meeste, hier voor het eerst genoemde,
acteurs ,is weinig bekend; Helders en Knqem waren tevens boekverkoopers. In dat tooneeljaar ontstonden er oneenigheden met de commissarissen, ten gevolge waarvan Corver, juffr. Bouhori en nog eenige
anderen den Schouwburg verlieten en een eigen gezelschap vormden.
Later zijn verscheidene van hen weer naar Amsterdam teruggekeerd.
Zoo vInden wij in 1774 o.a. juffr. Bouhon met haar man, dochter
en zoon weer aan den Schouwburg verbonden. Daar waren toen
verder Duim, Henderik Angemeer, Helders, Hilverdink, N. KnolIeman, Knuem, Adrianus van Maarlen en zijne vrouw, Schmit met
zijne vrouwen dochter, Karel Passé, C. F. Bartholome, een danser,
A. Schippers (t 1817), de wed. Wilhelmina Seym, geb. Elburg, juffr.
C. M. Triemer, J. E. Vooytius van Poll en zijne vrouw, Jan de
1) T. a. p., blz. XII, N°. 138.
2) Zie Haverkorn van RIJsewIJk, blz. 48, 49.
S) Corver noemt eens den komiek Verkuil.
4) AI die namen leest men In De Hollandsche Tooneel-beschouwer, 1763.
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Waal, Henderik van der Zanden en de wed. Catharina Zuyderhoudt,
geb. Tethoff, en als dansers juffr. E. BoufeIIi, A. Busida, Margaretha
Huurman en Clara Pfaff, geb. Van Santen I). Ook onder dezen
waren er verscheidene, die vroeger tot andere gezelschappen hadden
behoord.
Angemeer 2) speelde zoowel cornische als tragische rollen en wordt
door Corver geprezen 3). Passé (t 1791) was een leerling van Corver,
trad op in treur- en blijspel en was jaren lang een zeer gezien acteur
te Amsterdam, vooral bij de dames. juffr. Seym speelde d~ eerste
rollen, totdat zij eene erfenis kreeg en het tooneel verliet.
In 1783 waren aan den Amsterdamschen Schouwburg Angemeer,
Van Maarlen en zijne vrouw, jan de Waal, juffr. Bouhon-Ghyben
en hare dochter Cornelia, eene zeer goede soubrette en zangeres, die
in 1785 den Schouwburg verliet, maar er in 1795 terugkeerde i),
D. Sardet (t 1817) en zijne vrouw jacoba Wouters (t 1813), eene
uitstekende tooneelspeelster, Passé, 's Gravesande, j. Gisser (t 1788),
Hilverdink, Knolleman, Lindeman, A. Schippers, Gravé, Foontjes en
zijne vrouw, juffr. Hilverdink, Henke, Fricx, juffr. Voitus en juffr.
Weiss ''). Ook bij hen waren weer eenigen, die vroeger elders gespeeld
hadden. De vreemdste lotgevallen héeft wel Schippers ondervonden,
die een goed danser, maar een slecht zanger was. Vurig patriot, is
hij bij afwisseling tooneelspeler en kapitein bij de burgerartillerie
geweest, maar ook wijnkooper en ondernemer van publieke vermakelijkheden (I). Dat hier geen melding wordt gemaakt van johanna Cornelia
Wattier, die sedert 1780 op den Amsterdamschen Schouwburg speelde,
is zeker toeval. Zij werd in 1786 zeer geprezen te gelijk met juffr.
Sardet. In dat jaar waren juffr. Molster, die in 1784 juffr. BouhonGhyben was opgevolgd, Hilverdink, Van Maarlen, Angemeer, Gisser,
Schippers, Helders, 's Gravesande, De Waal, Lindeman, Sardet en zijne
vrouw, enz. nog aan den Schouwburg, waar ook Ward Bingley optrad.
Als zangers worden o.a. Van Hamme, Meyer, juffr. Taverne en juffr.
Hendriks genoemd, als dansers Monterossi en zijne vrouw, Lombardi,
Grotta, Schippers, jouardin, Prouvens, en de dames Voller, Phaff,

1) Vgl. J. H. Rössing, Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den
Schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam, Utrecht, 1874, blz. 74-78.
2) Rössing, t. a. p., noemt hem Henderik, Van Halmael, blz. 47, Anthony.
3) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 32.
!1) Vgl. F. van der Goes, t. a. p., blz. 308, 309.
5) Deze acteurs worden genoemd in De Tooneelspel-beschoulVer, 1783.
li) Vgl. Van Halmael, blz. 56, 57.
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Wei ss en MarteIli I). In hetzelfde jaar werd ook j. la Plas (t 1795)
als acteur aangenomen 1), die uitmuntte in de KrispijnroIlen.
johanna Cornelia Wattier (1762-1827) is de beroemdste Nederlandsche tooneelspeelster. Geboren te Rotterdam, is zij daar op zeer
jeugdigen leeftijd onder Corver opgetreden, maar al spoedig aan den
Amsterdamschen Schouwburg verbonden, waar zij tot 1815 gespeeld
heeft. Zij was even voortreffelijk in het treur- als in het blijspel. In
1801 is zij gehuwd met den architect B. W. Ziesenis. Napoleon en
later Koning Willem I gaven haar een jaargeld, evenals de stad Amsterdam. Zij is in vele gedichten bezongen en na haar dood heeft
zelfs een professor, M. Siegenbeek, eene rede over haar gehouden.
Ward Bingley (1757-1818), die in 1782 met Maria Anna Wattier,
eene zuster van johanna Comelia, trouwde, had ook een zeer goeden
naam als acteur. Hij heeft een tijd lang aan het hoofd gestaan van
het Rotterdamsche gezelschap, maar ging in 1784 failliet en kwam naar
Amsterdam, waar ook zijne vrouw als actrice werd aangenomen.
Bingley trad op in tooneel- en blijspel. In 1795 vormde hij een
reizenden troep, maar speelde ook nog te Amsterdam. Zijne nagedachtenis is geëerd door den dichter J. C. Walré.
In 1795, toen de Schouwburg aan de stad was gekomen, ontstonden
er oneenigheden tusschen de nieuwe commissarissen en de voornaamste acteurs, tengevolge waarvan juffr. Wattier, Bingley, Sardet
en zijne vrouw heengingen 3). Het was nu niet alleen onmogelijk,
treurspelen op te voeren, maar ook voor andere drama's veroorzaakte
het gemis van zulke goede krachten grooten last. Toevallig kwam
Andries Snoek (1766-1829) met zijn ge·zelschap te Amsterdam. Rotterdammer van geboorte, had hij tot een reizend gezelschap behoord,
in 1792 en 1793 met zijne zuster Helena (1764-1807) als mededirecteur
den Schouwburg te Rotterdam bespeeld, had daarna gereisd in de
Zuidelijke Nederlanden en speelde toen te Utrecht en te Amsterdam.
Men bewonderde zijn spel en trachtte hem aan den Schouwburg te
verbinden, maar hij wilde alleen, wanneer men zijn heelen troep
aannam, en men ging op zijn voorstel in.
Snoek speelde alle genre's en was zeer goed in alle, evenals zijne
zuster Helena, die dikwijls de rollen van johanna Comelia Wattier 1) Zie Nederlandsche dicht- en toO/zeelkundige werken, van het genootschap onder
de spreuk: Door Natuur en Kunst, 1ste stuk, Amsterdam, 1786; blz. 62-72, en den
Schouwburgs Almanach, voor den jaare 1786, blz. 56, vlgg., waar het tableau de
troupe meegedeeld wordt.
2) Zie Haverkorn van Rijsewijk, blz. 280.
3) Vgl. voor het volgende, Van Halmael, blz. 60, vlgg.

238

deze was in 1796 naar den Schouwburg teruggekeerd -- overnam.
Tot Snoek's gezelschap behoorde verder Maria Hendrika Adams, die
met Andries Snoek gehuwd was en zeer goed de oude vrouwenrollen
speelde. Zij verliet het tooneel in 1817 en is in 1838 gestorven. jan
Adriaan Roos (geb. 1766), die getrouwd was met Hille Rivier, eene
dochter van Sim on, dien wij reeds als tooneeldichter hebben leeren
kennen,' speelde den raisonneur. Theodorus johannes Majofski (17701836) was gehuwd metjohanna Christina Elisabeth Adams (1767-1844),
evenals Snoek's vrouw, eene dochter van den reizenden tooneeldirecteur
johannes Adams; hij was een uitstekend acteur, maar trad niet in
het treurspel op; ook zijne vrouw speelde mee. Willem Zeegers (t 1816)
had de lagere komieke rollen. Nog eenige andere leden der familie
Adams behoorden tot den troep van Andries en Helena Snoek en ook
hunne jongste zuster Anna Maria, die in 1797 met den acteur Dirk
Kamphuizen (t 1830) trouwde.
Tot het gezelschap, dat later den Schouwburg bespeelde, behoorde
ook johannes Philippus Croeze (t 1809), die bijzonder goed verzen
voordroeg. Sardet en zijne vrouw waren in 1799 nog aan den Schouwburg; in datzelfd~ jaar wordt ook genoemd 1), behalve Wattier, Snoek
en Bingley, die maar enkele rollen vervulde, Dirk Obelt (geb. 1763),
die slechts korten tijd te Amsterdam heeft gespeeld, maar al spoedig,
evenals vroeger, is gaan reizen, nu als directeur. Zijne vrouw Debora
van Es· (t 1839) was ook eene goede actrice. Verder nog C. van Hulst,
juffr. de Bruin en de zangeres juffr. Seeburger. Ernestine Anderegg,
later gehuwd met den orchestmeester B. Ruloffs, was sedert 1789 aan
den Schouwburg verbonden en eene zeer goede zangeres 2).
De Haagsch e en Leidsch e Sch ou wburgen.
In de 18de eeuw trad.en meestal de tooneelspelers, die in den Haag
voorstellingen gaven, ook te Leiden op. Maar van de gezelschappen, die
daar gespeeld hebben, weten wij bitter weinig. De geschiedenis van
het tooneel in beide steden moet nog geschreven worden 3) en wij
1) In De tooneelmatige roskam, 1793.

J. A. Alberdingk Thym in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak
voor 1878, ~Iz. 75-77.
S) In heti werkje van Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, Beknopt overzicht der
geschiedena van het Leidsche Tooneel, Leiden, 1890, staat wel iets over den Leidschen
Schouwburg, maar zoo goed als niets over de gezelschappen, die daar optraden. Over
den Haag bezitten wil niets dan enkele bladzijden in Mr. Van den Bergh's 's Oravenhaagsche Bijzonderheden, I, 1857.
2) Vgl.
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hebben alleen enkele verspreide berichten. In geen van beide steden
bestond een schouwburg, zooals die te Amsterdam was ingericht. In
den Haag had Fornenbergh in het laatst der 17de eeuw een soort
van schouwburg gesticht I), maar dat had hem niet verhinderd, om
telkens groote reizen te ondernemen. De stad was blijkbaar niet groot
gerioeg voor een vasten schouwburg, ook al omdat de, Fransche
acteurs, die er bijna voortdurend speelden, de menschen trokken. De
Nederlandsche tooneelspelers uit den Haag traden daarom niet alleen
ook te Leiden op, maar reisden door het geheele land. En zoo staat
de geschienenis van het Haagsche tooneel in nauw verband met die
onzer reizende tooneelgezelschappen.
jacob van Ryndorp schijnt Fornenbergh te hebben opgevolgd als
directeur van het Haagsche gezelschap. Hij was een Amsterdammer van
geboorte en heeft een groot aantal drama's van allerlei soort geschreven.
In.1694 gaf hij te Leiden Oenoveva 1) en in 1699 speelde hij te Rotterdam 3).
In 1705 werd hem verlof gegeven, zijn schouwburg op oet Buitenhof
in den Haag te openen .1), en in hetzelfde jaar mocht hij te Leiden
aan de Oude Vest een schouwburg "optimmeren", om daar jaarlijks
zes maanden lang vier malen in de week voorstellingen te geven r.). Tot
het gezelschap van Ryndórp behoorde een tijd lang Cornelis Bor, die
later aan den Amsterdamschen Schouwburg was verbonden. Verder
j. van Hoven, François Schroder, Floris Groen, A. van Thil en Wybrand
de Geest (1); de meesten van hen waren tevens tooneeldichters, evenals
Adriana van Ryndorp, eene dochter of nicht van den directeur. Ryndorp's vrouw, Anna Catharina de Quintana, zal ook wel de planken
hebben betreden, evenals Isabella Bernardina, Maria én Anna van Ryndorp en juffr. Nuellon, een familielid van den directeur '). juffr. Van Tongeren, die later aan den Amsterdamschen Schouwburg verbonden werd,
was v~n haar 14de jaar af bij dezen troep 8). Het gezelschap van Ryndorp
dwaalde overal heen, ook buiten 's lands, maar van zijne voorstellingen
in den Haag en Leiden is niets bekend. Ryndorp en de zijnen hebben
o.a. de drama's van Buysero opgevoerd en hadden het dikwijls aan
den stok met hunne Amsterdamsche collega's, omdat deze hunne
drama's gebruikten 9).
2) Vgl. Tooneel-Catalogus, Nederland, blz. XIII, N°. 157.
4) Zie Van den Bergh, t. a. p., blz. 'Zl.
5) Vgl. Lamberts Hurrelbrinck, t. a. p., blz. 13-15.
6) Vgl. Van Halmael, blz.,74, 105
7) Zie Lamberts Hurrelbrinck, blz. 15, 19; Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 158,
m~~
8) Vgl. Corver, lets voor Oom en Neef, blz. 38.
9) Zie boven, blz. 223, vlgg.
1) Zie boven, blz. 79.
S) Zie boven, blz. 79.
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Ryndorp leefde nog in 1733, maar was toen waarschijnlijk niet
langer directeur. In 1728 toch speelden de Haagsche en Leidsche
komedianten te Utrecht onder directie van Maria van Ryndorp, wed.
Maes. In 1736 vindt men daar het gezelschap van den Leidschen
Schouwburg onder jan en Abraham van der Palts 1). Beide directeuren
stierven in 1737 2); Anthony Spatzier, die 19 jaar was, maar zich al
twee jaren bij het gezelschap bevond, trouwde de weduwe van jan
van der Palts en voerde voortaan met haar de directie ~). Dit gezelschap
luisterde in 1738 te Utrecht de kermis op ,) en speelde ook te Alkmaar,
den Haag, Delft, Delftshaven, Zwolle, deJ Bosch r.) en Weesp "). In
1738 heeten zij weer het· gezelschap van den Haagschen en Leidschen
Schouwburg. Zij zijn in 1740 naar Hamburg getrokken en waarschijnlijk
is daarna de troep uiteengespat. De Leidsche Schouwburg was later
het eigendom van Isabella Bernardina van Ryndorp '); welk gezelschap
er in November 1754 gespeeld heeft 3), is niet bekend.
Intusschen bleef ook den Haag niet zonder een tooneelgezelschap.
Reeds vóór 1732 gaf johannes van Es, een Hagenaar, er voorstellingen in de kaatsbaan op het Buitenhof; dat duurde eenige
jaren, maar toen werden alle schouwburgen gesloten - wegens den
paalworm! Twintig jaren later kreeg Jan Jago voor 15 jaren verlof
in eene tent in het Voorhout te spelen; de Gouvernante steunde in
1755 dit tooneel geldelijk, maar in hetzelfde jaar stierf de directeur
en ging de onderneming te niet nl.
In het speeljaar 1762-1763 waren er oneenigheden geweest tusschen
juffr. Bouhon en de directeuren van den Amsterdamschen Schouwburg;
de bekende actrice was heengegaan en verscheidene tooneelspelers,
o.a. Corver, waren haar gevolgd. Deze richtte nu een nieuw gezelschap
op, waartoe behoorden juffr. Bouhon en haar man, die voornamelijk
danser was, 's Gravesande, Van Maarten, Faber, alle drie met hunne
vrouwen, Drajer, Macor, S. Rivier, De Bruin en juffr. Laborie. Dat
gezelschap bespeelde sedert Oct. 1763 den Leidschen Schouwburg 10),
1) Vgl. Van Sorgen, t. a. p., blz. 81, 82. In 1731 speelden Anna van Ryndorp en
jenais te Utrecht met een Fransch gezelschap.
2) Vgl. Tooneel-Catalogus, Nederland, blz. XII, en (Anthony Spatsier's) Onderrichting
aan alle weldenkende beminnaaren der Nationaalen Schouwburg, blz. 2.
S) T. a. p.
4) Vgl. Van Sorgen, t. a. p.
5) Vgl. Onderrichting, t. a. p.
6) Vgl. Tooneel-Cataiogus, t. a. p.
7) Vgl. Lamberts Hurrelbrinck, blz. 15.
8) Vgl. Tooneel-Cafalogus, blz. LIII.
9) Vgl. Mr. L. Ph. C. van den Bergh in Tijdsl!hr. voor Nederl. Taal- en Lefterk.,
1886, blz. 78.
10) Vgl. Schouwburg Nieuws, of merkwaardige berichten, 1764. blz. 193.
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die vernieuwd en verfraaid werd, wat erg noodig was I). In 1766
richtte Corver zelf een schouwburg op in de Assendelftstraat in den
Haag en sedert dien tijd bespeelde hij met zijn gezelschap zoowel
dezen als den Leidschen Schouwburg. Wij kennen zijn repertoire te
Leiden in het jaar 1774 uit de Ryswykze Vrouwendaagze Courand
(1774) 2). Maar de zaken gingen niet goed. Wel ontving hij sedert
1767 jaarlijks f 3000 van den Prins, maar hij moest dan ook zes maanden
van het jaar in den Haag spelen en dat leverde niet veel op. De
Leidsche Schouwburg werd ook slecht bezocht en de directeur moest
het dus van reizen hebben. "Wij verzamelden," schrijft hij, "gelijk
(ie Mieren ons Brood in den Zomer, dat wij 's Winters hier in 's Hage
opaten," en dat had zoo door kunnen gaan, maar nu werden in 1770,
1771 en 1772 te Rotterdam en in de beide laatstgenoemde jaren ook te
Utrecht alle voorstellingen verboden - nu weer wegens de runderpest - wat hem eene schade van f 5000 deed lijden 3). Te Leiden
had hij er in 1774 in acht maanden f 2600 bij gelegd; hij gaf de zaak
dus op en verhuurde zijn schouwburg in den Haag aan vreemde
gezelschappen.
In 1763 was hij begonnen met 20 tooneelspelers, van welke er in
1770 geen enkele meer bij hem was. In 1767 waren er 30, in 1774
bij de sluiting van het tooneel 14 ~). Waarschijnlijk waren het dikwijls
jonge krachten, die hij vormde, en die later, als zij veel van hun uitstekenden directeur geleerd hadden, een engagement te Amsterdam
kregen. En men trachtte ze hem somtijds op minder eerlijke wijze
af te halen r.). Zoo is dan ook deze troep weer uiteengespat. Het getob
van Haagsche tooneelgezelschappen is dus niet alleen van onzen ,tijd.
Corver ging naar Rotterdam en kreeg wel in 1782 voor zijn leven
octrooi, om in den Haag te spelen Il), maar heeft persoonlijk daarvan
geen gebruik gemaakt.
In de laatste jaren der 18de eeuw bespeelde Ward Bingley met zijn
troep, die den naam had aangenomen van Zuid-Hollandsche tooneelisten,
den Haagschen Schouwburg '), maar dàt gezelschap heeft niet lang
1) T. a. p., blz. 193, en Lamberts Hurrelbrinck, blz. 18.
2) Het is ook afgedrukt bij Haverkorn van Rijsewijk, blz. 385-388.
S) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 154, 163.
4) Vgl. Ryswykze Vrouwendaagze Courand, blz. 173,174. Tot Corver's troep hebben
o.a. ook behoord Angemeer, Hilverdink, Passé, juf!r. Seym, Zuyderhoudt en zijne
vrouw Catharina Tethof! (vgl. Rössing, t. a. p., blz. 74-77).
5) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 176, 177.
6) Vgl. Van den Bergl1, 's Gravenhaagsche bijzonderheden, blz. 29.
7) T. a. p., blz. 30.
16
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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geduurd. De Leidsche Schouwburg werd van nu af alleen door
reizende troepen bespeeld, o.a. in 1780, 1784, en in Maart en November 1787 door acteurs uit Rotterdam I).
OeR 0 tt e r dam sc heS c hou w b u r g.
Toen, na den brand van den Amsterdamschen Schouwburg op 11 Mei
1772, de acteurs op half geld gesteld werden, ging Punt met verscheidene van hen naar Rotterdam en speelde daar sedert Mei van
het volgende jaar in eene tent ~). Maar al spoedig verlieten eenige
tooneelspelers, o.a. de Bouhon's en de Van Maarlen's, hem en bleef hij
over met zijne vrouwen zijn zoon, juffr. Molster, de Van der Stel's,
vader, moeder en dochter - de laatste was gehuwd met den danser
j. M. Mol - Cornelis de Bruin, zijne vrouw Anna jozepha Bokan
(t 1775) en hunne 17-jarige dochter Maria Elizabeth, Spatzier,
N. Evers (t 1779) en 's Gravesande met hunne vrouwen, P. Ma:lIet
en Simon Rivier, den veelschrijver. In het najaar van 1773 namen
vier heeren, die het gezelschap voor Rotterdam wilden behouden,
het bestuur op zich en engageerden eenige nieuwe spelers, o. a.
jacoba Wouters, die in 1778 met Dirk Sardet huwde, welke te gelijk
met haar aan het Rotterdamsche tooneel kwam en een leerling
van Corver werd. De vier heeren voerden het bestuur namens
eene tooneelvereeniging, die nu een nieuwen Schouwburg liet bouwen, welke den 27sten December 1774 geopend werd. Corver werd
voor eenige voorstellingen geêngageerd en in 1775 de jonge Ward
Bingley als acteur aangenomen. De zaken gingen echter niet heel
goed en het salaris van Punt, die tevens kastelein van den Schouwburg was, werd verminderd. Spoedig daarna ontstonden er andere
oneenighedell met Punt en zijne vrouwen in 1776 werd aan Corver
de directie opgedragen in overleg met commissarissen, terwijl Punt
voorloopig aan den Schouwburg verbonden bleef, maar in 1777 werd
bedankt.
Het gezelschap, waarmede Corver speelde, bestond uit juffr. Molster,
Evers en zijne vrouw, geb. Van der Sluis, Van der Stel met vrouw
en dochter, Sardet en juffr. Wouters, johanna Cornelia Wattier, die
in 1777 werd aangenomen, terwijl zij nog maar 15 jaar oud was,
1) Vgl. Catalogus der Maatschappij van Letterkunde. Afdeeling Tooneel, blz. VIII,
en Lamberts Hurrelbrinck, blz. 23-25.
2) Vgl. voor het volgende het reeds meermalen aangehaalde, voortreffelijke werk
van Haverkorn van Rijsewijk.
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en toch al "eenige jaren" op een Iiefhebberijtooneel gespeeld had,
juffr. M. E. de Bruin, Mallet, Bingley, Lindeman en nog een paar
anderen. Corver begon met repetities in te voeren. Men hield die te
Amsterdam niet, behalve voor "Machinespellen" en geheel nieuwe
stukken, en het gevolg daarvan was, dat vele acteurs hunne rol
niet kenden en er geen gang in de voorstelling was. Corver liet,
zooals hij ook vroeger gewoon was geweest, veel repeteeren en heeft
ook hier ,,(z)yn volk onderweezen, en geformeerd, zo ver (hem)
mooglyk was" I). Doch er ontstonden oneenigheden met één der
commissarissen naar aanleiding van de mooie jonge actrice Maria
EliZàbeth de Bruin, de zaken gingen niet goed en in 1779 werd de
Schouwburg verhuurd aan juffr. De Bruin. Corver trad af als directeur;
hij is nog eenige keeren te Rotterdam opgetreden en later ook in
den Haag, wanneer de Rotterdammers zijn schouwburg bespeelden.
In zijne laatste levensjaren leed hij zeer aan rheumatiek en den 9den
Augustus 1794 stierf hij. Zijne derde vrouw, Maria Koos - na Anna
van Hattum's dood is hij eerst hertrouwd met eene dochter van den
tooneelspeler Brinkman - bleef den Haagschen Schouwburg verhuren.
juffr. de Bruin had bij haar gezelschap juffr. Molster, de familie
Van der Stel, Evers en zijne vrouw, Bingley, juffr. Wattier en twee van
hare broers, Mallet, Rivier en nog enkele anderen. Zelve was zij eene
uitstekende actrice, ook in manskleeren, waarin zij wel eens aan den
zwier ging. Maar ook zij kon het niet houden aan den Schouwburg,
·die nu in 1781 gesloten werd. Het gezelschap ging reizen, spoedig onder
directeurschap van Bingley, die in het najaar van 1783 den Schouwburg,
welke thans in handen was eener andere vereeniging, huurde en er
om beurten met een Fransch gezelschap voorstellingen gaf. In Aug.
1784 werd ·Bingley failliet verklaard en .ging naar Amsterdam, waar hij
en juffr. Molster werden aangenomen, terwijl juffr. Wattier hen daarheen
was voorgegaan. AI dadelijk trad een ander gezelschap op, waartoe
juffr. Mol en haar broeder Nicolaas van der Stel,jakob la Plas, Samuel
Cruys, j. Ph. Croese, S. Rivier, jan Adriaan Roos (geb. 1766), zijne
vrouw Hille Rivier en Catharina Elisabeth Kraijesteijn, die in 1786
huwde met W. van Dinsen, behoorden, terwijl P. L. Kersteman
directeur was. Ook dit gezelschap moest voornamelijk van reizen
leven en speelde tevens in den Haag en Leiden. juffr. Mol, La Plas
en Cruys kregen in 1786 een engagement te Amste{dam en in het
volgende jaar ging het' gezelschap uiteen.
In 1792 huurden Andries en Helena Snoek den Schouwburg en
1) Vgl. Iets voor Oom en Neef, blz. 61.
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bespeelden dien met het gezelschap, dat boven reeds werd genoemd I),
en nog enkele anderen. Maar de troep was veel op reis en speelde
o.a. in het jaar 1794 niet te Rotterdam. En in 1795 kwam de geheele
troep aan den Amsterdamschen Schouwburg en bezat Rotterdam geen
tooneelgezelschap meer.
Rei zen d e t 0 0 nee Ispe Ier s.
De acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg gingen des zomers
gewoonlijk op reis en bezochten de kermissen. Zij stelden dan één
of meer onder hen tot directeur aan en dwaalden overal heen, naar
Utrecht, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Delfshaven, Dordrecht, Alkmaar,
Zaandam, Leeuwarden, Franeker, Harlingen en zelfs naar Texel 2).
Te Zwolle speelden zij in 1713, in 1717 onder directie van Gerard
Noseman, in 1719 van Louis Chalon, in 1722 van A. Fokke, in 1723
van A. Fokke, J. de Bruin en Antje Noseman 3). Wij vinden de
Amsterdammers te Utrecht in 1717 en 1751, van 1754-1756 onder
directie van Starrenburg, in 1758 van Bouhon, in 1761 en 1762 van
Bouhon en Spatzier, in 1780 en 1788 van 's Gravesande, in 1800 van
Van Dinsen ~). In 1771 speelden Punt met zijne vrouwen de Bouhon's in
den Haag S), in 1788 en 1796 's Gravesande te Rotterdam ti).
De acteurs van de Haagsche en Leidsche Schouwburgen reisden
niet minder. Ryndorp speelde in 1711, 1712, 1719 en 1724 te Utrecht;
hij bleef daar zelfs, tijdens de vredesonderhandelingen, langer dan een
jaar, van April 1712 tot Juli 1713. In 1728 stond dit gezelschap te
Utrecht onder directie van Maria van Ryndorp, wed. Maes, in 1736 van
Jan en Abraham van der Paltz, in 1738 van Spatzier en zijne vrouw,
die vroeger met J. van der Paltz gehuwd was geweest. In 1753 vindt
men de Haagsche en Leidsche acteurs te Utrecht onder Jan Jago, in
1757 wordt hun onder Santstra en Van den Bergh permissie geweigerd
en van 1764 tot 1768 spelen zij onder Corver, somtijds tevens onder
Bouhon. In den winter van 1765 op 1766 gaf Corver met de zijnen

1) Zie blz.

m,

238.

2) Vg\. Corver, Tooneel-aantekeningeTI, blz. 163, 176, en 'T Galante Leeven, blz. 36.
S) Volgens eene vriendelijke mededeeling van Mr. C. P. L. Rutgers, Archivaris van
Overijse\. Gerard en Antje Noseman waren natuurlijk familieleden van Jan, Jelis en
Ariana (zie blz. 30, 31, 34, 35).
4) Vgl. Mr. W. G. F. A. van Sorgen, t. a. p., blz. 80, vlgg.
ó) Vgl. F. van der Goes in Het Tooneel, t. a. p., blz. 293.
6) Vg\. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 286, 344
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48 voorstellingen in de bisschopsstad I) en in het laatste jaar speelde
hij ook te Rotterdam ~). In Zwolle speelde het Haagsche en Leidsche
gezelschap in 1727 en 1732 ~). Te Groningen trad Corver in 1771 op l).
In 1771 speelde Rivier met een gezelschap te Utrecht, in 1773
Bouhon, die van Punt was weggeloopen, in 1784 Bingley, in de beide
volgende jaren de wed. I. S. Mol en Co., in 1790 en 1791 gaf C. van
Dinsen, geb. Kraijesteijn niet alleen met de kermis, maar ook in den
winter daar voorstellingen. In 1796 was er J. D. Majofski, een broer
van den later zeer bekenden tooneelspeler, in 1797 en 1798 Bingley,
in het volgende jaar twee gezelschappen, het ééne onder 's Gravesande,
het andere onder Obelt "). Te Vlissingen traden in 1783 Bingley en
Rivier met hun gezelschap op en in 1788 Bingley nog eens ,,) - zijn
troepje is nog in hetzelfde jaar uiteengespat i). Te Nijmegen vinden wij
in 1787 Theodoor Obelt en in 1789 en 1797 juffr. Van Dinsen, in 1789
ook een gezelschap onder F. Snyders en H. van Rumpt U).
Die laatste troep is verder niet bekend. Dat is ook het geval met
de "compagnie acteurs", die in 1724 te Zwolle optrad 9), met den troep
van J. van Nes, die in 1730 vier weken lang te Groningen speelde Itl),
en met het gezelschap van Maria Redeman, wed. David Wederborn,
dat in 1731 te Utrecht voorstellingen gaf ").
Ne d e rI a n d s c het 0 0 nee I spe Ier sin den v ree m d e.
Ook in de 18de eeuw reisden onze tooneelspelers buiten 's lands,
maar toch minder dan vroeger. Den 2den Dec. 1702 werd aan komedianten uit den Haag verlof gegeven, om op het raadhuis te Berlijn
te spelen 12). Waarschijnlijk was het de troep van Jacob van Ryndorp,
die in dien tijd te 's Gravenhage voorstellingen gaf. Den 11 den Oct. 1703
voerde Ryndorp met de zijnen te Kopenhagen een "vreugdespel" op,
dat tot titel had, De blyde geboorte-dag van Frederik IV, Koning

1)
8)
1)
3)
7)
IJ)

Vgl. Van Sorgen, t. a. p.
~) Vgl. I-Iaverkorn van Rijscwijk, blz. 12.
Volgens mededeeling van Mr. C. P. L. Rutgers.
Vgl. Mr. Rutgers in Groningsche Volksalmanak voor !zet jaar 1900, blz. 219.
Vgl. Van Sorgen, t. a. p.
ü) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 245, 287.
T. a. p., blz. 343.
") Vgl. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 174.
Volgens mededecling van Mr. C. P. L. Rutgers.

10) Zie "Resoluties van Burgemeesters en Raad" op 14Jan. 1730. Deze medcdeeling
dank ik aan de welwillendheid van Mr. P. G. Bos, Commies aan het Rijksarchief te
Groningen.
11) Vgl. Van Sorgen, blz. 82.
12) Vgl. Fcrd. von Hellwald in Het Nederlandsch fooneel, J, 1872, blz. 254.
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der Dennen, Nooren en Wentzen I); ook speelde hij eenige treurspelen
van Vondel en had groot succes bij het hof en in de voorname
kringen 2). In het voorjaar schijnt hij Danzig te hebben bezocht~) en
hij heeft ook te Lübeck, Hamburg en Kiel gespeeld 4), maar het is
niet zeker, in welk jaar. Ryndorp reisde ook in Brabant r.) en speelde
o.a. in 1718 met zijn troep in Brussel!;); zelfs Frankrijk bezocht hij,
met name de stad Rijsel 7). Op die laatste tochten, vertelt Corver,
heeft Cornelis Bor, die tot Ryndorp's gezelschap behoorde, den
beroemden Franschen acteur Michel Baron dikwijls zien spelen en
veel van hem overgenomen. Nu is Baron in de jaren 1691-1720
niet opgetreden, maar van 1720 tot zijn dood in 1729 weer aan het
tooneel geweest. Die reizen van Ryndorp naar Frankrijk hebben dus
waarschijnlijk tusschen 1720 en 1729 plaats gehad.
Een gezelschap Hollandsch-Fransche tooneelspelers kreeg in het
voorjaar van 1731 met moeite verlof van den raad van Frankfort, om
daar voorstellingen te geven 3); het is onbekend, wat voor lieden
het waren.
In 1740 kwamen er weer Hollandsche acteurs te Hamburg; zij waren
"afstammende van de oude beroemde Compagnie van Ryndorp en
Noseman" n), bespeelden, volgens hun zeggen, de schouwburgen van

den Haag, Leiden en Utrecht en stonden onder directie van Anthony
Spatzier 10). Mr. Joan Jakob Mauricius, die minister der Staten te
Hamburg was, schreef voor hen een Voorspel, tot opening van den
Hollandschen Schouwburg te Hamburg 11), met eene Duitsche en eene
1) Herdrukt in 1733.
~) Vgl. Dr. J. G. Burman Becker in Kronyk van het Historisch Genootschap, XV,
1859, blz. 125.
3) Vgl. Bolle, Das Danziger Theater, blz. 154.
.1) In het werkje van Mauricius, waarmede in 1740 de Hollandsche acteurs hunne
voorstellingen te Hamburg openden (zie beneden), leest men, dat dezelfde troep ,.over
een groote dartig Jaaren" gespeeld heeft "in dees eigen Stadt, te Dantzig, Lubek, Kiel,
ja zelfs te Koppenhagen".
~) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 18.
G) Volgens het "Bericht" vóór Arendsz' joan Galeasso (1718).
7) Vgl. Corver, t. a. p.
~) Vgl. Mentzei, t. a. p., blz. 149.
!') Waarschijnlijk heeft Gerard Noseman (zie blz. 244) na 1717 tot den troep van
Ryndorp behoord.
10) Tot het gezelschap behoorden o.a. H. Grantham, H. Krins, Adrianus Santstra
en de vrouwen P. en A. van der Paltz, H. Santstra en A. de Ulle (vgl. de rolverdeeling voor het Voorspel).
11) Ter eere van den Hoogedelen en Hoogwyzen Raad met de dankzegging na het
spel. Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur. Virgo Aeneid. I. Per Haec Ad
Altiora. Te Hamburg, Gedrukt voor de Liefhebbers 1740.
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Hollandsche voorrede. Zij spreken daarin van hunne "Voorzaaten, die
over een groote dartig Jaaren in deeze Stad en nog hooger Plaatsen
na 't Noorden met Applaudissement en voordeel lang gespeeld hebben.
Niemand heeft toen geklaagd, dat het Hollandsch moeielyk te verstaan
was, en zo men de Goedheid en 't Geduld wil hebben van het een
reis of drie na malkanderen te beproeven, zal de Ondervinding leeren,
dat de twee Taaien zo veel niet verschillen, als men zich voorsteld."
Daarna werd Schouwenbergh's Sigismundus, Prince van Poolen, naar
Calderon, opgevoerd. Men speelde in de Fuhlentwiete en had zich
in zooverre met een Duitsch gezelschap vereenigd, dat de Hollanders
meestal een voorstuk en de Duitschers een nastuk gaven, of omgekeerd I). Den 29sten Augustus 1740 begonnen de voorstellingen;
wij kennen een gedeelte van het repertoire 2). In het begin van

Er zijn twee uitgaven van dit stukje; één er van is op blauw papier gedrukt. Het
Voorspel is eigenlijk dat van het blijspel De malle wedding, of gierige Oeeraard
van Ni! Volentibus Arduum, maar Mauricius werkte het eenigszins om en voegde
er een nieuw tooneel aan toe. (Vgl. zijne Dic!ltlievende uitspanningen, Amsterdam,
1753, blz. 259).
1) Zie Heitmüller, t. a. p., blz. 106.
2) T. a. p., blz. 107. De opmerkingen van Heitmiiller over dat repertoire zijn beneden alle critiek. Hij is verbeterd door Schwering, t. a. p., blz. 48, vlgg.
De volgende drama's zijn te Hamburg gespeeld:
29 Aug. Die veränderliche llnd doch anz Ende slandhafte Oeliebte (?).
31 De doodelyke nzinnenyd (1714) van W. van der Hoeven.
1 Sept. De gekroonde na !laar dood (1701). Er zijn twee drama's met dien titel, één
van Van Heulen en één van het genootschap Constantia et Labore.
Wagt me voor dat laantje (1698) van W. den Elger.
5
Duifje en Snaphaan (1680) van J. B. van Fornenbergh.
6
Don Quic!lot op de bruiloft van Kamac!lo (1712) van Langendijk.
't Koffy!luis (1712) van W. van der Hoeven.
7
9
Tertuffe of sc!lyn!leilige bedrieger van J. van Ryndorp.
Broers!lert (1668) van A. B. de Leeuw.
16
Oysbregllt van Aemstel (1638).
20
De stantvastige Oenoveva, ofte !lerstelde onnoosel!leyt (1666) van A. F.
Wouthers.
22
Krelis Louwen, of Alexander de Oroote op !let poëetenmaal (1715) van
Langendijl{.
26
De toverijen van Armida, oj !let belegerde jeruzalem (1695) van A. Peys.
In het Voorspel hadden zij verder beloofd te zullen opvoeren De Graef's Agrippa,
Koning van Alba (1669) naar Quinault, Het !luwelijk van Orondates en Statira (1677)
van Lingelbach, De gelyke twelingen (1670) door Ni! Volentibus Arduum bewerkt
naar de Menaec!lmi van Plautus, De minnenijdige van !laar zelve (1678) door P. de
la Croix naar Boisrobert's La jalollse d'elle mesme, en De sipier van zic!l ze/ven
(1678) door P. van Geleyn naar Le Oéolier de soi-mesme van Th. Corneille.
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October schijnen de Hollanders afgereisd te zijn I) - zij hebben
zeker in naburige plaatsen gespeeld, b.v. te LUbeck - maar in Januari
1741 waren zij te Hamburg terug 2) en zij zijn er tot Juni gebleven ~).
Zij maakten veel opgang en hadden volle zalen, hoewel hun entréeprijs hooger was dan gewoonlijk te Hamburg betaald werd 4). Een
paar mooie danseressen, A. de Lille en A. van der PaItz, zeker eene
stiefdochter van den directeur, verhoogden het genot der schouwburgbezoekers. Adolf Frederik, bisschop van Euten, later Koning van Zweden,
en zijn broeder de Prins van Holstein woonden eene voorstelling van
de Tartuffe bij f.). Toch schijnt het succes niet langdurig te zijn geweest.
Mauricius schreef ten behoeve van den troep, "die tot haar ongeluk
te Hamburg was," een divertissement H). En elders bericht hij over
1) Zie Heitmüller, blz. 111.
2) Heitmüller stelt het voor, alsof dit een andere troep was. Dat is onjuist; Mauricius zegt, dat het gezelschap 1V. jaar te Hamburg is gebleven (vgl. Spatzier, Onderrichting, blz. 4).
S) O.a. speelden zij de volgende stukken:
;5 jan. Krelis Louwen.
Den huwelyken staat (1684) van P. Bernagie. Dit is dikwijls gegeven.
12 Tertuffe.
7 Febr. Krispijn medicijn (1685) van P. de la Croix.
12 April Cinna, of goedertierenheid mn Augustus.
Pefroen met 'et schaapshooft (1669) van Y. Vincent.
17
De beklaagelycke dwangh (1648) van Izaak Vos.
18
jodelet, of de knecht meester en de meester knecht (1683) vanj. Kommelin.
20
De drie deelen van joseph door Vondel.
24
De Koning van Luilekkerland (1711) van H. van Halmael.
25
Het wederzyds huwelijks bedrog (1714) van Langendijk. (Ook 31 Mei.)
3 Mei De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje (1715) van Langendijk.
jan !([aaz. of gewaande dienstmaagt (1682) van Th. Asselijn.
4
9
De gewaande astrologisl (1715, 2de dr.) van P. A. de Huybert.
10
De wanhebbelijke liefde (1678).
12
Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer (1686) van M. van Breda. (Ook
op 16 Mei.)
15
Den Hartog van Pierlepon (1650) van M. Gramsbergen.
1 juni De juffer kapitein (1707) van Ph. Malfait.
14 Lflon naar werk (1709) van Y. Vincent.
16 Het Beleg en ontzet van Leiden, van Bontius.
Ook werden nog opgevoerd De belachchelyke hoofsche juffers (1685) van P. de
la Croix en De gewaande advocaat (1685) van denzelfden.
4) Zie Heitmüller, t. a. p.
5) Vgl. Spatzier, Onderrichting, blz. 4.
G) NI. De promotie van den ingebeelden zieken, Het Fransche Nagevolgd. Per haec
ad altiora. Te Amsteldam, By !zaak Duim .... 1742.
Ool{ De ingebeelde zieke (1686) van P. de la Croix is dus door Spatzier te Hambul'g opgevoerd.
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deze tooneelspelers I): "Zy worstelden met veel' ongemeene moeielykheden en hindernissen, waar in zy dikwils hun' toevlucht tot my
namen, als Minister der Natie." Dat was dan ook zeker de reden,
dat Spatzier in het begin van Mei een paar Fransche tooneelspclers
aan zijn troep verbond, die door pantomimes en dansen de voorstellingen opluisterden.
De reis van Spatzier naar Hamburg is in de l8de eeuw de laatste
geweest van Nederlandsche toorteelspelers naar Duitschland. Wel was
er in 1745 een Hollandsche troep onder directie van Friedrich Schrödcr
acht weken lang te Keulen, maar daar er in het getuigschrift, dat de raad
der stad hun gaf, gesproken wordt van "Vorstellungen ihrer Seiltanz ....
und VoltigirkUnste, auch Exhibition theatralischer Pantomimen" ~), mag
men deze artisten niet onder de tooneelspelers rangschikken.
De Zuidelijke Nederlanden werden nog in het laatst der l8de eeuw
bezocht. Toen in Februari 1793 de Rotterdamsche Schouwburg wegens
den oorlog met Frankrijk gesloten werd, trok Andries Snoek mct
andere Rotterdamsche tooneelspelers naar de Vlaamsche steden. In
Juni speelden zij elf malen te Gent en één keer te Brugge, in Juli en
Augustus beurtelings in die beide steden, in September alleen te Brugge,
waar zij ook in December, Januari en Februari bleven. In Maart 1794
trokken zij naar Brussel; zij kwamen daar echter in moeilijke geldelijke
omstandigheden, waaruit zij door de aandeelhouders van den Rotterdamschen Schouwburg werden gered. In April gaven zij nog elf voorstellingen te Gent en zij zijn eerst in het begin van 1795, nadat de
Bataafsche Republiek was uitgeroepen, teruggekeerd ~).
Dep 0 s i ti ede r t 0 0 nee I spe Ier s.
Men krijgt uit alles den indruk, dat de tooneelspeelkunst in de
l8de eeuw nog al hoog heeft gestaan. Zeker, vele acteurs, ook onder
de meest bekende, hadden eigenaárdige opvattingen en manieren; zij
schreeuwden dikwijls, zij maakten wel eens in blijspel en klucht allerlei
"grollen" en speelden voor de galerij, zij toonden meermalen, dat zij
niet in een beschaafden kring waren groot gebracht, zij hadden zich
bepaalde standen en bewegingen eigen gemaakt, zij drongen dikwijls
niet genoeg door in het karakter van de personen, die zij moesten
1) Vgl. DichtlIevende uitspanningen, blz. 259.
~) Vgl. Ennen In Zeiischriji jar preussische Oeschichie, VI, 1869, blz. 18, en Merlo
In Annalen des hisiorischen Vereins jar den Niederrhein, L, 1890, blz. 151.
8) Vgl. P. Haverkorn van RIJsewIJk, t. a. p., blz. 330-333, 336, waar ook hun
repertoire wordt opgegeven.
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voorstellen. Dat lezen wij nog al eens in de vele beoordeelingen, die
toen geschreven werden 1), evenals wij het lezen in de courantenverslagen, waarin de opvoeringen van thans worden beoordeeld.
Maar aan den anderen kant moeten wij ook recht laten wedervaren
aan de gunstige oordeelvellingen over het spel van vele acteurs, vooral
als wij die hooren uit den mond van beschaafde en oordeelkundige
menschen. Styl en Corver hadden een geheel verschillend oordeel
over de kunst van tooneelspelen, maar zij prezen toch meermalen
dezelfde acteurs. Betje Wolff is uit over het spel van Corver en Van
Maria Elizabeth de Bruin 2). En in de tooneeltijdschriften van die
dagen wordt, hoe heftig soms ook de critiek is, aan vele spelers lof
niet onthouden.
De tooneelspelers kwamen uit zeer eenvoudige kringen. De jongelui
onder hen kregen les van één der ouderen, die daarvoor een klein
salaris ontving, en leerden bij den balletmeester dansen 3). Vele nieuwelingen traden eerst op in een Iiefhebberijtooneelgezelschap en kwamen
later aan den Schouwburg of werden opgenomen bij een reizend
gezelschap. Ten gevolge van die eigenaardige opleiding gebeurde het
somtijds, dat aan een jong acteur, die voor het eerst in den Schouwburg optrad, dadelijk eene hoofdrol werd toegedeeld. Zoo speelde b.v.
in Maart 1763 een liefhebber de titelrol in Huydecoper's Arzaces; het
was Mail et, die als acteur werd aangenomen. Eene juffrouw, die eenige
dagen later optrad als Scilla in het treurspel van Rotgans was minder
gelukkig ~). Corver was eerst bij eene Iiefhebberijcomedie en tevens
figurant bij de balletten, die op den Schouwburg werden gegeven.
juffr. Wattier, Snoek en zijne zuster begonnen als dilettanten. Maar
1) In Nu. 28 van den Hollandschen Spectator (1732) schrijft Van Effen, dat er niet
genoeg goede acteurs zijn. Velen zijn boersch en daardoor verlegen of brutaal. Zij
moesten allen dansen leeren en ook goed kunnen lezen, dan zouden zij beter verzen
voordragen en zich wachten "voor een onmanierlyk geschreeuw". Ook moesten zij
geest, oordeel en eene levendige verbeeldingskracht hebben, want zij moeten in de
ziel van hunne rol doordringen. Nadoen van anderen helpt hier niet. Om beschaafder
menschen op het tooneel te krijgen, moet men het oude vooroordeel tegen tooneelspelers laten varen en met hen omgaan; ook moet men hen beloon en met geld en
eer. - Dergelijke klachten zijn in ons land ook in de 19de eeuw telkens geuit en
bewijzen niet genoeg tegen de acteurs uit Van Effen's tijd, om hen niet te kunnen
vergelijken met hunne kunstbroeders uit een ander tijdvak.
~) Vgl. Brieven over verscheiden onderwerpen, 11, blz. 216.
H) Vgl. Wybrands, blz. 198. In 1769 werd in een vlugschrift voorgesteld, te Amsterdam
eene tooncelschool te stichten, maar dat plan kwam niet tot uitvoering. Vgl. J. H. Rössing in. Het Nederlandsch Tooneel - Kroniek en Critiek - I, 1872, blz. 194, 195.
4) Vgl. De Hollandsche Tooneel-beschouwer, blz. 305 (de pagineering is daar verkeerd), 272.
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vele tooneelspelers werden in Planken land geboren, volgden hunne
ouders op in het vak en huwden onder elkander.
Eene enkele maal vervulde een man nog wel eens eene vrouwenrol;
zoo trad Draajer bij Corver's troep te Leiden in 1763 als vrouw op
in de Krelis Louwen I). Daarentegen speelde bij hetzelfde gezelschap
een jong meisje Jozef 2). Er bestond dikwijls tusschen de acteurs groote
jalousie; Punt en Brinkman hadden "ieder hunne cabaal" 3), Punt liet
door zijne getrouwen Corver eens uitfluiten 4) en men trachtte dezen
eens op het tooneel bij eene scherm partij ernstig te wonden r.).
De schrijvers bekommerden zich meestal weinig om de opvoering
van hunne drama's; juffr. Van Winter kwam nooit op de repetities,
Feitama wel !i). Hoe geheel anders is dat tegenwoordig.
De acteurs mochten een sieraad zijn van den Amsterdamschen
Schouwburg, zij mochten door ieder worden toegejuicht, hun salaris
was, vooral in de eerste helft der 18de eeuw, zeer bescheiden. Wat Enoch
Krook (t 1732) verdiende, werd boven opgegeven 7). De Ridder begon
in 1731 met /1.50 per avond en bracht het in 1742 tot/ 4.00 3). Anna
Maria de Bruin, Punt's eerste vrouw, verdiende in 1730 per avond
/4.00, in 1738 /5.50.; bovendien kreeg zij samen met haar man sedert
1735 jaarlij ks /50, sedert 1742 / 100. Punt kreeg in 1753 /5.50 per
speelavond 9); dat was jaarlijks /472.50, maar hij ontving toen ook
eene "Recognitie" van /600 en had dus een inkomen van /1072.50 1(1).
Spatzier kreeg in 1747 /400, veel later /800 "). In 1774, toen de
Schouwburg weer geopend werd, ontving juffr. Bouhon, geb. Ghyben,
het hoogste salaris, n.1. /1200, Hilverding en Passé elk/ 1100, Schmit
en zijne vrouw samen /945 en hunne dochter /800, juffr. Seym/750,
het echtpaar Van Maarlen samen /1000. Anderen hadden een inkomen
tusschen /600 en /150 en enkelen, zooals de oude Duim, werden
nog per avond betaald; hij ontving /5.50 per spel en /250 voor het
"instrueeren" der jonge acteurs. De eerste dansers hadden een inkomen
van 800 à 900 gulden 12).
Punt en zijne vrouw hadden in 1773 te Rotterdam een inkomen van
/3200, maar dat werd spoedig verminderd. Juffr. Molster verdiende
1) Vgl. Schouwburg Nieuws, of merkwaardige berichten, 1764, blz. 274.
2) Zie Corver's Tooneel-aantekeningen, blz. 28.
,;) T. a. p., blz. 40.
4) T. a. p., blz. 155.
5) T. a. p.. blz. 16.
G) T. a. p., blz. 182, 183.
7) Vgl. blz. 37.
8) Vgl. Corver, Iets voor Oom en Neef, blz. 76.
9) Dat was dus 50 cent meer dan eene eeuw geleden Adam Carelsz verdiende
(zie blz. 35).
10) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 57.
11) T. a. p., blz. 47.
12) Zie voor het bovenstaande, Rössing, Geschiedenis van de stichting.... , blz. 74-78.
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met haar man, die kassier was, /1600, evenals Spatzier, die levens
als tooneelmeester optrad. De minste acteur had / 250 I). Bingley werd
in 1775 aangenomen voor /300 en juffr. Wattier voor /400. Tijdens
het bestuur van juffr. De Bruin waren de salarissen tusschen /300 en
/1300. Maar Corver kreeg /1400 voor 18 maal optreden te Rotterdam.
Toen Bingley aan den Amsterdamschen Schouwburg werd verbonden,
kreeg hij /900 salaris, maar dat werd spoedig tot /1200 verhoogd ~).
Daar de salarissen over het algemeen zoo laag waren, is het geen
wonder, dat verscheidene acteurs tevens een ander vak beoefenden.
Punt was een zeer goed graveur, Duim, Helders en Knuem waren
boekverkooper, Krook's vrouw had een touwwinkel '), Spatzier heeft
zelfs in 1747, toen de tooneelspelers van den Amsterdamschen Schouwburg op wachtgeld werden gesteld, het vak van schoenmaker uitgeoefend en later naar eene kostersplaats in Noord-HollalJd gesolliciteerd .1). Over het algemeen waren er in de 18de eeuw minder schrijvers
onder hen dan in. vroeger tijd. Enkelen hebben wel het een of ander
drama vertaald, een gelegenheidstukje of een gelegenheidsvers geschreven, maar daar bleef het dan ook bij. De vruchtbaarste schrijvers
onder hen waren Van Halmael, Van Ryndorp en Simon Rivier, maar
hunne drama's zijn zonder beteekenis.
Over al de ellende, die vele acteurs hebben ondervonden, als de
onderneming failliet ging en zij met een bijeengeraapten reizenden
troep op allerlei kermissen den kost moesten verdienen, behoeft hier
niet te worden uitgeweid; ieder weet, dat dit onafscheidelijk is van
het vak en dat "Ia vie de Bohème" niet enkel vreugde geeft.
Vele acteurs stonden bekend als zeer respectabele menschen. En
als men leest, wat aan sommige actrices ten laste werd gelegd r.), dan
vindt men waarschijnlijk, dat er nog erger dingen in de wereld zijn
dan deze. Met sommigen had men echter heel wat te stellen 11). Maar
zoowel de geheele stand als enkele personen uit dien kring werden
meestal zeer uit de hoogte behandeld. Zij hebben ruim hun aandeel
gehad aan den regen van pamfletten, die eene eigenaardigheid is van
dien tijd 7). Toen in 1747 de Schouwburg wegens de troebelen gesloten
werd, kregen de beste acteurs en actrices half tractement en werden
de overigen eenvoudig ontslagen. En toen in 1772 de Schouwburg
1) Zie het extract uit de engagementsboeken bij Haverkorn van Rljsewljk, blz. 351, 352.
2) T. a. p., blz. 149, 175, 219, 164, 261.
11) Zie Tooneel-aalltekeningen, blz. 17.
4) .T. a. p., blz. 147.
5) NI. In 'T Galante leeven der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices, .... z. j.
0) Vgl. Van der Goes, t. a. p.
7) Vgl. Tooncel-Catalogus, blz. XXXV, vlgg., LIV, vlgg.
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was afgebrand, was het niet veel beter; men zorgde niet, dat zij elders
konden optreden, en stond intusschen aan Neyts toe in eene tent te
spelen. In tal van plaatsen waren de tooneelspelers telkens de slachtoffers van de tegenwerking der geestelijkheid, die hen belette op te
treden en eerlijk aan den kost te komen. Somtijds werden zij zelfs
als misdadigers behandeld. Toen, ongeveer in 1780, twee leden van
den troep van Corver te Dordrecht tegenwoordig waren geweest bij
een standje, werd er twijfel geopperd, of men hen wel als getuige
mocht hooren, daar zij "laboreeren wegens hun beroep eenigsints
infamia facti" I). Allerlei dingen werden hun verder kwalijk genomen.
In Punt keurde men het zeer af, dat hij een tijd lang een rijtuigje
hield 1), en zijne vrouw kreeg te Rotterdam onaangenaamheden met
de directie, omdat zij in eene loge naast deftige dames had plaats
genomen ~). Een aardig contrast daarmede is de behandeling, die de
oude Duim sedert 1774 ondervond van de commissarissen van den
Amsterdamschen Schouwburg; hem stond voor het gaan en komen
eene slede ten dienst "vermits zijn hooge jaren" 4).
Liefhebbers.
De rederijkerskamers waren in de meeste steden te gronde gegaan;
alleen op het platteland waren er in het begin der 18de eeuw nog
enkele overgebleven. Zij hielden, als van ouds, nog refereinfeesten r.),

schreven vragen uit en kwamen ,'et zekere plechtigheid bijeen. Maar
het gehalte van hunne gedichten werd, zoo mogelijk, steeds slechter.
En als zij nog eens als tooneelspelers optraden, wat dikwijls bij
kermissen het geval was, voerden zij zeer onstichtelijke kluchten op
of verhaspelden op jammerlijke wijze het een of ander treurspel.
Rotgans geeft in zijn Boerekermis eene beschrijving van het vertoonen
van de Aran en Titus door boerenrederijkers, waarbij Geurt Puistebaart
en Lubbertbuur voor Rozelyna en Thamera speelden Cl).
De enkele kamers, die in de steden waren blijven bestaan, hadden
zich geheel afgewend van de dramatische kunst, zooals de Goudsbloem van Gouda, die in 1791 nog wel een bundel mengelwerk uitgaf.
1) Vgl. Het Nederlandsch Tooneel - Kroniek en Critiek - 11, 1875, blz. 117.
2) Vlg. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 79, BO.
8) Vgl. Haverkorn van RIJsewlJk, blz. 155.
4) Vgl. Rösslng, t. a. p., blz. 75.
ö) In 1701 te Hazerswoude, In 1702 en 1703 te Ketel en te Katwijk, In 1704 en 1705
te PIjnaker en te Schiedam, In 1706 te Wateringen en Vlaardingen, In 1708, 1709 en
1712 te PIjnaker, enz. (vgl. Schotel, Geschiedenis der reder,jkers, 11, blz. 135, vlgg.).
6) Vgl. Pol!zy, 1715, blz. 666, Vlgg.
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Van de drie Haarlemsche kamers, die in het laatst der 18de eeuw nog
bestonden 1), houdt "Trou moet blycken", later in eene societeit
veranderd, zelfs nu nog heel enkele tradities vol. Dat blijkt uit de
titels der bestuursleden en uit het feit, dat de factor een "jaat'vers"
moet leveren.
Waren de oude rederijkerskamers te niet gegaan, in de laatste helft
der 18de eeuw kwamen andere vereenigingen op, wicr ledcn zich
toelegden op tooneelspelen 2). In vele steden ontstonden tooneelgezelschappen van liefhebbers. Zulk een gezelschap was te Amsterdam
"Kunstmin spaart geen vlijt", dat bestond "uit den voornaamsten adel
onzer Stad"~) en vóór of in 1773 werd opgericht. Ook tot de leden
van "UtiIe et Amusant" behoorden "aanzienlijke lieden". Een derde
"kamer" van beteekenis was "Oefening kweekt Kunst" en dan waren
er nog tal van andere, gezelschappen, die in een logement of elders
vergaderden 4). In die genootschappen waren "acteerende" en "honoraire" leden; tot de laatste rubriek behoorden waarschijnlijk zij, die
de stukken, welke werden opgevoerd, schreven of vertaalden. Het
eerstgenoemde gezelschap liet "in het aanzienlijke gebouw, naast den
gewezenen Schouwburg, op eigene kosten een tooneel, en ruime
gehoorzaal" bouwen f.). Op vele dier liefhebberijtooneelen traden jongelieden op, die later tooneelspelers van beroep zijn geworden; sommige
van de meest bekende acteurs, o.a. juffr. Wattier, zijn op die wijze
begonnen.
In den Haag bestond het gezelschap "Tot onderling vermaak",
opgericht in 1798; te Leiden werd in 1761 opgericht "In omnibus
quid utile" en in 1767 "Kunst wordt door arbeid verkreegen" G); later
worden daar genoemd "Veniam pro laude" en "In eendracht en vriendschap bloeijende". Te Rotterdam waren ook eenige van zulke genootschappen i); te Gouda had men "De eensgezindheid", te Groningen

1) Vgl. Schotel, t. a. p., blz. 166.
2) Reeds in 1733 schijnt er eene Iiefhebberijcomedie te zijn geweest in de Runstraat
te Amsterdam. (Vgl. Zesde Vervolg van de Latynsche en Nederduytsche Keurdichten,
blz. 92, vlgg.)
3) Vgl. Schouwburgs Almanach, voor dell jaare 1786, blz. 90. In dat boekje vindt
men, blz. 87-114, eenige mededeelingen over dit en de beide volgende gezelschappen.
4) T. a. p., blz. 88, 89. Behalve deze vond ik nog in eene opdracht genoemd
"Onvermoeide vlyt, komt alles te boven" en "Eendracht".
5) T. a. p., blz. 103. Wij kennen den inventaris van zulk eene liefhebberijcomedie
uit een verkoopcatalogus van 1778; het is een curieus stuk.
6) Vgl. Catalogus der Maatschappij vall Neder!. Lefterk., lil, blz. X, XI.
7) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 25, 299, 310.
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"Utilitatis et Iucunditatis ergo". De namen van sommige dezer genootschappen zijn alleen bekend uit de opdrachten van enkele drama's.
AI weten wij van deze Iiefhebbetijcomedies weinig, hun bestaan bewijst
toch, dat ook in de 18de eeuw het dilettantisme in de dramatische
kunst zich heeft doen gelden.
Ook voor kinderen werden tooneelstukken geschreven, of althans
vertaald. Betje Wolff vertaalde naar het Fransch het Schouwfooneel
voor jongelieden (1786), een bundel met vele comediestukjes van
Mevr. de GenIis, en K. F. Lossius bewerkte vele stukjes in Ta/eree/en

uit hef daaglijksche leven (1802)

I).

V ree m de t 0 0 nee Ispe Ier sin N ede r I a n d.
Een enkel woord nog over de vreemde tooneelspelers, die in de
18de eeuw ons land hebben bezocht en zonder twijfel invloed hebben
geoefend op den smaak van het schouwburgpubliek. Niet alleen
toch brachten zij hier onbekende drama's ten tooneele, maar uit
den aard der zaak speelden zij ook op andere wijze dan de Nederlandsche acteurs. Hebben dezen dus iets van hen kunnen leeren, aan
den anderen kant hebben zij de dramatische kunst hier te lande
benadeeld, door het beschaafde publiek uit de Hollandsche schouwburgen te houden. Het ligt nu eens in onzen volksaard, om buitengemeen ingenomen te zijn met alles, wat uit den vreemde komt. En
zoo hoort men dan ook in de 18de eeuw dikwijls klachten, dat het
"du bon ton" was, om de vreemde tooneelspelers de hand boven
het hoofd te houden en met minachting neer te zien op het spel
hunner Nederlandsche kunstbroeders.
Evenals in de 17de eeuw ~), waren het vooral Fransche acteurs, die
hier te lande voorstellingen gaven. De "Frans opera in 't musicq",
in 1683 door Carel Martinelli in den Haag gesticht 3), bestond nog
in de eerste jaren der nieuwe eeuw; in 1702 verhuisde zij van de
Kaatsbaan naar de Casuariestraat, waar een nieuwe Fransche schouwburg was opgericht. In dat gebouw zijn bijna geregeld Fransche
voorstellingen gegeven, niet alleen van opera's, maar ook van tooneelspelen 4). In 1713 stond het gezelschap onder directie van Birochou,
1) Herdrukt in 1817.
2) Vgl. I, blz. 344, Noot" 2.
S) Zie boven, blz. 7.
4) Zie over het Fransche tooneel in den Haag gedurende de 18e eeuw, Mr. L. Ph. C.
van den Bergh, 's Gravenhaagsche bijzonderheden, I, 1857, blz. 34-39, en Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage, 11, 1876,
blz. 130-140.
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maar in 1719 ontstond er eene scheuring; Jean Francisque scheidde
zich met eenige andere acteurs af, huurde een huis in het Voorhout
en gaf daar opera's. Die concurrentie' werkte slecht voor de beide
gezelschappen, terwijl in 1731 de voorname Haagsche wereld, "als
in den burgerlyken kryg, tusschen Caezar en Pompejus" 1), zich in
twee heftig strijdende partijen verdeelde, die der Casuaristen en die
der Voorhoutianen. De zaak van Francisque ging failliet en in 1733
verdween hij met zijne opera.
Dat was niet de eenige concurrentie, die het gezelschap uit de
Casuariestraat werd aangedaan. In 1713 speelden andere Franschen
in eene tent, die echter in den winter omverwoei. En gedurende de
kermis kwamen er gewoonlijk "koordedansers en springers van Parijs,"
die ook Italiaansche comedies opvoerden en dikwijls lang bleven, maar
in 1722 werd daaraan een einde gemaakt.
Uit de jaren na 1733 is niets van het Fransche tooneel in den Haag
bekend. Maar sedert 1749 werd de schouwburg in de Casuariestraat
bespeeld door Ebert, sedert 1758 door Charles Ie Sage. In 1764 of
1766 werd De la Chalaise concessionaris, in 1768 Louis Merillan, in
1770 Pierre Chevalier, in 1772 François du Moncel, in 1774 Joseph
Patras, in 1776 Jacques Julien, in 1779 MeriIIan, in 1782 Thomas Storm,
in 1787 A. H. J. Storm en in 1788 dezelfde met J. P. Meisner. Waarschijnlijk waren dit dus de directeurs der Fransche tooneelgezelschappen.
In 1760 gaf een gezelschap onder directie vanJ. Baussani en Rosetta
Baptista Italiaansche opera's en Fransche drama's; in 1762 en volgende
jaren schijnen zij in de Casuariestraat te hebben gespeeld. Rosetta
Baptiste was toen directrice, d' Alainville de voornaamste actem. Wij
kennen het "tableau de troupe". Want in 1762 verscheen er in den Haag
een tooneelblaadje, L'Observafeur des Specfacles getiteld en geredigeerd
door Chevrier, een Franschman, die verscheidene comedies heeft
geschreven, een vreemd leven achter den rug had en naar Holland
was uitgeweken. Van dat werkje zijn twee deelen verschenen; zij
loopen over de zes eerste maanden van 1762; in Juli is Chevrier
plotseling gestorven. Niet alleen de voorstellingen te 's Gravenhage
worden in den Observateur besproken, maar ook mededeelingen gedaan
over de 44 andere Fransche gezelschappen, die er in en buiten Frankrijk
bestonden 2). In 1763 stond het gezelschap onder directie van Brochard
1) Vgl. Van Effen, De Hollandsch~ Spectator, N°. 12.
2) Zie over het blaadje, Mr. J. de Witte van eHters in De Nederlandsche Spectator,
1868, blz. 170-173. In 1771 heeft men getracht, het biaadje weer op te ri€hten, maar
er schijnen slechts twee nommers van te zijn verschenen. (Vgl. Tooneel-Catalogus,
Nederland van de Bibl. der Univ. te Amsterdam, blz. Lil).
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en d'Alainville; Rosette Baptista bleef er tot 1767 aan verbonden I).
Van 1779 tot 1782 behoorde de beruchte Collot d'Herbois tot het
gezelschap van Merillan; voor zijn benefiet op 1 Maart 1781, waarbij
ook zijne vrouw, "qui n'a encore joué sur aucun Theatre", optrad,
koos hij Ouilleaume Teil van Le Mierre 2). Het Fransche tooneel in
den Haag werd natuurlijk zeer gesteund door de vreemde gezanten.
In 1755 verzocht Francisco Ferrari met zijn troep uit Amsterdam
Italiaansche opera's te mogen geven 3). In 1773 speelde in den Haag
een Duitsch gezelschap, en ook in 1774 in den schouwburg van
Corver 4). Een Engelsch gezelschap bezocht de hofstad in den winter
van 1774-1775 5 ).
Ook te Amsterdam kwamen dikwijls vreemde troepen. In 1727 was
men zeer boos wegens "het speelen der Franssen op den Amsterdamschen Schouwburg" 6). In 1750 of 1752 werd er een Fransche
schouwburg opgericht aan den Overtoom, maar deze brandde in
Augustus 1754 af. Later kwamen jaarlijks de tooneelspelers onder
d' Alainville en Brochard in April, na de sluiting van het tooneelseizoen; zij gaven heel goed opera's, vooral nadat zich "de kunstige
kinderen van den Heere Frederik met deeze troup vereenigd hadden" 7).
Ook zij speelden aan den Overtoom. Sedert 1782 gaven de Franschen
onder dezelfde directie voorstellingen in den "Gouden Bal" op den
Kadijk, daarna des zomers in eene tent op het Leidsche Plein en in
1788 werd op de Erwtenmarkt een schouwburg voor hen gebouwd 8).
In 1791 en volgende jaren vindt men Fransche tooneelspelers en
operisten te Amsterdam !I) en in den winter van 1795 op 1796 gaven
1) Zie Complainte sur Ie départ de M.lle Rosefte Baptiste, enz. (t. a. p.); misschien
was het echter de dochter, niet de moeder.
2) Zie Mededeelingen, I, 1863, blz. 68-75, waar de uitnoodiging voor het benefiet
is gereproduceerd.
3) Zie Mr. L. Ph. C. van den Bergh in Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Leiterk.,
1886, blz. 76.
4) Zie Haverkorn van Rijsewijk, t. a. p., blz. 95.
5) T. a. p., en Tooneel-Catalogus, blz. L1.
6) Vgl. Tooneel-Catalogus, blz. VII, Nu. 19.
7) Vgl. Wybrands, blz. 190, 191. Zie ook boven, blz. 215.
8) Vgl. Schouwburgs Almanach voor den jaare MDCCLXXXVI. Te Amsteldam,
By Cesar Noël Guerin, blz. 71-73. Zie het "tableau de troupe" voor 1786, t. a. p.,
blz. 73-78; het gezelschap bestond uit 13 acteurs, 8 actrices en nog enkele zangeressen; het orl{est uit 22 personen. Vgl. ook Dr. H. C. Rogge in Oud-Holland,
1887, blz. 242, 243.
9) Vgl. Kabinet van Mode en Smaak, Haarlem, (1791), I, blz. 425. In dat tijdschrift,
dat van 1791 tot 1794 uftkwam, vindt men het repertoire van alle schouwburgen in
Nederland.
WORP, Drama en Tooneel, IJ.
17
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acteurs onder directie van den "citoyen Gazel" voorstellingen in eene
zaal op de Joden Houtmarkt J).
In 1742 speelden de kinderen van Grimaldo Nicolini, die half Europa
doorreisden, in den Amsterdamschen Schouwburg pantomimes "). In
1752 werd aan een ltaliaansch opera-gezelschap onder directie van
Giordani toegestaan, in den Schouwburg voorstellingen te geven, en
sedert dien tijd traden er bijna elk jaar Italiaansche, Fransche of
Vlaamsche operazangers of Italiaansche balletdansers op ~). In 1755
trad Ferrari er op met ltaliaansche opera's 4). In 1761, toen ltaliaansche
operisten onder De Amicis er voorstellingen gaven, ontstond er een
kabaal, dat uitgelokt was door de mooie zangeres Davia en dat aanleiding gaf tot het schrijven van vele pamfletten ''). Ongeveer in 1763
gaven Spaansche tooneelspelers "jaar in jaar uit" gedurende den winter
twee malen in de week voorstellingen in een lokaal in de Jodenbuurt,
waar zij o.a. drama's van Calderon en Moreto opvoerden. Deze
schouwburg werd gesteund door vermogende Portugeesche Joden en
het publiek had er geen toegang G).
Een Duitsch gezelschap onder directie van Abt en Schröder gaf
eenige jaren achtereen tooneelspelen en opera's in de Diemermeer
bij het tolhek 7); misschien was het dit gezelschap, dat ook in den Haag
optrad. In Juli 1777 werden echter de decoraties, costumes, instrumenten
en partituren van het gezelschap onder den hamer gebracht U). Van
Juni 1789 tot October 1790 waren te Amsterdam weer Duitsche tooneelspelers; zij traden op aan de Keizersgracht naast het Roomsche Armenkantoor, daarna in een nieuw gebouw op de Houtmarkt en eindelijk
in "Utile" in de Utrechtsche Dwarsstraat !J). In 1791 en 1792 speelden
Duitsche acteurs onder directie van J. A. Dietrich in den nieuwen
Duitschen Schouwburg in de Wagen- of Amstelstraat )(1), in den zomer

1) Vgl. Toonee/-Cata/ogus, blz. LI.
2) T. a. p., blz. XII, No. 129, XlII, N°. 141, 142, 143.

3) Zie Wybrands, blz. 187.
4) Corver, Toonee/-aanfekeningen, blz. 83, noemt ook nog als directeur in vroeger
tijd Santo Lapis.
5) Vgl. Wybrands, blz. 188 en 189; Corver, t. a. p., blz. 83, 84; J. H. Rössing in
Hef Neder/andseh Toonee/, 11, 1873, blz. 323-330.
0) Vgl. Corver, Toonee/-aanfekeningen, blz. 15; Wybrands, blz. 189, 190. In den
Sehouwburgs A/manael!, t. a. p., blz. 85, 86, vindt men de namen van 14 acteurs en
actrices.
7) Vgl. Wybrands, blz. 191. In de Ryswykze Wouwendaagze Courand (1774) worden
de opvoeringen steeds besproken.
~) Vgl. Toonee/-Cafa/ogus, blz. XLIX.
9) T. a. p., blz. L.
10) Vgl. Kabinet van Mode en Smaak, t. a. p., blz. 426.
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van 1794 een gezelschap onder F. H. Hunnius I). Van Mei 1795 tot
Mei 1796 was er een gezelschap van Hoogduitsche joden onder directie
van j. H. Dessauer, van October 1795 tot October 1796 een gezelschap
andere Duitsche tooneelisten; beide gezelschappen speelden bij afwisseling in de Amstelstraat 2). Ook buiten de stad gaven Duitsche tooneelgezelschappen somtijds voorstellingen ~) .
. Te Rotterdam traden Fransche tooneelspelers op in 1753, 1776, 1784,
1785, 1786, 1787, 1789 en 1790. Somtijds was het de Haagsche troep,
die er speelde, maar ook wel een gezelschap uit andere plaatsen; in
de laatstgenoemde jaren waren het acteurs uit Brussel en uit Gent 4).
In 1787, 1788 en 1789 gaf een Duitsch gezelschap onder L. Nuth
gedurende eenigen tijd te Rotterdam voorstellingen a).
De Fransche tooneelspelers uit den Haag traden ook wel te Leiden op.
In 1729 verzochten Ferneul, Pierre de Tot enjean Trompie, directeuren
van den Franschen Schouwburg in de hofstad, den Leidschen Schouwburg te mogen bespelen G). In januari 1791 gaven Franschen te Leiden
8 opera's, in Februari 4, in juni 10 7), enz. Waarschijnlijk hebben zij
in de laatste jaren der 18de eeuw de Academiestad vrij getrouw bezocht.
Te Utrecht was aan een tooneelgezelschap onder directie van De
Sailliers verlof gegeven, tijdens het vredescongres (1712) Fransche
opera's en Fransche en Italiaansche comedies te geven 8). In latere
jaren traden te Utrecht, meestal met de kermis, Fransche tooneelspelers en operisten op, n.l. in 1734, 1750, 1754, 1755, 1764, 1766,
1777, 1778, 1784, 1790, 1792, 1796 en 1797. Misschien was dit in de
meeste gevallen het Haagsche gezelschap; Brochard, Mad. e Baptiste
mère en julien worden eene enkele maal genoemd als directeurs der
gezelschappen. In 1737 werden te Utrecht Fransche en Italiaansche
tooneelspelen vertoond, in 1750, 1752, 1755 en 1760 Italiaansche opera's;
van het laatste gezelschap was De Amicis de directeur. In de laatste
dertig jaren der 18de eeuw krijgen de Duitsche tooneelspelers en zangers
beslist de overhand. In 1773 en 1775 gaven Abt en Schröder voorstellingen te Utrecht, in 1776 een ander gezelschap, in 1788 L. Nuth 9),

1)
3)
4)
5)

Vgl. Rogge, t. a. p., blz. 182, 183.
2) Vgl. Tooneel-Cafalogus, blz. LI.
Vgl. Wybrands, blz. 191.
Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 10, 169, 255, vlgg., 264, 289, 290, 292, 293.
T. a. p. blz. 290.
6) Aanteekening van Mr. Ch. M. Dozy.

7) Zie Kabinet van Mode en Smaak, t. a. p., blz. 106, 230; 11, blz. 43.
8) Vgl. Mr. W. G. F. A. van Sorgen, t. a. p., blz. 21, 22, 80.

9) Deze speelde ook in 1789 met de kermis te Groningen. (Vgl. Mr. C. P. L. Rutgers
in Groningsche Volksalmanak voor 1900, blz. 220.)
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in 1796 en 1799 weer andere gezelschappen. Hoogduitsche Joodsche
operisten, waarschijnlijk het gezelschap uit Amsterdam, speelden in
1792 en 1799 in de bisschopsstad, in het laatstgenoemde jaar ook
eenige malen in den winter 1).
Het zou niet moeilijk vallen, deze opgaven nog met andere aan te
vullen. Maar uit hetgeen is meegedeeld, blijkt reeds voldoende, dat
vooral in de laatste helft der 18de eeuw de bewoners der grootere
Hollandsche steden bijna even goed in de gelegenheid waren, kennis
te nemen van de dramatische kunst van andere volken, als thans.
1) Zie voor het bovenstaande, Van Sorgen, blz. 82-96.

IX. 0 E 0 P V 0 E RIN G.

Gedurende de 18de eeuw heeft de wijze van opvoering der drama's
niet zulk eene groote verandering ondergaan als in de vorige. Toen
had de inrichting van het tooneel, zooals zij met enkele wijzigingen
sedert de Middeleeuwen in stand was gebleven, plaats gemaakt voor
de Italiaansche manier. Het vaste decoratief, dat de verschillende
plaatsel" der handeling naast elkander aanwees, was verruild voo/het
bewegelijke, dat slechts ééne plaats van handeling voorstelde, maar
met geringe moeite veranderd kon worden. En de inrichting van het
tooneel van den Amsterdamschen Schouwburg, die in 1665 gebouwd
was, is tot onze dagen toe ongeveer onveranderd gebleven.
Wij zullen dus hier eerst spreken over de plaatsen, waar gespeeld werd.
S c hou w b u r gen,
De Amsterdamsche Schouwburg onderging geene verandering van
beteekenis. Den 7den Januari 1738 werd er eene buitengewone voorstelling gegeven, om het feit te herdenken, dat honderd jaren geleden
de eerste schouwburg geopend was; o.a. werd toen een zinnespel
van Jan de Marre, Eeuwgetijde van den Amsteldamschen Schouwburg,
ópgevoerd, eene medaille geslagen en een groot aantal gelegenheidsverzen uitgegeven I). Sedert 1765 was men telkens aan het verbouwen
en vergrooten, Züodat de Schouwburg ten slotte 1350 toeschouwers
kon bevatten; alleen in het jaar 1770 werd voor verbouwen bijna! 43.000
uitgegeven ~). Twee jaren later, den 11 den Mei 1772, brandde het
gebouw tijdens eene voorstelling af, waarbij 18 menschen omkwamen.
Het terrein werd toen verkocht 3).
Den 17den Mei 1773 begon men met het bouwen van een nieuwen
Schouwburg, nu op het Leidsche Plein, volgens het ontwerp van den
1) Vgl. over het feest, Wybrands, b17. 178-184.
2) T. a. p., blz. 193, 194.
3) T. a. p., blz. 207-213.
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directeur der stadswerken, J. E. de Witte, maar "bij Form van een
houte Lootz" 1), en den 15den Sept. 1774 werd het gebouw plechtig
ingewijd met een gelegenheidsstuk van den orkestmeester B. Ruloffs
en het treurspel Jacob Simonszoon de Rijk van juffr. Van Merken 2).
Het houten gebouw heette "by provisie" te zijn gesticht, maar is eene
eeuw lang onveranderd gebleven. In den schouwburg op de Erwtenmarkt, die in 1788 gebouwd was en f 100.000 had gekost, speelden
Franschen 3j. De Hoogduitsche Schouwburg in de Amstelstraat werd
in 1791 geopend; hij kon 519 toeschouwers bevatten 4).
Leiden kreeg in 1705 een schouwburg. De stad schonk een ledig
erf op de Oude Vest aan Jacob van Ryndorp, den bekenden tooneeldirecteur, en deze liet daarop een eenvoudig gebouw verrijzen ").
Ryndorp heeft dien schouwburg jaren lang met zijn gezelschap bespeeld;
na zijn dood (1752) werd het gebouw door zijne dochter geëxploiteerd
en het is vervolgens in verschillende handen overgegaan.
Leden eener schouwburgvereeniging lieten te Rotterdam een schouwburg aan den Coolsingel bouwen, die den 27 sten December 1774 werd
geopend "'). In 1766 stichtte Corver een schouwburg in de Assendelftstraat te 's Oravenhage; het terrein kreeg hij van de stad in huur
voor f 300 ";); het gebouw kostte hem ongeveer f 30.000 8). Te Utrecht
werd in 1796 een schouwburg op het Vreeburg gebouwd 9) door twee
particulieren, die het gebouw exploiteerden; het was eigenlijk eene
houten tent op eene steenen fundeering.
Maar niet alleen in deze gebouwen, die er geheel op ingericht waren,
werd komedie gespeeld. Toen Punt na den brand van den Amsterdamschen Schouwburg naar Rotterdam trok, speelde hij eerst in eene
tent aan den Binnenweg 10). De schouwburg op het Buitenhof in
den Haag, dien Ryndorp sedert 1705 bespeelde 11), was waarschijnlijk
1) Vgl: J. H. Rössing, Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den
Schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam, Utrecht, 1874, blz. 42, 44.
2) T. a. p., blz. 61-70.
3) Vgl. Or. H. C. Rogge in Oud-Holland, 1887, blz. 242.
4) T. a. p., blz. 182.
5) Vgl. Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, Geschiedenis van het Leidsche Tooneel,
Leiden, 1890, blz. 13-15.
(1) Zie eene beschrijving van het gebouwen van de opening bij Haverkorn van
Rijsewijk, t. a. p., blz. 105-111, en twee prenten van den Schouwburg van buiten
tegenover den titel en tegenover blz. 114.
7) Vgl. Mr. L. Ph. C. van den Bergh, 's Gravenhaagsche bijzonderheden, I, blz. 29.
~) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 153.
9) Vgl. Mr. W. G. F. A. van Sorgen, t. a. p., blz. 29, vlgg. Tegenover blz. 32-oYindt
men eene afbeelding van den gevel.
lil) Vgl. Haverkorn van RijsewijI<, blz. 35.
11) Vgl. Van den Bergh, blz. Z7.
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ook eene tent. Met de kermis speelden de komedianten ook in tenten,
een enkelen keer in een vast gebouw, o. a. in 1760 te Rotterdam in
de manege in den Stadsdoelen I) en in 1787 en 1797 in de Stadsmanege te Nijmegen 2).
Liefhebbers gaven hunne voorstellingen in een bestaand gebouw,
zeker meestal een koffiehuis of dergelijke gelegenheid, waar men met
weinig moeite in eene zaal een tooneel kon opslaan. Zoo speelden
in 1777 te Utrecht liefhebbers in een huis op de Oude Gracht en later
in het Bisschopshof 3). In 1764 werd in den Haag "eenjoodse comedie"
"op de luysemarkt gespeelt" .\), zeker toch in een huis. Te Groningen
speelden liefhebberijgezelschappen in 1755 in den Pausgang, in 1769
in eene houten loods in de Brugstraat en in 1789 in de Leliestraat r.).
Te Amsterdam werd in de laatste helft der 18de eeuw in minstens
negen verschillende localiteiten door liefhebbers komedie gespeeld,
o.a. in het Turfschip van Breda, het Doolhof, het Logement de Zon,
het Wapen van Amsteldam, de vroegere Manege in de Utrechtsche
Dwarsstraat, het Schild van Frankrijk, Malta en 't Hekje (;); de drie
laatste gelegenheden waren van minder allooi 7). In sommige van die
liefhebberijkomedies was het tooneel vrij goed ingericht. Dat blijkt uit
een catalogus uit het jaar 1778, toen "een Party tooneelschermen,
decoratiën, Anticque en Moderne kleederen, meubelen, en al het geen
verder tot een Tooneel, Orchest en Gehoorzaal behoort" in "het
Wapen van Amsteldam" verkocht werd en /2500 à /3000 opbracht.
Dec 0 rat i e s.
Wagen aar deelt ons in zijn Amsterdam 8) mede, welke decoraties
de Schouwburg zijner geboortestad ongeveer in 1765 bezat. De "Oude
Hofgaandery", geschilderd door De Lairesse, bestond uit vier schermen
aan weerszijden en een achterdoek; achter het derde zijscherm kon
een "schutscherm" worden aangebracht, om een veel kleiner vertrek
voor te stellen; bij het tweede zij scherm kon eene "Alcove" worden
1) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. I\.
2) Vgl. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 174.
3) Vgl. Van Sorgen, blz. 24.
-I) Vgl. Van den Bergh, blz. 40.
5) Vgl. K. R. Velthuis, De opkomst van het tooneel te Groningen, Groningen, 1883,
blz. 28, 41, 47.
6) Vgl. Wybrands, blz. 190.
i) Vgl. 'T Galante leeveIl der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices, blz. 26,43.
~) Vgl. dl. VJII, blz. 757-761.
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geplaatst, "geschikt, om een Vorstelyk slaapvertrek, of Tent te verbeelden". "De nieuwe Hofzaal" was geschilderd door Cornelis Troost;
zij bestond uit vier schermen aan weerszijden en twee verschillende
"schutschermen of agterstukken", het eene met eene poort in Corinthische
bouworde, het andere met een troon. Door het tooneel bij het derde
zij scherm af te sluiten met een achterscherm, waarop een mooie
schoorsteen geschilderd was, en door de zijschermen te behangen met
groen geschilderde paneelen, stelde men eene "hedendaagse Kamer"
voor. Eene tweede hofzaal was geschilderd door Jacobus Buys; zij
was in Corinthische bouworde, terwijl aan beide zijden vóór het derde
en achter het vierde zij scherm twee zijgalerijen zichtbaar waren.. De
kleur der wanden was licht geel, de kolommen en kroonlijsten rood
en wit, de kapiteelen, voetstukken en friezen stelden wit marmer voor.
De "Italiaansche straat" had vier schermen aan weerszijden, met huizen
beschilderd; op het achterdoek zag men een prachtig gebouwen een
groot marktplein. Het "Bosch" had zeven zijschermen, beschilderd
met "wild gegroeid geboomte"; er waren drie verschillende achterschermen, op êén waarvan een berg te zien was. Deze decoratie was
geschilderd door Andries van der Groen, die daarbij een ouder decoratief
van Christoffel Lubenietski had gevolgd. Het "Zonnehof" was voor
het grootste gedeelte geschilderd door den beroemden Jacob de Witt;
het bestond uit zeven schermen aan weerszijden en een achterdoek
en werd o.a. gebruikt voor het opvoeren van Vondel's Faëton. De
"Tuin" had zeven zijschermen en twee verschillende achterschermen,
de "burgerlyke of gemeene buurt" twee schermen aan weerszijden el)
een achterdoek. De "ouderwetsche of burgerlyke Kamer" heette het
werk van De Lairesse te zijn en ging door voor ééne der fraaiste
decoraties. De "hedendaagsche Kamer" had twee zijschermen en twee
verschillende schutdoeken ; de deuren en vensters waren door Troost
geschilderd. Dan had men nog de "Kapel", die met kleine moeite in
een "Kerker" kon worden veranderd, de "Po~etische Hel" en nog
ander decoratief van minder belang. De "Zee" was zoo kunstig gemaa~t,
dat zij zich, "op eenen afstand, vertoont, als met zagtelyk bruischende
golven af en aanvloeijende". AI dit decoratief is door den grooten
brand op 11 Mei 1772 vernield.
In September 1773 werd aan de schilders Buys en zoon, Barbiers,
Appels, Van Dreght en Troost van Groenendaale opgedragen, het
decoratief voor den nieuwen Schouwburg te schilderen; zij moesten
eerst eene teekening maken en die op een klein model-theater overbrengen, om door burgemeesteren te worden goedgekeurd. Er werd
linnen uit Vlaanderen besteld en eene tent opgeslagen, waar zij konden
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werken "met de uyterste secretesse" I). Van de decoraties, die de nieuwe
Schouwburg bezat, zijn twee serieën van prenten bekend 1). De eerste
serie geeft veertien tooneelen te zien, nl. de Abdijkerk, het Bosch, de
Boerenwoning, de Ouderwetsche burgerkamer, Legertenten, het Gothisch
paleis, de Hollandsche straat, de Moderne zaal, de Hedendaagsche
burgerkamer, de Romeinsche hofgalerij, de Kerker, de Straat van Londen,
de Tuin en het Winterbosch. Bij de tweede serie 3) behooren de
Armoedige woning en het Bosch, beide geschilderd door A. van der
Groen, de Burgerbuurt van J. G. Waldorp, de Hedendaagsche kamer
en de Kloosterkapel van P. Barbiers en de Italiaansche straat van
J. Andriessen en H. Numan 4). Het decoratief van enkele vertrekken
werd niet gevormd door de gewone zijschermen, achter elkander geplaatst, maar door drie doeken, van welke het eene den achtergrond
en de twee anderen de zijwanden van het vertrek vormden. "Het
merkwaardigste werktuigkundige meesterstuk" was de groote wolk,
die, hoewel zij 3000 pond woog, door één man in beweging werd
gebracht !').
Voor den Schouwburg te Rotterdam werden in 1774 door N. Muys
en J. van der Wall geschilderd eene straat, eene moderne kamer, eene
boerenkamer en een hoftooneel. Ook was er eene Romeinsche zaal,
eene Gothische kamer, een bosch, een tuin en een klooster. Door een
paar ramen kon men het klooster in eene gevangenis veranderen,
terwijl het hoftooneel met kleine moeite in eene galerij kon worden
herschapen. Verder waren er een zee, twee houten zeestrandjes, twee
wolken, twee bergschermen en twee boerenhuisjes (;). De decoratie
van enkele vertrekken was ingericht evenals op den Amsterdamschen
Schouwburg 7). Enkele dezer decoraties zijn ongeveer eene eeuw lang
in gebruik gebleven U). Dit decoratief kostte /7300 9).
Niet altijd was het decoratief van linnen. In de tent, waar Punt te
Rotterdam speelde, voordat de Schouwburg geopend was, gebruikte
hij twee- moderne kamers, een tuin met heerenhuis, een "gemeen
1) Vgl. Rössing, t. a. p., blz. 56, 57.
2) Vgl. F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, Nn. 4288 en 4289.

S) Die zes prenten zijn van Vinkeles.
4) Eene eenigszins afwijkende opgave vindt men in den Schouwburgs Almanach

voor 1786, blz. 46, 47.
5) Vgl. C. F. Haug, Brieven uit Amsteldam, 1805, blz. 56.
6) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 86 en 87, waar men in de Noot den geheel en
inventaris van den Schouwburg vindt opgenoemd.
7) riet decoratief van de arme kamer, den tuin, de burgerkamer en het klooster
is gereproduceerd, t. a. p., tegenover blz. 157, 192, 247 en 314.
8) T. a. p., blz. 114.
9) T. a. p., blz. 87.
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buurtje", een zeegezicht met schepen, een bosch, eene rouwkamer en
eene hofzaal, alles van bordpapier op houten ramen gespijkerd. Maar
de schermen waren geschilderd door P. Barbiers en de hofzaal was
gevolgd naar de beroemde decoratie van De Lairesse te Amsterdam,
door Punt zelf gecopieerd I).
Van het decoratief, dat men in eene tent gebruikte, krijgt men een
denkbeeld uit den verkoopcatalogus (1777) van tent en inboedel, toebehoorende aan het Duitsche gezelschap van Abt, waar ook de geheele
garderobe wordt opgenoemd.
Met de mise en scène was men niet altijd ingenomen. Die van de
vertooningen in Bontius' Beleg en ontzet van Leiden werd in 1764
gegispt 1); in 1783 werd de Amsterdamsche "tooneelblikzem" afgekeurd 3) en een paar jaren later geklaagd over de langzame verandering
van tooneel bij open doek. Hoe vreemd men soms met de regie handelde, blijkt o.a. uit de wijze, waarop Ryndorp de Palamedes liet
vertoonen. Er treedt in het treurspel slechts ééne vrouw op, Hecuba,
die maar een paar regels spreekt. Maar Ryndorp liet den rei van
Eubeers vertoonen door Amazonen, "om dus met geweld Vrouwen
in 't stuk te brengen, in welke zotheid hem de Arhsterdamsche Directeuren ook trouw gevolgd zijn" 4).
Co st urne s.
In de 17de eeuw waren de costumes der tooneelspelers wel niet
historisch getrouw, evenmin als die der personen op de doeken onzer
beroemde schilders, maar de acteurs traden althans niet in alle stukken
op in de kleeding van hun eigen tijd, zooals in het laatste gedeelte
dier eeuw in Frankrijk plaats had, waar Thésée en Bajazet in het
costuum van hovelingen met allongepruiken en lubben, maar tevens
met een borstharnas ten tooneele verschenen. In de 18de eeuw schijnt
men hier te lande een tijd lang die mode te hebben nagedaan. Er
zijn prenten uit dien tijd, die tooneelen uit de Oysbreght voorstellen;
de spelers zijn. allen gekleed in gegalonneerde rokken en dragen driekante steken en staatsiedegens; Rafael verschijnt in eene wolk, gekleed
als vroüw met een hoepelrok r,). Op eene andere prent, die een tooneel
1) T. a. p., blz. 35, 36.
2) Vgl. Schouwburg Nieuws, of merkwaardige berichten, blz. 187.
3) In De Tooneelspel-bescholllver.
4) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 92.
:,) De prentjes zijn gereproduceerd in Noor,: en Zuid, XXVII. 1004. blz. 166, vlgg.
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weergeeft van Pater's Leeuwendaal hersteld door de vrede (1749), ziet
men Eendragt, Vryheid en Voorzichtigheid gekleed in reusachtige
hoepelrokken, maar de grootste crinoline wordt gedragen door Vrede,
terwijl zij in eene wolk neerdaalt. In 1773 gaf men te Rotterdam
Bernagie's Arminius "in moderne klceding" en ook Karel de Stoute
verscheen er, aldus uitgedost, ten tooneele 1). In de vele tooneelblaadjes
uit het laatste gedeelte der eeuw worden telkens aanmerkingen gemaakt op de dwaze wijze, waarop de spelers zich somtijds uitdosten.
En ook, al was het niet zoo erg, dan was het toch nog erg genoeg.
Punt wilde eens de titelrol in Huydecoper's Achilles spelen "met een
groote zwarte paruik met staarten, waar van hem de eene over de
borst en de andere over de rug hing", terwijl hij zich ook "met kurk
of oostindische inkt twee knappe Moustaches gemaakt" had; zijne
kameraden overreedden hem met moeite, die sieraden weg te laten ·L).
De rol van Van der Werf in het Beleg van Leiden speelde hij altijd
met mantel, "Carrépruik" en bef ~). Het Grieksche costuum, dat Punt
droeg als Achilles, bestond uit een stijf gespannen kleed in den vorm
van een borstharnas - de schoot stond door een "rockielje" wijd
uit - broozen waren met slingers om de beenen vastgemaakt, die
verder bedekt waren met witte zijden kousen; een gepluimde helm,
een ovaal schild en kort zwaard, eene staartpruik en lubben voltooiden
het costuum. Dat was niet alleen de kleeding van Achilles, maar ook
die van Cato in den Senaat, van Hector en van den Frankischen koning
Childerik; de omgeving van Hector was in Turksche kleeding. In de
Oysbreght verschenen als hellebardiers vier grenadiers "in hun uniform
en met hunne mutsen op" 4); in het Beleg van Leiden was de Prins
op zijn oud-Hollandsch gekleed, de burgemeesters, zooals wij boven
van Punt zagen, en de anderen in het costuum der 18de eeuw r.). De
kleeren, die het gezelschap van Punt bezat bij zijn eerste optreden te
Rotterdam in 1773, "waren meest van Durand, Calamink of Grein;
Satijnen of Taffen waren 'er niet onder; en de modellen waren zeer
onnoozel. Zijne Turksche kleederen waren infaam, en zijn Romeinsche
waren de ouderwetsche van Amsterdam" H).
1) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 75, 74.
2) Vgl. Corver, Tooneel-aantekeningen, blz. 21. 22.
S) T. a. p., blz. 60.
4) Dit herinnert aan het optreden van Rachel in eene kleine Nederlandsche stad
in het midden der 19de eeuw. De costumes der Grieksche volgelingen waren zoek
geraakt en in het plaatsje zelf was niets van dien aard te krijgen. En zoo verscheen
Thésée dien avond op het tooneel, gevolgd door vier Nederlandsche schutters.
5) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 66.
6) Vgl. Corver, t. a. p., blz. 138.
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De Rotterdammers waren met dat boeltje niet tevreden, vooral niet,
omdat in den laatsten tijd in Frankrijk veel betere costumes op het
tooneel werden gedragen. De beroemde tooneelspeelster Mad,Ie Clairon
had nl. het sein gegeven, niet alleen voor eene groote verandering in
de voordracht der rollen, maar ook tot een geheelen omkeer in de
costumeering I). Sedert zij in de Élecfre van Crébillon ten tooneele
was verschenen "in een zwart kleed, zonder "paniers" 2) en zonder
versiering, zonder pruik, maar met haar eigen haar, heel weit'lig poeder
en geen "rouge" op haar gezicht, en met ketenen aan", begonnen de
Fransche tooneelspelers de eigenaardige kleeding, die tot nu toe in
treurspelen gebruikt was, te verruilen voor meer historische costumes.
Men ging de geschiedenis van de kleeding een weinig bestudeeren
en het duurde niet lang, of de actrices verschenen in het treurspel in
zeer eenvoudige kleedij en de acteurs herinnerden door hun costuum
aan "tel marbre grec ou telle figure de la colonne Trajane". Corver,
die de Parijsche schouwburgen kende, voerde de nieuwe kleedij ook
hier te lande in. Zij was niet bepaald historisch of nationaal 3), maar
toch heel wat beter dan de vroegere. En toen nu te Rotterdam de
Schouwburg gebouwd werd, gaven vele ingezetenen costumes ten
geschenke - één persoon zelfs twaalf Romeinsche kleeren naar den
nieuwen smaak, die f 1433 kostten - de commissarissen schaften
verder veel aan en zoo kreeg men eene eenigszins volledige garderobe 4).
Zij bestond uit de twaalf reeds genoemde Romeinsche costumes van
verschillende kleur - dat van Punt bestond uit "een blauw laaken
kleed met zilver, een rooije schoot met dito, een dito broek met dito,
en een port-épée" - uit Turksche kleeren - b.v. een rood scharlaken
kleed met bruin bont, wit duran onderkleed met goud, roode broek
van chestergrein en rood scharlaken mantel met bruin bont - uit
moderne costumes van verschillende kleur, waaronder prachtige rokken,
officiers- en soldatenkleeren, satijnen vesten met bloemen, een kardinaalshoed, een predikantsrok, een domino, monnikspijen, doctorsrokken,
1) Vgl. L. Ber.trand, La fin du classicisme et Ie retour à l'antique, Paris, 1897,
blz. 152, vlgg.
2) Waarschijnlijk zijn hier die dingen bedoeld, die de heupen zwaarder moesten
doen schijnen.
S) Corver lachte er om, toen hij in 1783 te Amsterdam de acteurs het Weeskind
van China zag spelen "in de natuurlijke Chineesche kleeding," "die zeer belachelijk
stond en het Spel machtig ontsierde, en de Tarters zaten zo warm in hunne costumen,
dat zij wel Armenische kooplieden geleken." (Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 178, Noot).
Ook daar werd trouwens de Ideeding verbeterd. (Vgl. De Tooneelspel-beschouwer, 1783).
4) Zie de uitvoerige beschrijving bij Haverkorn van Rijsewijk, blz. 117-120.
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een zwart Krispijnspak met rood opgelegd, een gele mantel en hoed
voor Philippijn, boeren- en priesterkleeren en allerlei hoofddekseis.
Zijden en fluweelen kleeren en mantels, met goud en zilver versierd,
hoeden met pluimen, schoenrozen en kragen vormden de oud-Hollandsche costumes. Er waren ook Spaansche kleeren en een apart
costuum voor het zinnespel Iemand en Niemand.
De vrouwenkleeren waren verdeeld in de gewone, de Grieksche en
de oud-Hollandsche costumes; tot de eerste rubriek behoorden ook
eenige manskleeren, die dus voor de travesti gebruikt werden. Een
Grieksch costuum bestond uit een boven- en een onderkleed van
verschillende kleur, dat over een "panier" werd gedragen, opdat het
wijd zou uitstaan; het was met goud, zilver of bont versierd. OudHollandsch heette eene polonaise met bont afgezet. Vooral de Grieksche
vrouwencostumes waren dus alles behalve historisch.
Ver t 0

0

n i n gen.

De vertooningen in treurspelen, waarop men in de 17de eeuw zoo
gesteld was, bleven in de mode en trokken nog altijd het meeste
publiek. Te Rotterdam bleef men Bontius' Beleg en ontzet der stad
Leiden, Verhoek's Karel de Stoute, De dood van Willem den Eerste
door Cl. Bruin bewonderen, ter wille van de vertooningen. Ook de
Gysbreght viel vooral om die reden in den smaak en werd zelfs als
kermisstuk gegeven 1), terwijl Asselijn's De dood van de Graaven Egmond
en Hoorne er een lang tooneeIIeven aan te danken had, waaraan
scherpe critiek geen einde kon maken 2). Hoe griezeliger de vertooningen waren, hoe mooier. In AsseIijn's treurspel zag men het schavot
met de afgehouwen hoofden der beide graven, in Karel de Stoute
eene rouwkamer met twee doodkisten, in het Beleg van Leiden werden
de gruweldaden van den Bloedraad voorgesteld en de van honger
stervende bevolking der belegerde stad.
Even dol was men er op, om op het tooneel iets geks te zien. Te
Amsterdam werd De Toveryen van Armida eens zeven malen achter
elkander gegeven, omdat het zoontje van één der tooneelspelers zoo
mooi voor een aapje speelde. De geheele stad was er vol van en
velen kwamen, als de voorstelling was afgeloopen, achter de schermen,
om het aapje van dichtbij te bekijken .1). In De gewaande advokaat
kroop een tooneelspeler in en uit een kleed, in en uit eene kist 4). In de
1) T. a. p., blz. 61-63.
2) Vgl. Corver, blz. 85, en Tijdschr. voor Neder/. Taal- en Letferk., 1884, blz. 99.
3) Vgl. Corver, blz. 179, 180.
4) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 64.
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tusschenspelen in de Min in 't Lazarushuis werd op eene balk, die op
twee schragen rustte, gedanst, alsof het op een koord was, of er werd
op schaatsen op gereden; men liet sommige spelers plotseling stilstaan,
alsof zij betooverd waren, of smeerde ze in met vet en beplakte hen
dan met vogelveeren ; men zeepte iemand in met zwartsel, maakte
hem dan wit met poeder, schoor hem met een "kleine houwer", gooide
emmers water over hem heen en kamde hem met een roskam 1).
Corver liet eens in hetzelfde blijspel, toen hij geen publiek genoeg
kreeg, op het tooneel een os verloten; zijne tent liep vol en, toen de
os ten tooneele verscheen, werd hij geapplaudisseerd, "als of hy een
eerste Acteur was geweest" 2). Was het te verwonderen, dat Corver
geen hoog denkbeeld had van den kunstzin zijner landgenooten?
M u zie k, z a n gen dan s.
Dat er in vele blijspelen werd gezongen en dat het zangspel in het
laatste gedeelte der 18de eeuw zeer op den voorgrond trad, zagen wij
boven. En eveneens, dat er in comedies en kleine stukjes gedanst
werd, terwijl ook het dansspel later een afzonderlijk nommer van de
meeste voorstellingen uitmaakte. De reien van Helmers' Dinomaché
werden gezongen; B. Ruloffs had er de muziek voor geschreven 3).
Een enkelen keer werd er tusschen de bedrijven gezongen en dikwijls
gedanst. Von Uffenbach, die in 1710 eene voorstelling in den Amsterdamschen Schouwburg bijwoonde, vertelt, dat na het zinnespel "von
einer Weibs-Person Holländisch und Teutsch artig gesungen (wurde)" ~).
Maar, gaat hij voort, "die übrige Musik und Violons sind ganz ungemein schlecht", en hij stelt dat op rekening hiervan, dat "die Musick,
wenn man die OIoekenspiel und Orgelwerk ausnimmt, in Holland mit
einander nichts tauget." Met "die übrige Musik und Violons" is waarschijnlijk de muziek bedoeld in de pauzen. Of dit oordeel juist is en,
zoo ja, of de muziek later beter is geworden, is moeilijk uit te maken.
Alleen weten wij, dat in later tijd de schouwburgorkesten vrij sterk
bezet waren. Bij de viering van het eeuwfees~ in 1738 bestond het
orkest uit zes en twintig personen, waaronder ieven eerste violen 11).
Maar dat was eene feestelijke gelegenheid. In 1775 vormden zestien
1) Vgl. Corver, blz. 179, en Haverkorn van Rijsewijk, blz. ·63. Die laatste aardigheden waren ontleend aan W. van der Hoeven s Arlequin tovenaar en barbier (1730).
2) Vgl. Corver, t. a. p., en lets voor Oom en Neef, blz. 33-36.
8) Vgl. De tooneelmatige Roskam, 1799, blz. 21.
4) Merkwilrdige Reisen, 11, blz. 415.
5) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 254, 255.
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musici het orkest van den Amsterdamschen Schouwburg 1), in 1786
twintig ~). In 1775 bestond het orkest van den Rotterdamschen Schouwburg uit twaalf personen 3); in het speeljaar 1777-1778 beliepen de
kosten voor dit orkest /2630 4 ).
Voordracht en spel.
Terwijl wij over spel en voordracht onzer tooneelspelers uit de
17 de eeuw maar zeer enkele getuigenissen hebben, stroomen zij ons
van alle zijden toe over de acteurs uit de tweede helft der 18de eeuw.
Een groot aantal tooneeltijdschriften, pamfletten, gedichten en verweerschriften geven ons hier materiaal, om een oordeel uit te spreken.
Maar veel van dat materiaal is niet te vertrouwen. Hoe voorzichtig
men moet zijn met de toonee\critiek der 18de eeuw, blijkt wel uit het
volgende. Corver is door sommigen zeer geprezen, door anderen, o.a.
door Simon Styl, heftig aangevallen, omdat hij eene meer natuurlijke
voordracht heeft ingevoerd en den "heldentoon" van het tooneel heeft
doen verdwijnen. Maar Corver zelf ontkent, dat hij op dat gebied als
hervormer is opgetreden, en beweert, dat vroegere tooneelspelers op
dezelfde wijze verzen voordroegen als hij r.). En daar Corver niet alleen
de voornaamste Hollandsche tooneelspeler van dien tijd, maar tevens
een zeer scherpzinnig en betrouwbaar man was, zullen wij ons aan
zijne voorstelling van de zaak houden.
Corver meent dan, dat de tooneelspelers in de eerste helft der 18de
eeuw de goede traditie, hun o.a. door H. Koning en Van Malsem
overgeleverd, hebben gevolgd. Ook Punt speelde in zijn eersten tijd
op die manier en hij speelde uitstekend H). Maar ongeveer in 1750
kwam er verandering in den smaak van het publiek; "men moest ten
dien tijde altijd iets gemaakts bezitten, en dat noemde men Romeinsch" ').
Sommige tooneelspelers, en ook Punt, gaven aan dien smaak toe; zij
begonnen te schreeuwen en te bulderen tot groot genoegen van een
goed deel der Amsterdamsche Schouwburgbezoekers. Tegen die manier
verhieven zich wel enkele stemmen - in de schouwburgblaadjes wordt
Punt telkens wegens zijn schreeuwen onder handen genomen - en
in andere steden vond men dat bulderen ver van mooi 8), maar een
1) Vgl. Rössing, t. a. p., blz. 78, 79.
2) Vgl. Schouwburgs Almanach voor 1786, blz. 63, 64.
3) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 353. 4) T. a. p., blz. 383.
5) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 39. 68, 156-159.
ti) T. a. p.• blz. 157, 158.
7) T. a. p., blz. 50.
8) T. a. p., blz. 67, 68.
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eerste acteur, die, als hij door velen wordt toegejuicht, niet naar
kenners wil luisteren 1), be~erft den smaak van het groote publiek en
vindt navolgers onder zijne collega's. En nu werd op dit gebied alles
mogelijk op den Amsterdamschen Schouwburg. Naar aanleiding van
eene weddingschap speelden Corver en Starrenburg eens bij eene
opvoering van de Faëton hunne rollen "averechts verkeerd en dwars
tegens alle reden aan"; het werd niet alleen niet opgemerkt, maar
zij werden "met zeer veel handgeklap toegejuicht" 2). Het is Corver's
streven geweest, aan dien onzin een einde te maken, en dat is hem
gelukt. Toen hij een eigen gezelschap had, heeft hij vele leerlingen
gevormd, die in de eerste plaats zijne eenvoudige voordracht overnamen. En Punt's manier viel al spoedig niet meer in den smaak;
als tooneelspeler heeft hij tijdens zijn verblijf te Rotterdam weinig
lauweren geplukt.
Het is niet onmogelijk, dat Corver's voordracht nog eenvoudiger
en natuurlijker geweest is dan die van de oudere tooneelspelers, welke
met Punt aan den Amsterdamschen Schouwburg waren, maar nooit
zijne manier gevolgd hebben, zooals Duim en 8rinkman. Want in
Frankrijk werd ook in dezen tijd de oude wijze van declameeren,
"extraordinairement emphatique et fortement rythmée", zeer gewijzigd,
vooral door toedoen van Mad,le Clairon, die bewerkte, dat "Ie ton
de la récitation tragique fut baissé et ramené à celui de la conversation polie" 3). Zonder twijfel heeft die groote verandering op het
Fransche tooneel krachtig ingewerkt op Corver, die met dat tooneel
zeer goed bekend was.
Mad,le Clairon had nog andere veranderingen teweeggebracht. Zij
bestudeerde de rollen van den historischen kant, om daardoor in het
karakter der voor te stellen personen door te dringen. Zoo bracht
zij de tooneelspelers er toe, niet alleen om af te wijken van de
traditie,. die toch op het tooneel zoo machtig is, maar ook om zich
eene eigen opvatting der rollen te scheppen, al week deze ook af
van die van den schrijver. Natuurlijk veranderde daardoor het spel
der acteurs geheel en al 4).
Een dergelijk streven bezielde ook Corver. Toen hij nog aan den
Amsterdamschen Schouwburg was, hield hij er van, om met de andere
tooneelspelers te redeneeren over de rollen "). Later bestudeerde hij
1) T. a. p., blz. 64.
2) T. a. p., blz. 42. Zie ook blz. 175, et:! lets voor Oom en Neef, blz. BO.
S) Vgl. Bertrand, t. a. p., blz. 147-150.
4) T. a. p., blz. 142-152.
5) Zie lets voor Oom en Neef, blz. 61.
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zijne rollen zorgvuldig naar het oorspronkelijke drama 1). Hij wachtte
zich voor vaste poses en aanwendseis 2) en nam geene vreemde en
onnatuurlijke houdingen aan. "Wat de postuuren betreft, die waren
mijne eige, en die, welke ik van de Franschen ontleend heb, waren
beter als die, die bij ons te Amsterdam, ten dien tijde, in gebruik
waaren" 3). Hij lette met zorg op het vormen van eene groep of een
tableau 4). Hij schafte met heel wat moeite den "Tooneelrang" af, die
aldus was: "De Vorst moest altijd in het midden staan, evenals een
Trekpot voor een schoorsteen, daar men de kopjes en schoteltjes ter
wederzijde plaatst. De Prinses moest altijd op de hoogerhand staan,
de Vertrouwde aan haar linkerzijde, en bij wat gelegenheid het ook
ware, zelfs in de uiterste verwarring, trachte men altijd dezen rang
te bewaren" c'). Voegt men bij dat alles het invoeren van repetities
en de verandering van kleeding, dan blijkt, welke groote hervormingen
Corver in het tooneelspelen heeft aangebracht h).
Bes t u u r. Gel d zak e n.
Het bestuur van den Amsterdamschen Schouwburg bleef gedurende
de 18de eeuw aan de regenten der ~eide Godshuizen, die twee assistenten of directeuren aanstelden; deze genoten jaarlijks eene wedde
van f 500 7). De dichter J. de Marre is jaren lang assistent of "loontrekkend regent" geweest C). De regenten van het Wees-' en van het

Oude-mannenhuis hielden het oppertoezicht over de drama's, die werden
gespeeld, over de tooneelspelers en over de financiën.
Na den brand kwam er verandering in het bestuur van den Schouwburg. De vroedschap benoemde eene commissie, om de mogelijkheid
van het stichten van een nieuw gebouw na te gaan, en deze kwam
tot de slotsom, dat de voordeelen, door de beide Godshuizen van den

1) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 204. 2) Vgl. lets over Oom en Neef, blz. 66.
3) Vgl. Tooneel-aantekeningen, blz. 159. 4) T. a. p., blz. 70.
5) T. a. p., blz. 152, Noot.
G) Terloops zij hier gewezen op eene eigenaardige rolverdeeling, die in het laatste
gedeelte der 18de eeuw in gebruik was aan den Amsterdamschen Schouwburg, n.1.
dat bij verschillende opvoeringen van een bekend drama verschillende acteurs de
hoofdrollen speelden. Van 24 Dec. 1787 tqt 1 Jan. 1788 werd de Gysbreght vier malen
gegeven, telkens met een ander acteur in de titelrol en in de rol van Arent van
Amstel; Vosmeer werd gespeeld door drie verschillende acteurs, enz. (Vgl. Noorden Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1877, blz. 312).
7) Vgl. Wagen aar, Amsterdam, VIII, blz. 764.
8) Vgl. De Hollandsche Tooneel-beschouwer, blz. 263, en Wagenaar, t. a. p., blz. 769.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
18
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Schouwburg getrokken, niet voldoende waren, om daarvan een nieuw
gebouw te zetten en te exploiteeren; de stad moest dus het tekort
voor hare rekening nemen 1). Dat werd goed gevonden en zoo kwam
dan het bestuur van den Schouwburg aan de stad, die vier commissarissen benoemde, aan wie zij het bestuur overdroeg 2). De Godshuizen
bleven dus nog de voordeelen trekken, totdat in 1795 besloten werd,
een einde te maken aan alle profijten, die het Oude-mannenhuis en
het Weeshuis tot nu toe getrokken hadden uit de opbrengst van den
Schouwburg, op grond van het feit, dat na den brand alle connectie
met de Godshuizen was afgebroken en het nieuwe gebouw een stadsgebouw was, dat geheel voor stadsrekening geëxploiteerd werd 3). Na
het ontslag der oude gecommitteerden werden eerst acht, later vier
heeren tot commissarissen benoemd met den dichter W. Haverkorn tot
secretaris 4); deze ontving een jaarlijksch tractement van / 700. In 1798
kreeg het gebouw den naam Schouwburg der Bataafsche Republiek,
maar het werd ook wel Nationale Schouwburg genoemd. Met alle
andere schouwburgen werd het gesteld onder het "oppertoevoorzigt"
van den Agent der Nationale Opvoeding r.).
Van de financiën weten wij weinig af. Men verbouwde telkens en die
veranderingen kostten dikwijls veel geld; in 1770 en 1771 werd daarvoor
meer dan /42.000 uitgegeven "). In 1765 kon de zaal 1350 toeschouwers
bevatten 7); in 1799 bracht ecne voorstelling, waarbij de Schouwburg
geheel vol was, /1600 op ~). In het speeljaar 1737--1738 was de hoogste
opbrengst van eene voorstelling - De Mode van Bernagie - /752, de
laagste/lOS; in het speeljaar 1767-1768 varieerde de opbrengst tusschen
/938 - Leo de Oroote van J. C. de Lannoy -- en / 212 ~). Niet van
alle plaatsen zijn de prijzen bekend; er waren plaatsen van veertien,
tien en zes stuiver 111). Men kon zich abonneeren voor / 42, maar mocht
dan niet in eene loge plaats nemen 11). De Schouwburg bracht jaarlijks
eene ruime som op aan de beide Godshuizen; van 1700 tot 1772 was
het bedrag /520.843, dat is jaarlijks /7234 12).
'De Rotterdamsche Schouwburg werd gesticht (1774) en beheerd
1) Vgl. Rössing, t. a. p., blz. 35, 36.
2) T. a. p., blz. 51, 59.
3) Volgens vriendelijke mededeeling van Mr. W. R. Veder, Archivaris van Amsterdam,
4) Vgl. Haug, t. a. p., blz. 57.
5) T. a. p., blz. 57, 67, 68.
6) Vgl. Wybrands, blz. 194.
7) T. a. p.
8) Vgl. De tooneelmatige Roskam, blz. 81.
9) Vgl. F. van der Goes in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor
1878, blz. 79-85.
10) Vgl. Wagenaar, blz. 755, en Wybrands, t. a. p.
11) Vgl. Wagenaar, blz. 749.
12) Vgl. Wybrands, blz. 212.
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door eene vereemgmg van particulieren, in wier naam vier commissarissen het bewind voerden. Maar de aandeelhouders moesten nog
al eens in den zak tasten, omdat de voorstellingen lang niet genoeg
opbrachten, en nu werd in 1779 de Schouwburg voor /3800 aan de
tooneelspeelster M. E. de Bruin verhuurd I), die spoedig een gezelschap
vormde. Zij verloor echter geld bij de zaak, de Schouwburg werd
gesloten en kwam door koop in 1781 in het bezit eener nieuwe
vereeniging 2), die hem verhuurde. Maar verschillende acteurs, die het
gebouw huurden, moesten het opgeven en in 1795 verloor Rotterdam
zijn vast tooneelgezelschap. De prijzen van een abonnement voor de
verschillende plaatsen zijn bekend l). Toen Punt nog in de tent van
Erkelens speelde (1773), waren de prijzen voor eene logeplaats /1.75
- eene geheele loge kostte /4.50 -, voor den bak /1.20, voor het
amphitheater /1.00, de gaanderij /0.00 en de staanplaats /0.30; die
prijzen zijn later weinig veranderd 4).
Wij kennen de opbrengst der· speelavonden te Rotterdam in de jaren
1773-1776; zij loopen van /34 tot /798 "). Bij de acht en veertig
voorstellingen, die in 1792 werden gegeven, was / 113 de kleinste, / 851
de grootste opbrengst, bij de vier en twintig voorstellingen in 1795
/87 en /567 ti).
De schouwburgen van Leiden en den Haag, behoorden aan particulieren; van de exploitatiekosten weten wij evenmin iets af als
van de inkomsten, die zij gaven. Zij werden, nadat Corver's troep
uiteengegaan was, aan gezelschappen van tooneelspelers verhuurd.
Reizen was voor tooneelspelers meestal nog al voordeelig, zooals
wij door Corver weten; zij waren dan in de gelegenheid, een potje
te maken, omdat de entrée's vrij hoog waren. De Nederduitsche
opera en de Fransche comedie uit den Haag vroegen in 1775 te
Haarlem voor eene plaats op het tooneel /3, in de balcons /2, in
de loges en den bak /1 7). Daarentegen moesten zij dikwijls belangrijke sommen uitkeeren aan de armen der stad, waar zij optraden,
in Utrecht meermalen /400, eens zelfs /630 8).

1) Zie Haverkorn van Rijsewijk, blz. 213.
2) T. a. p., blz. 249.
3) T. a. p., blz. 122.
4) T. a. p., blz. 53, 54.
5) Daarbij is echter geene rekening gehouden met de op vorige dagen besproken
plaatsen.
6) Het bedrag der per speelavond geïnde gelden wordt opgegeven in de repertoIrelijsten bij Haverkorn van Rijsewijk, blz. 360, vlgg.
7) T. a. p., blz. 54.
8) Vgl. Van Sorgen, blz. 82, 83.
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Het pub 1i e k.
Het publiek was van allerlei aard; uit de entrée-prijzen mag men
opmaken, dat, althans in de laatste helft der 18de eeuw, een grooter
aantal beschaafde menschen den Schouwburg bezocht dan vroeger.
Vreemde vorsten en grootwaardigheidbekleeders, die in Amsterdam
kwamen, namen gewoonlijk ook een kijkje in den Schouwburg; zij
werden dan van het tooneel met verzen begroet en na afloop der
voorstelling op dezelfde wijze bedankt. Die eer viel ten deel aan een
Oostenrijkschen prins Karel, aan Czaar Peter en zijne echtgenoote
(December 1716), aan den Koning van Pruisen, aan Marlborough
(December 1702) en aan Eugenius van Savoye I). Den 1sten Juni 1768
werd Prins Willem V met groote praal in den Amsterdamschen
Schouwburg ontvangen - bij die gelegenheid daalde Punt als Apollo
in eene wolk neer, om de voorname gasten toe te spreken 2) - en
den 21 sten October 1790 woonde hij met zijne gemalin en vele andere
vorstelijke personen in den Rotterdamschen Schouwburg de opvoering
bij eener Fransche opera 3).
Of de magistraat van Amsterdam nog wel eens en corps den Schouwburg bezocht, zooals vroeger 4), is niet bekend. Maar wel verscheen
hij er bij heel plechtige gelegenheden, zooals den 7den Januari 1738,
toen het eeuwfeest van den Schouwburg werd gevierd en het gebouw
gevuld werd door alles, wat deftig en plechtig was in de hoofdstad ,,).
Ook de dichters, die in het laatste jaar een stuk hadden geleverd,
werden uitgenoodigd (;); misschien hebben zij eene betere plaats
gekregen dan bij een dergelijk feest in 1763, toen men hen, "om dàt

1) Vgl. J. Pluimer, Gedichten, 11, 1723, blz. 398-406, en Wagenaar, Amsterdam, VI,
blz. 265, 246.
2) Vgl. Wybrands, blz. 193.
3) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 291, 292.
4) Zie boven, blz. 85. Dat had wel plaats in andere steden. In 1714 woonde de
stadsregeering van Leiden eene voorstelling bij van Bernagie's Arminius, in 1727 van
de Ifigenia in Aulis. In 1728 kwamen burgemeesters en raad van Utrecht kijken naar
de Brufus van Merkman,; in 1782 was de oudraad van Dordrecht toeschouwer, toen
een liefhebberijgezelschap Claudius Civilis van Le Francq van Berkhey en De Doggerbankers van Nomsz opvoerde. (Vgl. Catalogus Lefterk., Afd. Tooneel, N°. 484,
3634, 1190, 1378.) In 1728 kwam de regeering van Monnikendam, in 1739 die van
Weesp en corps eene voorstelling bijwonen. (Vgl. Tooneel-Catal. Nederl. der Amsferd.
Univ. Bibl., blz. XII, No. 132, 136.)
5) Vgl. Wybrands, blz. 178, vlgg., 252.
6) T. a. p., blz. 178.
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het toch maar Poëeten waren, op een bankje in de doorgangen van
den Bak, of het Parterre, schikte" I).
Misschien heeft het deftige publiek, dat alleen bij zulke voorstellingen den Schouwburg bezocht, zich ook deftig gedragen. Maar de
minder deftige toehoor.ders deden dat niet altijd. Bovendien heerschten
er in den Amsterdamschen Schouwburg slechte gewoonten. Van Effen
vertelt 2), dat, toen hij eens gedurende de kermis den Schouwburg
bezocht, eene vrouw tusschen de bedrijven rondliep met eene kan en
een glas, steeds roepende: "Motje hier ook bier?" terwijl een kerel
schreeuwde: "Belieft er ook iemand van boekjes gediend te wee ... zen"?
Verder, dat tijdens het spelen het publiek noten zat te kraken en
telkens, als een acteur op de planken kwam, riep: "Dat is die Mossieu,
of die Juffrouw. Deze speulde verleden jaar in Aran en Titus veur
de Moor. Die speulde veur Satterninus", enz. Dergelijke onhebbelijkheden zijn ook later gebleven. In 1762 wordt er over geklaagd ~), dat
gedurende eene voorstelling een "Bruidsgezelschap" veel leven maakte,
wat door vele jonge kinderen in eene andere loge werd nagevolgd.
"Een glas met drank" viel van de tienstuiversplaats naar beneden op
de kleeren eener dame. Op dienzelfden rang werd tusschen de bedrijven
telkens geroepen: "Blieft er ook iemand gediend van een glaasje Mol"?
Van één tot vier uur - op dat uur begonnen de voorstellingen 4) stonden er kraampjes met noten, appelen, enz. vóór de poort van
den Schouwburg; die snoeperijen at men op tijdens de voorstelling
en men gooide de schillen naar beneden op de hoofden der andere
toeschouwers. De acteurs werden somtijds beleedigd met "schandelyke
naamen". Om al die redenen zou het niet kwaad zijn, dat er boven
een paar dienders waren. Dergelijke klachten leest men telkens. Nu
eens is het eene "femme entretenue", die met het haar omringend
gezelschap veel drukte maakt, dan weer een troepje jongelui, die wat
lang getafeld hebben. Tout comme chez nous. Alleen kan men zeggen,
dat de bezoekers der "hoogste" rangen in onzen tijd wat bescheidener
zijn geworden .... in den schouwburg.
1) T. a. p., blz. 192. Dat is in onzen tijd niet beter, maar erger; men zie b.v. de
voorrede van De stedendwinger (1900) van J. Hu! van Buren.
2) Vgl. De Ho/landsche Spectator, 1756, 11, blz. 536, vlgg.
3) Vgl. De Ho/landsche Tooneel-beschouwer, blz. 98-100.
4) Zie Von Uffenbach, t. a. p. Te Rotterdam begonnen in 1773 de voorstellingen
om half vijf (vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 54).
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De critiek.
De 18de eeuw was een tijd van critiek. Er werd op letterkundig
gebied verbazend veel gepubliceerd, want ieder achtte zich geroepen,
als dichter en schrijver op te treden. Al die letterkundigen stonden
elkander in den weg, nu de roem onder zoo velen verdeeld moest
worden, en zij trachtten dus hunne portie te vergrooten, door het
aandeel van anderen te verkleinen. Het is een gewoon verschijnsel in
een tijd van decadentie, dat letterkundigen, die zich voor geniet!n
houden, elkander op de vinnigste wijze bestrijden, omdat zij hunkeren
naar den bijval van het publiek. Mannen van groot talent en groote
werkkracht gaan daarentegen rustig hun eigen gang, kunnen elkander
waardeeren en denken er niet aan, elkander aan te vallen. Vondel en
Hooft hebben elkander evenmin benijd als Ooethe en Schiller of Dickens
en Thackeray.
Er zijn uit de 18de eeuw slechts enkele parodieën bekend en de
meeste daarvan zijn gericht tegen oudere drama's, nl. die van Jan
Vos, welke nog lang in den smaak bleven. Zijn Aran en Titus (1641)
werd geparodieerd door Salomon van Rusting (z. j.) en door Jakobus
Rosseau (1716) I), die ook de Medea (1665 onder handen nam (1722) en
daarin gevolgd werd door F. Hoffham (1784) 2). In De kluchtige opera
(1801) heeft Hoffham het naar het Fransch vertaalde zangspelletje De
zijden schoenen geparodieerd. Kinker heeft in het "moorddadig treurspel"
Orosman de kleine (1787) Voltaire's Zai"re en in Oabriëla van Faiel,
geboren van Vergy (1798), en Ericia, of de Vesfaalsche maagd (1199),
twee andere Fransche treurspelen, waarvan de vertalingen hier grooten
opgang maakten, erg bespot 3).
Het uit het Spaansch vertaalde drama Don Louis de Vargas.(I668),
dat, evenals de treurspelen van Vos, langer dan eene eeuw op het
tooneel was gebleven, werd in een gedicht aangevallen door Nomsz 4),
terwijl R. van Leuve's Eudochia (1723) in proza werd afgemaakt r.).
De graaf van Olsbach (1778), door P. J. Kasteleyn naar het Duitsch
van Brandes vertaald, gaf aanleiding tot allerlei twistgeschrijf G), maar
Dormonf en julia (1779) van denzelfden vertaler werd geprezen ').
Leo de Oroote (1767) van jonkvr. De Lannoy werd geprezen 8), maar
1

1) Vgl. mijn jan Vos, Groningen, 1879, blz. 57-61.
2) T. a. p., blz. 66-71.
3) Zie den korten inhoud van het laatstgenoemde stukje in De Gids, 1881, lIl,
blz. 525-527.
4) Vgl. Catalogus Letterkunde, Afd. Tooneel, N°. 1756.
5) T. a. p., N°. 2231.
H) T. a. p., N°. 2794-2797.
7) T. a. p., N°. 1902.
8) T. a. p., N°. 4564, 4566.
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hare Cleopatra (1776) werd aangevallen en verdedigd I), terwijl hare
Belegering van Haarlem (1770) ook heel wat pennen in beweging
bracht 2). S. Rivier moest zijn Hertog Willem de Vijfde (1774) met evenveel kracht tegen allerlei aanvallen verdedigen l) als De verovering van
den Briel (1777) 4). Maar geen dramatisch dichter is in de 18de eeuw
zoo dikwijls en zoo heftig aangevallen als Jan Nomsz. Men beschuldigde hem, dat hij in zijn Amosis (1767) de Beon van F. van Steenwijk
had geplunderd, en hij moest zich telkens te weer stellen r.). Nog
erger ging het met de Zoroaster (1768), die een dertigtal pamfletten
in het leven riep !i); zoowel deze als de vorige aanval werd geleid
door J. Ie Francq van Berkhey, die zelf tooneelschrijver was. Zijn
Michiel Adriaansz. de Ruiter (1780) kwam er weinig beter af 7) en ook
het blijspel De driftige (1782) bleef niet onaangevochten 8). Wanneer
men nu bedenkt, dat de lofverzen van vroeger bijna geheel uit de
mode waren en dat de schrijvers niet het geringste honorarium ontvingen, dan blijkt, dat de dramatische dichters van dien tijd niet op
rozen sliepen.
Lofverzen waren er wel voor de tooneelspelers. Zij waren in het
laatst der 18de eeuw publieke personen, wier huiselijk wel en wee de
aandacht trok. Bij den dood van bekende acteurs, als Petronella Kroon,
Anna Maria de Bruin, Jan Wigman, Elizabeth Ghyben en Anna van
Hattum, werden verzen geschreven 9); het aftreden van Punt had hetzelfde gevolg 10), evenals de 50ste verjaardag van L. van der Sluis
en de 21 ste van A. Spatzier 11). De tooneelspelers werden dikwijls
in de hoogte gestoken, Spatzier o.a. door Langendijk 12), en meermalen geprezen wegens het vervullen van eene bepaalde rol 13). Ook
die medaille had echter hare keerzijde. Vooreerst lokte de toegezwaaide lof nog al eens tegenspraak uit U). En verder bemoeide men
zich somtijds te veel met het private leven der tooneelspelers. Toen
De verlaten bruid (1732) nog eens vertoond werd, maakte men een
"sleutel" op de vertooners van het blijspel I"), die zeker voor hen
1) T. a. p., No. 1400-1402. 2) T. a. p., N°. 778-782. 3) T. a. p., N°. 3195-3199.
4) T. a. p., N°. 7690.
5) T. a. p., N°. 343-351.
6) T. a. p., N°. 8617-8647. Een overzicht van dezen strijd gaf de Heer J. Oosting
in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1879, blz. 146-162.
7) VgI. Catalogus Letferk., Afd. Tooneel, N°. 5189-5194.
8) T. a. p., N°. 1945.
9) -VgI. Tooneel-Catalogus Nederland der Amsterd. Univers. Bibi., blz. XIII, XIV,
N°. 156, 166-172, 186-192, 206-211.
10) T. a. p., N°. 173-185.
11) T. a. p., blz. XI, XII, N°. 124, 125, 138.
12) T. a. p., blz. XIV, W. 201. 13) VgI. b.V. t. a. p., N°. 144, 146, 147,161-165,197.
13) T. a. p., blz. XII, N°. 133.
14) T. a. p., N°. 145, 177, 192.
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minder aangenaam was, en Spatzier moest zich in zijne Onderrichting
(1773) verdedigen "tegen alle naamlooze en eerroovende nieuwspapiertjes", waarin o.a. beweerd werd, dat hij geen eerlijk man was. Het
boekje, onder den titel 'T Galante leeven der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices uitgegeven, is ook voor vele tooneelspeelsters
niet vleiend. In 1733 werd in Een nieuw lied, op de Bendes van de
acteurs en actrices van de Amsterdamsche Schouwburg 1) niet alleen
het talent der tooneelspelers, maar ook hun particulier leven onder
handen genomen; later werd hun verweten, dat, behalve Duim, niemand
goed Nederlandsch sprak 2). Toen er tooneeltijdschriften verschenen,
werd het spel der acteurs niet minder gecritiseerd dan vroeger en
kwamen zij wel eens tegen het over hen gevelde oordeelop.
In 1762 kwam voor het eerst een blaadje uit, dat geheel aan het
tooneel gewijd was; het droeg den titel Schouwburg Nieuws 3). Het
verscheen elke maand, was in den beginne 8 bladzijden groot en gaf
den inhoud weer van 'enkele tooneelstukken, die gespeeld waren of gespeeld zouden worden. In het volgende jaar werd er, op verzoek van
een inzender "), ook het spel der acteurs in besproken; het blaadje
werd nu langzamerhand grooter, ook al omdat er sedert Oct. 1763
het Leidsche Schouwburgnieuws in werd opgenomen. In diezelfde
maand schreef de redactie eene prijsvraag uit voor "eene Nieuwe en
allerbeste Beryminge, mitsgaders eene verbeterde Toneelschikking
van het Beleg en Ontzet van Leyden", het oude drama van Bontius,
dat al langer dan eene eeuw op het tooneel was gebleven, en beloofde als premie eene gouden m.edaille ter waarde van f 50 5 ). De
critiek op het spel der acteurs was eerst bijzonder mak, maar
werd later ernstiger; aan Punt b.V. wordt meermalen zijn schreeuwen
verweten. Het blaadje bleef bestaan tot de sluiting van het tooneel
in Mei 1765.
Dat inrichting en toon van het Schouwburg Nieuws al spoedig veranderden, is misschien voor een deel toe te schrijven aan het verschijnen van De Hollandsche Tooneel-beschouwer. Dit blad verscheen
30 Aug. 1762 voor het eerst, kwam om de veertien dagen uit en besloeg een vel druks. De inhoud van drama's, die voor het eerst

1) Vgl. Zesde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten, Rotterdam,
1733, blz. 37.
~) Vgl. Tooneel-Catalogus, blz. XIII, N". 148.
::) Misschien was het blaadje een aanhangsel van de Boekzaal der Heeren en
Dames, ecn tijdschrift, dat er telkens in genoemd wordt.
4) Vgl. I, blz. 82.
iJ) T. a. p., blz. 182.
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werden opgevoerd, wordt er uitvoerig in meegedeeld en critiek geoefend
zoowel op de oorspronkelijke en d~ vertaalde spelen als op de tooneelspelers. Velen van hen worden dikwijls geprezen, maar somtijds ook
duchtig onder handen genomen wegens hunne slechte voordracht,
hunne verkeerde costumes, of het niet begrijpen en niet kennen van
hunne rol. De schrijver - misschien waren er meer dan één I) - was
niet alleen goed t'huis in de Fransche letterkunde, maar vertaalde zelfs
de raadgevingen van Hamiet aan de tooneelspelers 2), wat voor dien
tijd nog al merkwaardig is. Het blaadje staat ver boven het Schouwburg Nieuws; het is dus dikwijls aangevallen en er zijn slechts
twintig nommers van verschenen; toen was het seizoen afgeloopen 3).
De voorstellingen van het gezelschap van Punt te Rotterdam in het
speeljaar 1773-1774 werden beoordeeld in Brieven van een Roffer-

damsch Heer over hef spelen van de aldaar zynde acteurs en actrices 4).
De criticus spreekt vooral over het spel en oordeelt meestal zeer welwillend. Ook wordt de inhoud van enkele stukken meegedeeld en vooral
aanmerking gemaakt op ·oudere drama's, o.a. op de vertalingen naar
het Spaansch, die natuurlijk veel te wild en te onregelmatig zijn.
Van de Ryswykze Vrouwendaagze Courand verschenen van Januari
tot Juli 1774 vierentwintig nommers. Het blaadje geeft een overzicht
van de voorstellingen van een Duitsch gezelschap in de buurt van
Amsterdam, van Corver's gezelschap te Leiden, van de Vlaamsche
operisten onder Neyts te Amsterdam, van de Fransehen in de Casuariestraat te 's-Gravenhage en in het begin ook een enkelen keer van
de tooneelspelers onder Punt te Rotterdam. Meestal wordt het spel
geprezen, maar de namen der acteurs worden niet genoemd. Het
blaadje is van eene zeer verdachte geestigheid r.).
De Tooneelspel-beschouwer verscheen elke week gedurende het
speeljaar 1783-1784 en besprak de voorstellingen in den Amster-

1) In de latere nommel s wordt telkens gesproken van "onze voorgangers".
2) Zie blz. 132-134.
S) Toen de blaadjes in 1763 tot één bundel verzameld werden, werd deze opgedragen aan den tooneelspeler Spatzier, die er dikwijls in gecritiseerd wordt.
4) Er kwamen 50 van die brieven uit van 26 Mei 1773-14 Mei 1774.
5) De mededeelingen over de voorsteJlingen van het Duitsche gezelschap worden
gegeven onder het opschrift "Duitsland en aangrenzende ryken. Assendelft (of Voor
den Hout)", die uit Leiden als "Atheene, daar de Fontein op de Vismarkt staat", die
der Vlamingen als "Vlaams Nederland", die der Franschen in den Haag als "Vrankryk.
Parys. Casuariestraat", die uit Rotterdam als "Rotterdam met zyn aangrenzende
ryken". De anecdotes en zoogenaamde advertenties van het blaadje zijn buitengewoon schouw.
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damschen Schouwburg. De schrijvers deelden den inhoud van sommige
drama's uitvoerig mee, vergeleken deze somtijds met de bronnen,
waaraan zij ontleend waren, en oefenden critiek op de stukken en op
het spel der acteurs. Zij prezen vooral treurspelen, keurden het zangspel
af, vielen de oudere kluchten aan, o.a. de Bruiloft van Kloris en Roosje,
en prezen de nieuwere wijze van spelen, zooals die van Passé, den
leerling van Corver, terwijl zij de kunst van Punt en Duim verkleinden.
Dat alles lokte tegenspraak uit. Een blaadje, waarin zij werdeh aangevailen en dat den titel droeg van Voor den Tooneelspel-Beschouwer,
kwam slechts een paar keeren uit, maar De Tooneelspel-Beöordeelaar
(1784) hield het iets langer vol I). Het oordeel van De Tooneelspelbeschouwer wordt daarin op heftige wijze bestreden en de schrijvers
en acteurs, daar geprezen, worden hier op grove wijze afgemaakt.
In 1784 zagen van De Tooneel-kyker tien nommers het licht 2); in
het blaadje wordt critiek gegeven op het spel der Amsterdamsche
acteurs. Niet onaardig is de volgende aanmerking 3) : "Het zy Mejuffrouw
Wattier voortaan geraden, (schoon een zaak van weinig Aanbelang)
Haar Hondje voortaan beter op te sluiten, of wel t'huis te laaten;
Want zulk een Personagie was het niet geoorloofd tot tweemaal toe
op het tooneel te verschynen." Maar niet alle opmerkingen zijn van
zoo "weinig Aanbelang" als deze.
De Tooneelspectator (1792) 4) is in deftigen stijl geschreven. In het
blaadje worden verschillende drama's, naar het Duitsch vertaald, afgekeurd, maar ook eenige Fransche tooneelstukken, terwijl wordt
aangedrongen op het spelen van oorspronkelijke stukken, o.a. eenige
van Nomsz. Ook enkele oudere spelen uit de eerste helft der 18de
eeuw moeten het ontgelden. Het spel der acteurs wordt zelden besproken, maar Bingley en vooral juffr. Wattier worden zeer geroemd.
Witsen Oeysbeek wordt genoemd als de schrijver van De tooneelmatige Roskam (1799) "), een vinnig tijdschrift, vol personaliteiten tegen
allerlei dramatische schrijvers, die niet bij name genoemd, maar voor
de lezers zeker gemakkelijk te herkennen waren. De roskam is dan
ook door den schrijver aangeschaft, "om daarmede eens lustig den
geheelen mesthoop, in den stal van den ouden kreupelen en blinden
1)

Van 2 Februari tot 24 April.

2) Men vindt er beoordeelingen in van de opvoeringen van 13 September tot
13 November.

S) Vgt. blz. 14.
ll) Er verschenen 11 nommers, van September tot November; de prijs van een

nommer was 1Y. stuiver.
~) Er kwamen 21 nommers van uit, van 4 Maart tot 22 Juli.
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Pegasus, in vroeger' tyd de beste harddraver van Apollo, het onderste
boven te halen." Vooral de vertalingen naar het Duitsch moeten het
ontgelden en Kotzebue krijgt er erg van langs I). De dwaze tekst van
Mozart's Tooverfluit wordt duchtig gehekeld 2). Ook hier wordt weer
geijverd voor oorspronkelijkheid - er moest eene belasting zijn op
vertaalde stukken -- en op het beter beloonen der tooneeldichters.
Ten slotte moeten wij nog melding maken van een paar tooneelalmanakken, hoewel deze geene critiek bevatten. De Spectatoriale
Schouwburgs en Brievetas Almanach. Met fraaye Tooneelplaaten.
Voor 'tjaar 1779 ~), ontleent zijn naam aan vier "Zeedelyke verhaaien
uit de voornaamste Tooneelspellen die op de Amsterdamse Schouwburg gespeeld werden, getrokken." Het zijn alle vier vertalingen. De
Schouwburgs Almanach, voor den jaare MDCCLXXXVI 4), daarentegen
geeft h~el wat meer. Behalve een opstelletje over het tooneel in het
algemeen vindt men in het boekje eene korte geschiedenis van den
verbranden Amsterdamschen Schouwburg, eene uitvoerige beschrijving
van het nieuwe gebouwen mededeelingen over het tegenwoordige
personeel (acteurs en muzikanten) van het "Nederduitsch tooneel" en
van het Fransche gezelschap, over de Spaansche acteurs, die vroeger
in Amsterdam optraden, en over de voornaamste liefhebberij komedies.
Ten slotte wordt er eene lijst gegeven van Nederlandsche drama's,
die "nog jaarlijks" op den Schouwburg gegeven worden. Het kleine
boekje is dus van groot belang voor hem, die de geschiedenis van
ons drama in het laatst der 18de eeuw in bijzonderheden wil nagaan.
Het oordeel van enkele vreemdelingen over onze tooneelspelers zij
hier nog in het kort vermeld. Von Uffenbach oordeelde in 1710 "),
dat "die Acteurs gar gut waren, so dasz ich keine Teutsche nie gesehen,
die so wohl agirt haben, ob sie gleich denen Franzosen nicht beykommen, die, was die Comödien anlanget, gewisz alle andere Nationen
Ubertreffen."
Dat gunstig oordeel wordt niet onderschreven door M. A. de la
Barre de Beaumarchais, die van de Hollandsche tooneelspelers zegt G) :
"Aucun d'eux n'est Comédien de profession. L'un est un Perruquier,
qui vena nt de tresser des cheveux, monte sur Ie Théatre sous Ie nom
1) Hij wordt o.a. "een gauwdief In de kunst" genoemd.
2) De vertaler was bovendien zulk een kenner van het Duitseh, dat hij Gegenstand
vertaalde door tegenstand.
S) Te Amsterdam, By Willem Coertse jr. ....
. 4) Te Amsteldam, By Cesar Nol!l Guerin. 5) Vgl. Merkwilrdige Reisen, 11, blz. 415.
6) Le Hollandois, ou Leffres sur la Hollande ancienne et moderne. Francfort, 1738,
11, blz. 199.
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d' Agamennon ou de Cesar, et y parle aux Grecs ou aux Romains
du même air qu'iJ parloit un instant auparavant à ses Garçons. L'autre
est un Tailleur, qui à peine décendu de son établi, monte sur la Scène
et y représente Ulysse ou Agrippa avec cette dignité, que vous pouvez
vous imaginer. Un troisième est un Cordonnier, qui les mains encore
poissées, vi ent sous Ie nom de Brutus conspirer contre Cesar et Ie
poignarder. Les Actrices sont de la même espéce que les Acteurs.
C'est la Fille d'un Tailleur qui réprésente Iphigénie, c'est une Couturière qui est Clytemnestre, c'est une Lingère qui est la Rivale d'Iphigénie. Je vous laisse à juger comment de tels Comédiens jouent leurs
roles dans des sujets nobles et passionnez. C'est beaucoup pour eux
d'entendre ce qu'iJs disent, en co re plus de Ie sentir. Mais Ie faire sentir
aux Spectateurs, c'est ce qui demande plus d'art qu'on ne sauroit à
demander à de pareiJs Comédiens: lis ne réussissent pas mieux dans les
ComMies, qui sont traduites ou imitées de celles des François ou des
Espagnols. S'iJs jouent bien quelque chose, c'est une Comédie, dont
Ie sujet est Hollandois, ou traité à la manière Hollandoise, c'est à
dire, s'iJ y est question d'imiter les moeurs et Ie langage du bas Peuple.
Pour lors I' Acteur et I' Actrice ne font autre chose que dire sur Ie
Théatre ce qu'iJs diroient chez eux dans une occasion semblable, et
j'en ai vu quelques uns, qui s'imitoient eux mêmes avec tant de naïveté
que, sans entendre Ie Hollandois, j'entendois tout ce qu'iJs disoient."Er moge overdrijving zijn in de woorden van dezen Franschman, men
kan zich toch voorstellen, dat hij zich zulk een oordeel gevormd heeft.
De bekende Engelsche schrijver Thomas Smollett, die veel reisde,
heeft ook ons land bezocht. Den held van zijn roman The advenfures
of Peregrine Pickle (1754) laat hij eene voorstelling bijwonen in den
Amsterdamschen Schouwburg 1), "an entertainment which, of all others,
had the strangest effect upon the organs of our hero; the dress of
their chief personages was so antic, their manner so awkwardly
absurd, and their language so ridiculously unfit for conveying the
sentiments of love and honour, that Peregrine's nerves were diuretically
affected with the complicated absurdity, and he was compelled to
withdraw twenty times hefore the catastrophe of the piece. The
subject of this performance was the famous story of Scipio's continence
and virtue, in restoring the fair captive to her lover. The young Roman
hero was represented by a broad-faced Batavian, in a burgomaster's
gown and a fur cap, sitting smoking his pipe at a table furnished
with a can of beer, a drinking glass and a plate of tobacco .... The
. 1) Vgl. in de Tauchnitz-uitgave, 1870, I, blz. 295.
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Dutch Scipio, however, was complaisant enough in his way, for he
desired her to sit at his right hand, by the appellation of Ya frow,
and with his own fingers filling a clean pipe, presented it to Mynheer
Allucio the lover. The rest of the economy of the piece was in the
same taste." - Commentaar is overbodig. Hoe jammerlijk het gesteld
was met de dramatische kunst in Engeland vóór het optreden van
Garrick (1741), is algemeen bekend I). En verder is het te betreuren,
dat Smollett maar dokter en schrijver is gebleven; als lid van een
Tory-kabinet zou hij zeker in zijn vaderland geen onverdienstelijk
figuur hebben gemaakt.
Bes t r ij din g van het t 0

0

nee I.

In de 18de eeuw was de bestrijding van het tooneel weinig minder
hevig dan in vroeger tijd. Nu eens was het een stille tegenstand,
wanneer de kerkeraad van de eene of andere stad den magistraat
overreedde, geene toestemming te geven tot het opvoeren van tooneelspelen, maar somtijds werden, naar aanleiding van eenig voorval, tal
van vinnige pamfletten in de wereld gezonden. Dat was o.a. het geval,
toen in 1711 op de kermis te Utrecht komedianten waren toegelaten,
wat in 62 jaren niet gebeurd was, en Petrus Burmannus, de bekende
philoloog, korten tijd daarna zijne college's over Terentius opende
met eene Oratio pro Comoedia, die later in eene Hollandsche vertaling
het licht heeft gezien. De professor wees in die redevoering op het
nut van het tooneel, op de goede afleiding, die het schenkt na ingespannen arbeid, op de wereld- en menschenkennis, die het kan
geven, op den strijd tegen het slechte in staat en maatschappij, die
er meermalen met kracht gevoerd wordt.
Die redevoering gaf aanleiding tot een geweldigen twist. Burman
werd van den kansel uitgescholden, de kerkeraad klaagde hem aan
bij de stadsregeering en zes predikanten schreven een Noodig Verweerschrift, waarin zij met zwaar geschut den professor bestookten,
en nog een Kortbondig Vertoog, waarin zij hunne meening over "de
Onbetamelijkheit en Schadelijkheit der Comedien, bijzonder ook der
Hedendaagsche" trachtten te verdedigen. "De Comedien" zijn nutteloos,
schandelijk en schadelijk; zij zijn het werk van den duivel. Burman
antwoordde met eene breedsprakige Wederlegging, die weer gevolgd

1) Vgl. o.a. John Forster, The lije and times oj Oliver Goldsmith, Tauchnitzuitgave, 1873, I, blz. 171, 172.
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werd door een Antwoord van vier der zes predikanten, welke het eerst
de pen hadden opgenomen.
Intusschen bemoeiden ook anderen zich met den strijd. Zes afgevaardigden van de Noord- en de Zuid-Hollandsche Synode gaven
Schriftuurlijke en Redelijke Bedenkingen tegen de redevoering in het
licht en van Rotterdamsche zijde werd het vuurtje nog aangestookt
door een Advertissement of Waarschouwinge, waarin wordt voorgesteld,
de Staten van Utrecht te verzoeken, aan Burman op te dr9gen, "alle
komedien te zuiveren van al het schadelijke en onnutte" en, "zoo dat
niet gelukte, hem "als een eerloos bedrieger met al zijn geboeften
ten Lande uit" te bannen. Burman antwoordde de Utrechtsche dominé's
weer met een paar andere WederJeggingen, die steeds nijdiger van
toon werden, en zijne tegenstanders deden daarin voor hem niet onder.
Zelfs werd door beide partijen de Latijnsche Muze ingeroepen.
De twist bleef, zooals het gewoonlijk gaat met zulke dingen,
onbeslecht en leert ons alleen, welk een hartstocht er in dien tijd
door het tooneel werd opgewekt I). En elk oogenblik vlamde de strijd
weer op. In 1738 werd het honderdjarig bestaan van den Amsterdamschen Schouwburg plechtig herdacht. Er werd eene galavoorstelling
gegeven, een allegorisch drama' vertoond en eene massa verzen geschreven ter eere van het feest. Maar de tegenstanders van het tooneel
zaten ook niet stil. Van den kansel werd gepredikt" teegens het gedrag
der overheyd, in 't vieren van het jubilé 2)," en pamfletten tegen het
tooneelspelen zagen het licht 3). De rector Boon hield, naar aanleiding
van dat feest, eene Latijnsche redevoering in de Nieuwe Kerk "over
het ontstaan en het doel der dramatische poezie", waarin hij de
tegenstanders van het tooneel o.a. voor de voeten wierp, dat zij de
meening der kerkvaders niet juist weergaven 4).
Ook zonder bepaalde aanleiding werd er tegen het tooneel geschreven. In eene Verhandeling over de tooneelspeelen, bestaende in

verscheide zamenspraken tusschen Adam, d' aerdsche menseh, die
dezelven voorspreekt, en Daniel, het oordeel Gods, die dezelve tegenspreekt (1728), worden de tooneelspelen om allerlei redenen afgekeurd,
evenals in de Bedenkingen van een voornaam Godgeleerde over de
comedien en het bijwonen van die. Dat is eveneens het geval in de

1) Vgl. over al die pamfletten uitvoerig, Mr. J. N. van Hall In Het Tooneel. RedacJ. N. van Hall en C. N. Wybrands, Utrecht, I, 1878, blz. ~.
2) Vgl. Tooneel-Catalogus Nederland, t. a. p., blz. XXI. B) Vgl. Wybrands, blz. 183.
4) Zie Dr. G. D. J. Schotel, Tilburgsche avondstonden, 1850, blz. 204.

teurs: Mr.
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Verhandeling voor en tegen het gebruik van den schouwburg, opgesteld
door een zeker voornaam man I).
Die tegenwerking van de geestelijkheid werd telkens in tal van steden
gevoeld. Bij allerlei gelegenheden wist zij den magistraat te overreden,
het komediespelen te verbieden. De paalworm bedreigde in 1732 onze
zeeweringen; spoedig werd de schouwburg gesloten, alsof dat een
voortreffelijk middel was tegen het vernielende insect. Was er veepest,
men weerde een paar jaren achtereen de tooneelspelers, zooals in
1770-1772 te Rotterdam en in 1770 en 1772 te Utrecht. Waren de
Engelschen eens weer bezig om, volgens de beproefde oude Angelsaksische methode, vóór eene oorlogsverklaring, onder biddend opzien natuurlijk, onze koopvaardijschepen te rooven en in beslag te
te nemen, spoedig de schouwburgen dicht 2). Waren er binnenlandsche
oneenigheden, zooals in 1747, de voorstellingen moesten gestaakt
worden ~). Was er oorlog, men behandelde de tooneelspelers als vijanden
en liet hen honger lijden 4). Zoodra het vaderland door de eene of
andere reden in een "critique staat" was, moesten zij het in de eerste
plaats ontgelden. In April 1782 verzocht de kerkeraad in den Haag
de burgemeesters, te verbieden "alle comoedien, tooneelspellen, vertooningen en speciaal de Hollandsche Comoedie, zoo nadeelig en schadelijk,
als welke de vreeze Gods uit 't harte verbant, en geile lusten aankweekt."
Van de Fransche komedie werd niets gezegd, want daarheen gingen de
voorname lui. Die toeleg is toen niet gelukt 5). Maar wel werd in
denzelfden tijd de Schouwburg te Rotterdam gesloten wegens de bedestonden; de tooneelvereeniging wreekte zich door in het vervolg geen
benefiet meer te geven voor de armen der Hervormde gemeente G).
In Dordrecht verzette de kerkeraad zich telkens tegen het optreden
van tooneelspelers - in 1712 openden dezen daarom hunne "schole der
ydelheydt" even buiten de gemeente 7) - in Nijmegen werden zij van
1701 tot 1787 geweerd 8). Te Groningen verzocht de kerkeraad in 1701
met succes, om "sulck gespuis van menschen" te weren "). Ook daar
1) T. a. p., blz. 203, 204. Zie de titels van eene menigte andere geschriften uit de
18de eeuw vóór en tegen het tooneel in den Tooneel-Catalogus Nederland der Amst.
Univ. Bibi., blz. IV, V.
2) Vgt. Haverkorn van Rijsewijk, t. a. p., blz. 228.
S) Vgt. Wybrands, blz. 186, 187. De Amsterdamsche Schouwburg bleef anderhalf
jaar lang gesloten.
4) Vgl. Haverkorn van Rijsewijk, blz. 234, 251.
5) T. a. p., blz. 241.
6) T. a. p., blz. 251.
7) VgI. Schotel, t. a. p., blz. 208. 8) Vgt. Van Schevichaven, t. a. p., blz. 173, 174.
9) Vgt. K. R. VeIthuis, De opkomst van het tooneel te Groningen, Groningen, 1883,
blz. 27.
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was het een voortdurende strijd. Kon de kerkeraad den magistraat ook
al overreden, met de kermis geene tooneelspelers toe te laten, hij
had toch te strijden tegen de gezelschappen van liefhebbers, die met zoo
weinig mogelijk ophef de Muzen van het drama dienden. Daarom verzocht
de kerkeraad in 1765 de stedelijke regeering, om "in het toekoornende alle zulke gemoedsverwoestende en zielbedervende ijdelheeden
niet meer te gedoogen, maar als Werken der duijsternisse te keer te
gaan, ten eijnde niet alleen alle zulke ongeregeltheeden, als er uit geboren worden, moogen worden voorgekoomen, maar ook op dat het
schrikkelijk Toornvuur van den Almagtigen, dat reets een en andermaal begonnen heeft te smeulen, niet in vollen vlam ontbrande". Dat
was burgemeester en raad toch te kras en zij verzochten dus den
kerkeraad, niet meer met zulke verzoeken aan te komen. Eenige jaren
later was er weer heel wat te doen naar aanleiding van eene liefhebberijkomedie, waaraan ook eenige studenten deelnamen, maar de magistraat liet haar oogluikend toe en nam ook later niet al te veel notitie
meer van de protesten van den kerkeraad I).
De heftigheid der tegenstanders kwam wel het meest uit na den
brand van den Schouwburg te Amsterdam in 1772. De presideerende
burgemeester had spoedig één der predikanten bij zich ontboden en
hem verzocht er voor te zorgen, "dat de Heeren Predikante op den
predikstoel over de verbranding van den schouwburg en hetgeen daarby geschiet is sig niet geliefden uyt te laeten of daer van sprekende
alle mogelyke omsigtigheden geliefden te gebruyken." Dat verzoek
hielp zoo weinig, dat al dadelijk den volgenden Zondag de kerken
daverden. Eén der redenaars had tot tekst gekozen Ezechiel XXIV,
vs. 10: "Draag veel houts toe, steek het vuur aan, verteer het
vleesch, en kruid het met specerijen, en laat het de beenderen verbranden, Stel hem daarna ledig op zijne kolen, opdat hij heet worde,
en zijn roest verbrande, en zijne onreinheid in het midden van hem
versmelte, zijn schuim moet in het vuur", enz. De drukpersen van
Amsterdam werden in beslag genomen door al de pamfletten, naar
aanleiding van de ramp geschreven; er zijn er ongeveer tweehonderd 2).
Er waren beschrijvingen van den brand en jammerklachten, geschriften,
waarin de ramp als eene straffe des Hemels werd voorgesteld, en strijdschriften daartegen.
Een zekere J. C. Mohr dichtte o.a.:
1) T. a. p., blz. 28-48.
1) Een groot aantal titels wordt genoemd in den Tooneel-Catalogus Nederland
der Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek, blz. XXIV-XXXV.
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"Maar hooger nu gezien! valt zelfs geen muschje op aarde
Dat God niet stuurt, zou dit, 't geen ons nu zoo vervaarde,
Dan 's HEEREN werk niet zijn? elk vrage 't zijn gemoed:
Wat kwaad is in de stad, hetwelk die HEER niet doet?
Laat God, die Levensbron, zo veele elendig sterven;
Die menschenhoeder hier die menschen dus verderven;
Roep, brandend' schouwburg! dan en klinke door het land:
Rechtvaardig is de HEER! zijn wraakvuur stak me in brand!"

Een ander beschouwde de ramp als "een byzonder Oordeel Gods
over dat Goddeloos Tooneel, welk een Kruis is voor alle Vroomen,
een Pest van den Burgerstaat, eene Vijandin der Kerke, een schandelijk
Bordeel, een School van Vuiligheden, en een Winkel van Gebreken,
waerdig dat het voor altoos in vergetelheid geraakte, opdat de nauwgezette Deugd en Godsdienst niet langer door hetzelve vertreden, de
jonge Jeugd bedorven en de studeerende Jongelingschap 'er door besmet
en ontreinigd worde."
Vol vuur en kracht kwam Betje Wolff op tegen de beweringen van
zulke "booze Dweepers" en "ontaarde menschen"; ook zij werd
natuurlijk met vuil geworpen I). Het is droevig, dat er zoovele harde
woorden geuit zijn bij het graf van de ongelukkigen, van welke er
eenigen door hunne getrouwe plichtsbetrachting den dood hadden
gevonden. Gelukkig stond er tegenover, dat ook weer in dezen tijd
vele beschaafde mannen het tooneel verdedigden, het trachtten op te
heffen en meewerkten in liefhebberij komedies. Kenmerkend is het
zeker, dat Cornelis van Engelen, die vroeger predikant was geweest,
in De specfatoriaale Schouwburg vertalingen "der beste zedelijke
tooneelstukken" bijeenbracht, en niet minder eigenaardig is het, dat
een paar theologanten zich "op den Predikstoel, weeklijks, bij de zes
maanden lang," door Corver "in de "Preekkunst" lieten onderwijzen l).
Het t 0 0 nee I in

00 s t-

en We s t-I n d i ë.

De kunst neemt in het leven van hen, die zich in eene kolonie
hebben gevestigd, gewoonlijk eene zeer kleine plaats in. Het klimaat,
dat eene geheel andere leefwijze en dagverdeeling vordert dan in het
vaderland, het gebrek aan intellectueelen omgang en vele andere
oorzaken maken, dat men zich in de kolonies met weinig tevreden
stelt op kunstgebied. Toch wordt er muziek gemaakt en ook wel
komedie gespeeld; aan het slot van dit hoofdstuk moge dus nog een
1) Zie voor het bovenstaande, Rössilig, t. a. p., blz. 4, vlgg.
2) Vgl. Tooneel-aanfekeningen, blz. 204.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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enkel woord over het drama in de hoofdplaatsen onzer Oost- en
West-Indische bezittingen eene plaats vinden.
Over tooneelopvoeringen te Batavia gedurende de 18de eeuw bezitten
wij inlichtingen I). Vóór 1711 - in dat jaar verscheen de 2de drukschijnt G. van Spaan's Opkomst der Oostindische Compagnie, met de
voornaamste land- en zeegevegien, te zijn "verhandelt en vertoondt
in Batavia voor den Generaal en Raaden van Indien"; het is niet veel
meer dan een verhaal, dat aan verschillende personen in den mond
wordt gelegd. In 1757 kreeg Gabriel Besse du Pouget, "oud souslieutenant der Dragonder Lijfwacht," verlof, om in het Heeren Logement
een schouwburg op te richten, die werd ingewijd met eene voorstelling
van De Marre's jacoba van Beijeretz. Later werd De dood van Willem
den eersten door Claas Bruin ten tooneele gebracht. In 1760 gaf
Pouget de onderneming op en deed haar over aan J. A. Keijser. In
September 1763 werd in tegenwoordigheid van den Gouverneur-Generaal
P. A. van der Parra jan Pietersz Coen opgevoerd, een "bly-eyndend
oorlog-spel", dat geschreven was door Joh. Kamphuis en P. de Vries
en in het vorige jaar te Batavia was gedrukt. Ook een paar divertissementen werden in dien tijd ten tooneele gebracht 2). Kort daarna
ging de ondernemer failliet en verdween. De schouwburg werd nu
afzonderlijk verkocht, maar de nieuwe eigenaar was al even weinig
gelukkig en gaf in 1770 de zaak op. In de eerste tien jaren hoort
men niets meer van tooneelvoorstellingen, maar in 1780 verzocht
Jan Bouhon 3), zeker de zoon der bekende acteursfamilIe, de
regeering hem verlof te verleenen, "om in de zuider-voorstad een
tooneel te mogen oprigten tot het vertoonen van de beste Nederduitsche stukken." Dat verzoek werd toegestaan, maar spoedig brak
de oorlog met Engeland uit, er werden vele bededagen gehouden en
volgens besluit van 21 September 1781 werd Bouh<1n's schouwburg
"vooreerst en tot weder opzeggens" gesloten.
1) Vgl. Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd, in Mr. N. P. van den Berg, Uit de
dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen, Haarlem, 1804, blz. 95, vlgg. Het
bovenstaande is aan dat werk o'ntleend.
Uit de 17de eeuw wordt alleen bericht, dat tijdens het beleg van Jakatra in 1619
de belegerden zich den tijd kortten door het opvoeren van een spel.van den Coninck
van Denemarken en van den Coninck van Sweden" (blz. 102); zeer waarschijnlijk
was dit Wassenburgh's Historiaal spel van Koningh Reynier van Norwegen ende de
schoone Langerta (vgl. dl. I, blz. 300). In 1648 wordt melding gemaakt van het spelen
van kinderen in een vertrek van het Kasteel (blz. 104).
2) Over één dezer stukjes, Apolloos Vreugde-Feest vàn L. Brezee, wordt uitvoerig
gesproken in Schouwburg Nieuw5, 1764, blz. 387-397.
S) Hij was in 1774 aan den Amsterdamschen SchnvVJurg. Zie blz. 235.
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Ook Paramaribo heeft een schouwburg gehad. In 1773 had zekere
Schouten van Amsterdam in de hoofdstad van Suriname "een huys
met decoratiên laten appropieren" en den 19den Juni werd daar Sabinus
en Eponina, door J. Haverkamp vertaald naar het Fransche treurspel
van Richer, opgevoerd. In 1775 werd er een schouwburg opgericht,
waaraan eenige hoofdacteurs en actrices tegen betaling verbonden
waren; er werden jaarlijks 6 of 8 voorstellingen gegeven. De lsraêlieten
richtten nu ook een schouwburg op, waarin jaarlijks 12 malen gespeeld
werd 1). In den eerstgenoemden schouwburg is misschien in 1782
het door P. S. Roos geschreven gelegenheidsstuk, Suriname verheugd,
bij de aankomst der Nederlandsche vloot, op den 11 en juny 1782,
opgevoerd.
1) Zie voor het bovenstaande:
dam, 1861 blz. 317, 318.

J.

Wolbers, Geschiedenis van Suriname, Amster-

X. HET DRAMA IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN.
Zooals vroeger reeds werd opgemerkt I), blijft het drama in de
Zuidelijke Nederlanden zich gedurende de 18de eeuw geheel en al
bewegen in de vroegere banen. Nog altijd staan misterie, mirakel~
en heiligenspel bovenaan, niet alIeen in afgelegen dorpen, maar ook
in de grootere steden. Vooral in de eerste helft der eeuw beheerscht
het geestelijk drama, door den tijd afgesleten en bijna tot eene caricatuur geworden 2), het tooneel in heel Vlaanderen. Had G. K0ckaert
in de eerste jaren der 18de eeuw De Verrijssenisse O. H. }esu Christi
met alle syne openbaringhen ende Hemelvaert geschreven,). Merckaert
dichtte nog kort voor het begin der 19de eeuw De Verrijssenisse van
onsen Saligmaeker Jesus Christus. J. L. Krafft schreef in 1736 Het
lijden van O. H
H. }esus Christus. ). B. de Pape gaf ongeveer in 1715
uit Des menschen verlossinge, door de geboorte onses Saligmakers
}esu Christi en ). van Aerde ongeveer in 1790 Treur-spel van de vier
uyterste des menschen, ofte vertooninge van het leste oordeel, afgebeeld
in de christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch. A. Flas maakte
in 1717 de lotgevaIIen van jozef en die van judith tot onderwerpen
van een drama. Den Heyligen Roosencrans, Het Heiligh Bloed, De
Vindinge van het H. Kruys behoorden tot de drama's, die het meest
werden gespeeld; er waren vele stukken, welke çlien naam droegen.
Het waren mirakelspelen, evenals Aller wonderheden, wonderen schat,
oft mirakel der mirakelen, geschiet in 1370, binnen Brussel (1720) 3)
van D. Dannoot. Veel grooter was het aantal heiligenspelen ; er was
geen heilige, die niet in verschillende drama's werd verheerlijkt 4),
vooral toen in het midden der eeuw de rederijkerskamers op de dorpen
weer begonnen op te komen. Onder de schrijvers van heiligenspelen
mogen P. justinius, L. Verkruysse en ). de Ridder worden genoemd,
wier drama's ons zijn overgebleven. Heel veel van deze literatuur is
verloren gegaan, wat geen onoverkomelijke ramp schijnt.
1) VgJ. dl. I, blz. 70, 71.
4) Vgl. dl. I, blz. 71, 72.

2) T. a. p., blz. 72, 73.

3) Dit is de 2dc druk.
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Ook in vele drama's, die een meer wereldlijk karakter vertoonen,
is een geestelijk element. De Heylighe Roomsche Kercke triompheert....
door de Waepenen van .... Leopoldus 1.... (1697) van D. Dannoot heeft
een voorspel, waarin o.a. Christus, de kerk, de vijf zinnen en eenige
andere allegorieën optreden, en waarin vertoond wordt "den Zee-slagh,
die Don Jean van Ostenrijck won, tegen de Turcken, Anno 1572."
Eenige dier personen treden ook in het stuk zelf op en dan "verscheynt
achter in het midden van de Wolcken het Lam Godts." Het "voorspel"
van de Noyt-gehoorde vreedheyt van de allerquaedste onder alle de
vrauwen Elisabeth .... tegen haere nichte Stuarta van een onbekenden
schrijver is eene alleenspraak van "de H. Kerke". In het stuk zelf
verschijnt "Het Geest van Stuart.... met eene brandende tortse in de
hand," en aan het slot wordt "het Hoofd van Stuarta onder het gesang
afgehauwen." Behalve de beide koninginnen heeft geen der personen
een naam; het zijn allen "Princessen," "Princen" en "Gesanten".
Zoozeer was de schrijver t'huis in zijn onderwerp. In Den Oorlogh
tusschen Carolus Vl .... en Soliman lIl.... (1717) van J. B. de Pape treden
een engel, Geloof, Hoop, Liefde en de H. Kerk op. Het drama werd
vertoond door de jeugd; er komt een zeer groot aantal personen in
voor en er hebben tallooze vertooningen in plaats. C. Meyer behandelde
hetzelfde onderwerp in Zegen-prael van Carel den Vl.... ofte nederlaeg
van Aêhmet den lIl.... (1738) I), maar korter en eenvoudiger. Een gebed
en een ballet worden hier echter niet gemist. In De gestrafte boosheydt,
door Carel de Stoute.... rechtveirdig gepleegt aen syrzen gouverneur
van Zeelandt wordt door hem nog eens hetzelfde onderwerp behandeld,
dat Rodenburg in Hoecx en Cabeliauws (1628) en later Verhoek ten
tooneele hadden gebracht. Tegen verwachting is Carolus den V....
zeghen-praelende over joannes Predericus Ceurvorst van Saxen ende
Philippus Landtgrave van Hessen (1727) van P. justinius een geheel
en al wereldlijk drama. Dat is eveneens het geval met de volgende
tooneelspelen.
J. Acket's Clarinde Princes~'e van Mantua of de rampspoedige liefde
(1700) heeft een zeer romantisch verhaal tot onderwerp, waarin een
vergiftige appel eene hoofdrol speelt. In De Ooddelijcke Voorsienigheyd
beproeft in Bertulpho en Ansbertà.... (1720) van B. Brand vindt eene
vrouw, die in manskleederen haar man is nagereisd, hem als slaaf in
Turkije terug. Tusschen de bedrijven, hier "vertoogen" genoemd,
hebben vertooningen plaats, die door "den Zeden-redenaer" worden
uitgelegd; ook zingt "een Choraelken in Engels kleederen" een lied.
1) Dit is de

3de

druk.
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De trotse.... dobbelheydt van Aretaphila door de Goddelycke Rechtveerdigheydt gestraft (1727) van ]ustinius is de dramatiseering van
een zeer bloedig verhaal, maar toch nog minder griezelig dan J. de
Ridder's Bloedig moord-thonneel in Don Renory (1754), dat ontleend
is aan de Tragedische ofte klaechlijcke Historien (H, 13). J. L. Krafft
heeft in Iphigenie ofte Orestes en Pilades (1722) de Grieksche
sage behandeld, alsof zij een geschikt onderwerp was voor eene
tragicomedie, en in Den spiegel der vrouwen verbeelt in .... Ildegerte
(1727) een zeer romantisch verhaal gedramatiseerd. J. Labare bracht
in De trauwe van Made de Valois .... (17?7) eene gebeurtenis uit de
geschiedenis van zijn vaderland ten tooneele. Zijn Kruys-tocht door
Diederyck von EIsatien Grave van Vlaenderen, en Ludovicus den
Goeden Koningh van Vranckryk speelt gedeeltelijk in het Heilige Land.
Eéne der vertooningen in dit "bly eyndigh treurspel" is al weer
een zeeslag, waarbij heel wat wordt geschoten; vóór die vertooning
daalt Mercurius naar beneden, om haar te verklaren. Adallas Coninck
van Thracien ofte stantvastige Olympie (1728) van U. F. Swartsen
is misschien aan een Franschen roman ontleend.
]. F. Cammaert heeft een groot aantal tooneelstukken geschreven,
o.a. Bloedige martel-kroon ofte Maria Stuart. ... (1747), Mahomef.. ..
ofte moord-baerende liefde, uytgevrocht in Irena .... (1748), Constantinus ...
de onnooselheyt van synen sone Crisp us, ende de boosheyt van syne
vrouwe Fausta, straffende (1750), Gestrafte minlust.. .. in Maria van
Arragon .... (1750), enz. Men mag met recht twijfelen, of dit alles wel eigen
werk was. Want Cammaert was een plagiarius als weinigen. H.ij gaf
niet alleen eene vertaling van Th. Corneille's Le comte d' Essex (1678)
als eigen werk uit, maar hij deed hetzelfde met P. Corneille's Horace
(1639) en Racine's Esther (1668) en Athalie (1672); aan zijne vertaling
van het laatstgenoemde treurspel gaf hij den dichterlijken titel: joas
seven-jaerig koning van juda, van de moord bevryd door josoba,
opgevoed onder het bestier van joiada, en vruchteloos vervolgt door
Athalia (1748). Nog erger vergreep hij zich aan Vondel. Adam ende
Eva uyt het lust-paradys gejaegt in ballingschap, aller treurspelen
treurspel, getrocken uyt de H. Schriftuere, ende in rym gestelt door
joannes Franciscus Cammaert (1746), is Vondel's Adam in ballingschap.
Hier en daar is eene kleine omzetting van den tekst - Vondel verbeterd
door Cammaert, wiens "naems-letterkeer" was "Musen-cier-toe of
Minnaars-cas"! - maar verreweg het grootste gedeelte van Vondel's
treurspel is eenvoudig overgeschreven. Aan Cammaert, alias "Musencier-toe", komt de eer toe, van alle Nederlandsch schrijvende dramatische dichters de brutaalste letterdief te zijn.
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Een drama, dat de belegering van Praag door Frederik den Groote
tot onderwerp had, en de Bellerophon (1784), "een der Meester-Stukken
van d'Heer Vander Eecke", verdienen nauwelijks vermelding.
In vele dezer treurspelen en ernstige drama's met een godsdienstigen
of historischen inhoud zijn de meest heterogene bestanddeelen dooreen
gemengd. Er komt verder veel muziek, zang en dans in tal van treurspelen voor en het aantal vertooningen is dikwijls zeer groot. Bij
Cammaert's Maria Stuart is een voorspel. Eerst ziet men in eene
vertooning Maria in Engeland landen; daarbij wordt gezongen en dan
volgt een ballet. Vervolgens wordt Maria in eene vertooning door
Elizabeth verwelkomd en daarna in eene andere "gestelt in den Kercker".
Er wordt weer gezongen en vervolgens gedanst. Aan het slot van het
treurspel ziet men in eene vertooning "de cierelycke Grafplaetse
van Maria Stuart: vele Prinsen, Vrinden ende Staetjuffers om haere
dood hunne traenen vernieuwende." Er wordt gezongen en een
"rouw-ballet" gedanst. In andere treurspelen gebeurde dat alles dikwijls
midden in het stuk.
Oorspronkelijke blij- en kluchtspelen zijn er gedurende de 18de eeuw
heel weinig in de Zuidelijke Nederlanden geschreven. In 1672, al
spoedig nadat Lodewijk XIV den oorlog aan de Zeven Provinci(!n had
verklaard, had R. Poisson een blij spelletje gegeven met den titel La
Hollande malade. Dat stukje werd in 1708 beantwoord met De verwaandheid der Franse ten toon gestelt, of de Geconsterneerde Fransman,
wegens de baftaille van Ouden aarden ; het heet in Oudenaarde gedrukt
te zijn I). Een Fransch krijgsgevangene, die erg zwetst, is de hoofdpersoon. Schelden, drinken en vechten is schering en inslag in Den
procureur koop-man ofte de bedrogen praticke (1715). De verheerlyckte
schoenlappers, ofte de gecroonde leerse (1718) was geschreven voor
den vastenavond en heeft eene anecdote aangaande Keizer Karel V
tot grondslag, die incognito deelneemt aan een maaltijd in het gezin
van den schoenlapper, waar het nog al ruw toegaat. Den bekeerden
gierigaert (1735) van J. van Vergelo heeft zijne bekeering te danken
aan zijne beide zoons, die hem in verschillende verkleedingen schrik
aanjagen. In Den Tydt (1735) klagen allerlei soort van menschen over
den Tijd, zoodat Jupiter dezen ter verantwoording roept en hij zich
verdedigt. Eene vrijerij van een grijsaard en een jong meisje aan het
slot was zeker de aanleiding, om het stukje een kluchtspel te noemen.
De kryghs-gesinde dochter van Vergelo is eene flauwe klucht. De
"zedenklucht" Paschier en Isabella (1722) van B. Brand is niet beter.
1) Vermoedelijk is het echter in de Noordelijke Nederlanden geschreven en gedrukt.
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Het begin van Een vermaeckelyk kluchte van eenen vervallen ende
!Veder herstelden Gascon (1754) heeft iets van Den Spaenschen
Brabander van Bredero en is blijkbaar aan dezelfde bron, de Lazarillo
de Tormes, ontleend. jerolimo heet hier Scapin. Het grootste gedeelte
van het stukje is echter eene vrij platte Arlequinade. In het Gedwongen
huwelyck klucht-gewys verbeeld in den ouden Grimpaert.. .. worden op
ouderwetsehen trant door de tooveres Circe geesten opgeroepen en
een oude heer in een zak halverwege opgeheschen. De inhoud van
het Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel laat zich
gemakkelijk gissen. Niet onaardig is het Dispuet tusschen jaque en
Griet op het uytdragen vanden Pispot I). Een schoenlapper en zijne
vrouw hebben altijd ruzie en slaan er dan lustig op los. Wanneer
eens de quaestie ter sprake komt, waaraan het stukje zijn 'naam
ontleent, spreken zij af, dat diegene van hen beiden, die den volgenden
morgen het eerste woord zegt, in het vervolg steeds die huishoudelijke
bezigheid zal moeten verrichten. De buren komen en spreken hen toe,
maar krijgen geen antwoord, de familieleden evenmin. De "Chirurgien"
wordt gehaald, maar kan geen woord uit hen krijgen. De buren
richten in het huis een maaltijd aan en eten en drinken alles op, wat
zij vinden; zij zien het zwijgend aan. Het gerecht wordt er bij gehaald
en, daar "se beyd' sot, stom en dul" zijn, wordt hun boeltje verkocht.
Maar als er een "kofferken" verkocht zal worden, waarin Griet haar
geld geborgen heeft, verscheurt zij het touw, waarmee men haar,
evenals haar echtgenoot, aan eene ladder heeft vastgebonden, en
begint te spreken. Nu volgt eene verzoening; de vrouw bekent, dat
zij het pleit verloren heeft en er wordt feest gevierd en gedanst 2).
Het zangspel viel in de Zuidelijke Nederlanden zeer in den smaak;
wij kennen o.a. ,het Divertissement van de twee honden aen een
been, ofte Truyken myn lief, een onbeteekenend stukje, dat
zeker vertaald is. Over den opgang, dien Neyts maakte met zijne
vertaalde zangspelen en den troep, die ze opvoerde, werd boven
reeds gesproken 3). Later reisde ook het gezelschap Fiston-Mees wel
naar Holland. De eerste zanger en directeur, Henri Mees, had eene
buitengewoon omvangrijke stem. Het gezelschap speelde in het Fransch
1) Z. j. Misschien is het stukje uit de 17de eeuw.

2) Eene dergelijke weddingschap tusschen man en vrouw komt ook voor in de
oude Farce .... d'un chauldronnier (vgl. Viollet Ie Duc, Ancien théatrefrançais, 1854,
11, blz, \04-115), maar daar spreekt de man het eerst, omdat een koperslager de
zwijgende vrouw gaat liefkozen; het verhaaltje is met eenige afwijkingen naar Straparola, VIII, 1.
3) Zie blz. 215,
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en in het Vlaamsch en bestond uit een groot aantal personen, onder
welke wij b.v. de namen Borremans en van Kerckhoven aantreffen I).
In het laatste gedeelte der 18de eeuw bestond het grootste gedeelte
van het repertoire in de Zuidelijke Nederlanden, evenals elders in
Europa, uit naar het Fransch vertaalde drama's; zelfs bij wedstrijden
van plattelandsche rederijkerskamers werden somtijds treurspelen van
Voltaire opgevoerd. Ook bleven de vertalingen naar Spaansche drama's
uit de 17de eeuw lang op het tooneeI 1).
In eenige der groote steden waren vaste schouwburgen; Cammaert
spreekt telkens van "het groot Brussels-schouwburg, gesegd het opera".
Toch schijnt die naam minder juist; in 1777 althans was er geen vast
koor voor het zangspel, maar nam men voor elke uitvoering koristen
en muziekanten in dienst 3). Het gezelschap van Heintje Mees speelde
in een gebouw op de Place des Martyres te Brussel en later in het
Théatre de la Monnaie 4); zeker bedoelt Cammaert den laatsten
schouwburg. In Antwerpen werd in 1713 een operagebouw gesticht,
dat bijna f 40.000 kostte. In 1785 was er te Gent een schouwburg
in de "bonne Avanture" C'). Wat de opvoering betreft kan worden
vermeld, dat, in de kluchten althans en ook in Berfulpho en Ansberfa,
het tooneel nog door een gordijn in tweeën was verdeeld; werd het
gordijn weggeschoven, dan zag men een binnenhuis, eene gevangenis,
of iets dergelijks.
In het midden der 18de eeuw herrezen ook op het platteland de
rederijkerskamers; zij waren nog juist zoo ingericht als in de 16de eeuw (;).
Er was bijna geen dorp in Vlaanderen, of het had zijne rederijkers.
Zelfs vrouwen en meisjes vormden somtijds eene kamer en gaven
voorstellingen 7), terwijl zij ook wel optraden bij de voorstellingen,
door mannen gegeven 3). Eene menigte dichters leverden de drama's
voor deze landelijke spelers 0) en velen van hen plunderden op barbaarsche wijze hunne collega's in de stad. Dat is misschien 'één der
redenen, waarom het repertoire der dorps-rederijkerskamers weinig
verschilt van dat in de steden; men vindt dezelfde titels opgegeven,
1) Vgl. Betsy Perk in Het Tooneel, XIV, 1884-85, blz. 55-63.
2) Ook wel andere oude stukken. Zoo werd b.v. in 1753 te Thielt nog vertoond
de Porphyre en Cyprine van "1620 (vgl. Vaderlandsch Museum, V, 1863, blz. 171).
3) Vgl. Vander Straeten, t. a. p., I, blz. 190.
4) Vgl. Het Tooneel, t. a. p.
i') Vgl. J. F. vander Schueren, Redevoering over de oudheyd, nutheyd en heerlykheyd
der . ... Rederykers in de Nederlanden .... Gent, z. j.
6) Vgl. Van der Straeten, t. a. p., I, blz. 322-351. Ook de "doodschuld" (vgl. dl. I,
blz. 58) bleef behouden (vgl. Vander Straeten, blz. 333, 340, 344).
7) T. a. p., blz. 86, 87.
8) T. a. p., bI. 85.
9) T. a. p., blz. 97, vlgg.
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maar heeft niet de zekerheid, dat de drama's geene wijziging~n hebben
ondergaan, berekend naar het publiek, waarvoor zij bestemd waren.
Geestelijke drama's hadden verreweg de overhand en werden eerst
tegen het einde der eeuw verdrongen door vertalingen naar het Fransch.
Rederijkersfeesten en wedstrijden kwamen voor evenals vroeger;
somtijds werd in een of ander dorp op achtereenvolgende Zondagen
hetzelfde drama door verschillende kamers opgevoerd en daarna de
prijs uitgereikt.
De voorstellingen hadden plaats in de open lucht, in eene schuur
of in eene herberg I). De costumes waren meestal zeer eenvoudig,
somtijds echter, als ze in de stad gehuurd waren, niet zonder wereldsche
pracht 2). Evenals in de steden werd bij de voorstelfingen veel muziek
gemaakt en gedanst. Programma's werden, gewoonlijk in 4°, gedrukt;
zij gaven den korten inhoud van het drama, bedrijf voor bedrijf, op.
De herleving der rederijkerskamers op het platteland was maar van
korten duur; al spoedig, nadat de Franschen het land bezet hadden,
werden de kamers afgeschaft 3) en kwamen er harmonie- en zanggezelschappen voor in de plaats.
1) T. a. p., blz. 202, 203, 225.

2) T. a. p., blz. 2Zl en Noot 2. 8) T. a. p., blz. 248.

BIJL A G E.
VERTALINGEN EN BEWERKINGEN, GEDURENDE DE 18DE EEUW
UITGEGEVEN I).

Naar het Orieksch:
Eu ri p i des, Helene -

Helena in Egypte, of de gewaande ontrouwe getrouw
bevonden, 1737, d. G. K e m p her.
Sop hoc les, Oedipus Colonaeus - De dood van Edipus, 1789, 1857, d.
W. Bilderdij k.
Oedipus Rex - Edipus, Koning van Thebe, 1779, 1857, d.
"
W. Bi Ide rdij k.

Naar het Latijn:
P I a u t u s, Casina - De verliefde Grysaard betrapt, 1709, d. H. v. H a I m a e 1.
"
Curculio - De onberaden Minnaar gelukkig door 't geval, 1713,
d. H. van Halmael.
MosteJlaria - De herstelde Zoon, 1711, d. H. van Halmael.
"
Pseudulus - De verboode Vleeschverkooper, bedroogen, 1709,
"
1712, d. H. van Halmael.
"
Trinummus - De edelmoedige vrinden, 1711, d. H. v. Halmael.
"
Truculentus -- De listige Juffer betrapt, 1713, d. H. v. H a I m a e 1.
Terentius, Adelphi - D'ongelyke broeders, 1709, d. H. van Halmael.

Naar het Franseh:
Ab e i 11 e, G., Argélie, Reine de Thessalie (1673) - Argelia, Koninginne van
Thessali{!n, 1713, d. G. T. Domis.
Affichard, Th. I', La Rencontre imprévue (1735) - De onverwachte ontmoeting, z. j. (2), d. J. Toussaint Neyts.
1) Waar het niet mogelijk was, de vertaling met het oorspronkelijke, of met frag-

menten en de inhoudsopgave van het oorspronkelijke te vergelijken, is vóór den
titel der vertaling een vraagteeken geplaatst. Ook staat een vraagteeken, wanneer de
naam van den schrijver of de titel van het oorspronkelijke drama niet te vinden
was. De lijst is lang niet volledig.
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A II a i n val, L. J. Ch. Sou I a s d', L'Ecole des bourgeois (1728) - Het school
voor de burgers, 1781, 1786, d. J. N. Esgers.
L'Embarras des richesses (1725) - De lastigheid der rykdommen, 1739, 1751, d. J. Japin.
- De onrust door den ryck"
dom, 1754, d. J. F. Cammaert.
Le Mari curieux (1731) - De nieuwsgierige echtgenoot, 1736.
Andrieux, F. G. J. S., Anaximandre (1780) - Anaximander, of het offer
aan de bevallighedeh, 1783.
A n s e a urne, Bertholde à la ville (1754) - Bertholde in de stad, z. j., d.
J. Toussaint Neyts.
La Clochette (1766) - Het verloren lam, 1783, d. J. G. Door nik.
"
"
- Het verlooren lam, 1786, d: J. T 0 u s"
saint Neyts.
Les deux chasseurs et la laitiere (1763) - De twee jaegers en
"
de melkverkoopster, 1764, d. J. F. Cammaert.
- De twee jagers, en het melk-meysje, 1768, 1770,
"
d. J. Toussaint Neyts.
- De twee jagers en het melkmeisje, 1778, 1783,
"
1794, d. P. F. Lijnslager.
Le Docteur Sangrado (1758) - Den doctoor Sangrado, z. j.,
d. J. Toussaint Neyts.
Les Epreuves de I' Amour (1759) - De toets der vriendschap,
z. j., d. J. Toussaint Neyts.
Mazet (1761) - Mazet, 1769, d. J. Toussaint Neyts.
Le Milicien (1763) - De soldaat door dwang, z.j., d.J. Toussaint Neyts.
- Den lands-soldaet, 1770, d.J. F. Cam maert.
"
"
- De soldaat door dwang, 1779, 1782, d.
P. F. Lijnslager.
Le Soldat magicien (1760) - Den soldaat toveraar, 1768, d.
J. Toussaint Neyts.
- Den soldaat toveraer, 1768, d.
J. F. Cammaert.
Le Tableau pariant (1769) - De spreekende schilderij, z. j.,
d. J. Toussaint Neyts.
- De spreekende schilderij 1781,
"
1783, d. B. Ruloffs.
Arm a n d, Le Moyen d'être heureux (1770) - De edelmoedigen, 1783.
"
?
- De stem der natuur, 1783, d.
A. Lamme.
"
?
- De stem der natuur, 1786.
Arnaud, F. Th. M. de Baculard d',Coligny,ou la Saint Barthelemy (1740)
-? De dood des admiraals van
Coligni, 1743, d. L. van den Broek.
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Arnaud, F. Th. M. de Baculard d', Le Comte de Comminge (1765) De rampzalige gelieven, of de
graaf van Comminge, 1773.
Le Comte de Comminge (1765) - De graaf
"
van Comminge, of de ongelukkige gelieven, 1788, d. P.
Pypers.
Euphémie - Euphemia, of de triomf van den
godsdienst, 1769, z. j., d. J. van Dij k.
- Euphemia, of de zegepraalende
"
godsdienst, 1793, d. P. Pypers.
Fayel et Mérinval - Mérinval, of de gevolgen
der wraakzucht, 1788.
?
- Fanny, of het gelukkig
"
berouw, 1770.
Ar nou I d, A., Robinson Crusoé (1772) - Robinson Crusoë op zyn eiland, 1790.
Audinot, Le Tonnelier (1761) - Den kuyper, 1768, d. J. F. Cammaert.
"
"
- De kuiper, z. j., d.]. Toussaint Neyts.
- De kuyper, 1786, d. A. Sou I a g e.
- De kuiper, 1792, d. B. Ruloffs.
"
"
Az e mar, d', Les deux milicien"s (1771) - Het dorpse he weez-meisje, z. j.,
door ]. Toussaint Neyts.
Bar bie r, Mad.1 e A., Arie et Pétus (1702) - Arria en Petus, 1719, d. O.
van Maater.
- De dood van Arria en Petus, 1774.
Cornélie mère des Oracches (1703) - De dood van Cajus
Oracchus, 1733, 1752, d. L. Pater.
La Mort de César (1709) -- De doodt van ]ulius Cezar, 1728, 1736.
? - Cezar's dood, 1723, d. R. van Le u ve.
,.
? - De doodt van Kajus]ulius Caezar,
grondlegger der Roomsche Monarchy, z. j., d.]. Kleiburg.
Tomyris (1706) - Tomyris, of de dood van Cyrus, 1763, d.
I. B i I der d ij k.
Baron, M., Les Enlevements (1685) -? De koppelaar uit spijt, of de geschaakte boer, 1702, d. E. d u
Pomare.
- ? De schaakingen, 1763, d. N i I
Volentibus Arduum.
B a u r a n s, La Servante Maîtresse (1754) - De kamenier van fortuin, 1772.
Beauchamps, de, Le Portrait (1797) -? Het swervende portret, 1742, d.
M. de Wilde.
Beaumarchais, P. A. Caron de, Le Barbier de Séville (1775) - De
barbier van Sevilie, of de onnutte
voorzorg, 1781, 1793.
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Beaumarchais, P. A. Caron de, Le Barbier de Séville (1775) - De
barbier van SeviJie, of de onnutte
voorzorg, 1792, d. A. S 0 e ten s.
Les deux amis, ou Ie négociant de Lyon (1770) - De twee
vrienden, of de koopman van Lion, 1781.
Eugénie (1767) - Eugenia, 1776.
"
La folie journée, ou Ie mariage de Figaro (1784) - Het hu"
welyk van Figaro, of de dag der zotheid, 1786, 1789,
d. M. O. de Cam bon van der Werken.
La Mère coupable (1791) - De tweede Tartuffe, of de schul"
dige moeder, 1797, d. R. C. van 00 e n s.
Be a uno i r, A. L. B. Rob i not, dit, Les Amis de la maison - De tafelvrienden, 1788, d. B. R u I 0 ff s.
"
- De tafelvrienden, 1792.
"
Fanfan et Colas (1784) - Fanfan en Klaas, of de twee zoogbroeders, 1788, d. P. j. Uylenbroek.
?
.- De beeldhouwer en zijne vrouw, 1793.
"
?
- Het huwelijk van Antonio, 1791, d.
"
B. Ruloffs.
Belin, Mustapha et Zeangir (1705) - Mustapha en Zeanger, 1756, d. Chr.
Brandt.
Belloy, P. L. Buyrette de, Oaston et Bayard (1771) - Oaston en
Baiard, 1777.
- Oaston en Bayard, 1785, 1788,
"
"
d. j. O. Doornik.
Pierre Ie cruel (1772) - Pedro de Wreede, Koning van Kasti"
li!!n, 1788, d. J. O. Doornik.
Le Siége de Calais (1765) - De belegeringe van Kalais, 1766.
"
"
- Het beleg der stad Calais, 1786,
"
d. B. Zweerts.
Titus (1759) - Titus, 1765, 1767, z. j., d. j. Nomsz.
"
Zelmire (1762) - Zelmire, 1763, d. N. W. 0 P den Ho 0 ff.
"
"
" ,1766, 1798.
"
?
- Oabri!!la van Vergy, 1789, 1792, d.j.Nomsz.
Beraud de la Rochelle, L. F. 0., en Rosny, A. N. j. de, ? - Adonis
of de braave neger, 1798.
Be rna r d, Cat h é ri n e, Brutus (1690) -? Brutus en zyner zoonen treurspel,
z. j., d. P. Merkman de jonge.
B I i n deS a i n mor e, A. M. H., Joachim ou Ie triomphe de la piété filiale (1776)
- Joachim of de zegepraal der ouder1i efde, 1777.
" - Joachim, of de zegepralende ouderliefde,
1778, d. K. van Duikenraad.
" - joachim, of de zegepraal der ouderliefde,
"
1785, d. W. van 01lefen Caspersz.
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Boissy, L. de, Le François à Londres (1727) - De Hagenaar te Enkhuizen,
1758, 1784, d. J. J. Hartsinck.
"
La vie est un songe (1732) - Het leven is een droom, 1768.
Bouilly, J. N., L'Abbé de l'Epée (1800) - De abt de l'Epée, 1800 (2 de dr.),
d. S. I z n. Wis e I i u s.
La Mort de Turenne (1793) - De dood van Turenne, 1800.
René Descartes (1796) - Descartes te Utrecht, 1800, d.
"
P. G. Witsen Gey"sbeek.
?
- Czaar Peter de Groote, 1799, 1803, d. B. R u I 0 ff s.
BouteilIier, Les trois Bossus (1768) - De drie gebogchelden, 1777, d.
S. Rivier.
Boyer, Cl., ps. Padre d'Assezan, Agamemnon (1680) - Cassandra, 1731,
z. j., d. Kath. Lescailje.
"
Clotilde (1659) - Clotilde, 1732, d. J. Haverkamp.
B r u e y s, D. A. de, L' Avocat Pathelin (1706) - Den advocaet Pathelin, 1754,
d. J. F. Cammaert.
- De advocaat Patelijn, 1779, 1795, 1836, d.
"
J. N. Esgers.
"
, z. j., d. A. Lamme.
"
"
Gabinie (1699) - Gabinia, martelaresse, 1735, 1756, d.
"
S. Feitama.
Campistron, J. Galbert de, Andronic (1685) - Andronicus, 1700, d. M.
de Swaen.
1741, d. F. van
"
"
"
Steenwijk Jr.
"
Phocion (1688) -? Phocion, 1743, d. A. B 0 g a e r t.
"
Virginie (1683) -? Virginia, 1700, d. S. G u I d e m 0 n t.
"
"
- ?
"
1704, d. E. d u Po mar e.
Ca n dei II e, Ma d.! e A. J., Catherine ou la belle Fermière (1792) - Catherine,
of de schoone pachtster, 1796, door
P. G. Witsen Geysbeek.
Carmontel, Alménorade, ou souffIer n'est pas jouer (1768) - Almenorade, 1774.
"
- Alménorade, z. j., d. G. van G u I i k.
"
L'enragé, 0111. plus de peur, que de mal (1768) - De schrik is
"
't meest, 1789, d. B. R u I off s.
Carolet, Le Rival de lui-même (1732) -- De medeminnaar van zichzelven, z. j.
Caux, G. de, Marius (1715) - Marius, 1735, 1757, d. S. Feitama.
C ham f 0 r t, S. R. N. de, La jeune Indienne (1764) - De jonge Indiaane, z. j.,
d. M. Corver.
- Het Indiaansche meisje, 1785.
"
"
Le Marchand de Smyrne (1770) - De koopman van Smirna,
"
1770, 1776, d. M. G. de Cam bo n van der We rke n.
- De Smirnsche koopman, 1775, 1780,
1782, d. P. J. Uylenbroek.
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Chapelle, J. de la, Télephonte (1682) -

Telephon, Koning van Messene, 1707.
Zaïde (1681) - Zaïda, 1718, d. P. A. de Huybert
"
van Cruyningen.
C hap u z e a u, S., Damon et Pythias, ou Ie Triomphe de I' Amour et de
l'Amitié (1657) -? Damon en Pythias, 1704, d. E. Krook.
Chateaubrun, J. B. V. de, Philoctète (1755)- Philoctetes, 1758, d. J.
Stam horst.
Chénier, M. J. de, Caïus Gracchus (1792) - Cajus Gracchus, 1797,d.P.J.
U YI e n b roe k.
Charles Onze (1789) - Karel de Negende, of de school
"
der Koningen, 1790.
Fénélon (1793) - Fénélon, of de Kameryksche kloosterlingen, 1796(2), d. P. J. Uylenbroek.
Timoléon - Timoleon, 1796, d. J. G. Door nik.
C h e val ier, La Disgrace des domestiques (1662) - Loon naar werk, 1709,
1710, d. Y. Vincent.
- De Fransche Demosthenes, of
Clairval, J. B. Guignard, dit,
?
Mirabeau in de Eliseesche velden, 1791.
Col a r d e a u, C h. P., Caliste (1760) - Caliste, z. j., d. L. C. Ren s.
Co 11 é, La Partie de chasse de Henri IV (1766) - De jagtpartij van Henrik
den Vierden, 1776, 1789.
- Henry Quatre, of Henriek de Vierde op de
jagt, 1784, z. j., d. H. van Meurs.
Co 11 i n d'H a r 1e v i 11 e, J. F., L'Optimiste (1788) - De optimist, of alles
wél, 1790, d. H. J. Rou 11 a u d.
Co 11 0 t d'H e rb 0 i s, J. M., Adrienne, ou Ie secret de familie (1790) Adriana, of het familie geheim, 1798.
L'inconnu, ou Ie préjugé nouvel1ement vaincu (1790) - De
onbekende, of het overwonnen vooroordeel, 1796.
Cordier de Saint-Firmin, E., Zaruckma (1762) -- Zarucma, 1765.
Corneille, P., Le Cid (1636) - De Cid, 1771, 1772, 1807, 1845,d.J.Nomsz.
Cinna (1639) - Cinna, of goedertierenheid van Augustus, 1716
(2 de dr.), 1736.
- Gebod der liefde .... door Cezar Octavianus ....
gepleegt .... 1774.
Horace (1639) - Horace, 1709, d. J. Schröder.

"
"

"

-

der Albaenen, 1751, d. J. F. Cammaert.
Horatius, 1753, d. J. Stamhorst.
"
"
,1768, d. G. de V i s s c her.
La Mort de Pompée (1641) - Pompejus, 1737,d.Ch.Sebille.
Nicomède (1652) - De edelmoedige Laodice, Koningin van
Arménien, 1712, d. Chr. Pierson.
Oedipe (1659) - Edipus, 1720, 1735, d. B. Huydecoper.
-

"
"

Den Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer
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Corneille, P., Othon (1665) - Otho, 1721, 1737, d. J. Zeeus.
Pertharite, Roi des Lombards (1653) - Pertharitus, Koning
der Lombarden, 1735, 1756, d. S. Fe i tam a.
Sertorius (1662) - Sertorius, 1722, d. Th. Are n d s z.
1722, d. J. H a ver kam p.
Suréna (1675) - Sure11a, Veldheer der Parthen, 1738, d.
H. van Loghem.
Théodore (645) - Theodore, maegt en martelares, 1715,
d. J. van Doesburgh.
Tite et Berenice (1670) - Titus Vespasianus, 1722, 1735,
d. S. F e i tam a.
Co r n e i II e, Th., Le Berger extravagant (1653) - De buitensporige herder,
1714, d. H. Angelkot Jr.
Camma, Reine de Galatie (1661) - De dood van Sinoriks,
"
Koning van Galatië, 1722, 1729, d. F. Rij k.
-? Kamma, of Spiegel van opregte trouw, 1721,
"
d. J. KIe i b u r g.
Le Comtc d'Essex (1678) - Dood-baerende standvastigheyt
in den Graeve van Essex onder Elisabeth' Koninginne van Engeland, 1750, d. J. F. Cam ma e r t.
- De graaf van Essex, 1758, d. H. As s c hen b erg h.
Darius (1659) - Darius, 1735, 1757, d. S. Feitama.
"
La Devineresse, ou les faux enchantements (1679) - De
"
ondekte gewaande Tovery, of de ontrouwe
staat juffrouw, 1705, d. H. de Wij s.

De waarzegster, 1712, 1715, 1724, door
E. van der Hoe ven.
Dom César d' Avalos (1674) - Don Cesar, of de broeder"
Iyke minnaar, 1717, d. H. Angelkot Jr.
Don Bertrand de Cigarral (1650) - Don Bertran de
"
Cigarral, 1712.
Le feint astrologue (1648) -? De gewaande astrologist,
"
1715, d. P. A. de Huybert.
"
-? De starrekyker by geval, 1721, d. J. Elias.
"
Stilicon (1660) - Stilico, 1735, 1755, d. S. Fe i tam a.
"
Cos t a r d,
?
- De edelmoedige weduwe, 1777.
Cr é b i II 0 11, P. Jol Y0 t de, Atrée et Thyeste (1707) - Atreus en Thyestes,
1710, 1716, d. P. Boddaert en P. de la Rue.
Atrée et Thyeste (1707) - Atreus en Thyestes, 1711, 1751,
"
d. F. Rij k.
Catilina (1748) - Cicero en Catilina, 1775, d. H. v. E I verve I t.
Électre (t 708) - Elektra, 1714, 1732, 1751, d. Ph. M a I f a i t.
Idoménée (1705) - Idomenéus, 1723, 1740, d. 1. van Be uningen en J. Voordaagh.
Pyrrhus (1726) - Pyrrhus, 1735, 1755, 1775, d. S. Fe i tam a.

"

WORP,

"

Drama ell Tooneel, [I.

-

20
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Cr é b i II 0 n, Rhadamiste et Zénobie (1711) - Rhadamistus en Zenobia,
1713, 1723, 1732, 1739, 1782, d. A. Bogaert.
Sémiramis (1717) - De dood van Semiramis, 1741, d. N. W.
"
op den Hooff.
""
, , 1 7 4 2 , d. J. Voordaagh.
Dan c het, A., ApolIon, et Oaphné (1698) - Apollo en Oaphné, 1766.
"
Cyrus (1706) - Cyrus, Koning der Perssen en Meden, 1741.
Dancourt, F. Carton, Angélique et Médor (1685) - Medor en Angelica,
of de schaking in de opera, 1711, z. j.,
d. J. van Hoogstraten.
Colin maillard (1662) - Blindemannetje, 1739, 1765.
Les curieux de Compiegne (1698) - De nieuwsgierige reyzigers
"
naar het campement, 1742, d. L. van den B roe k.
La folie enchère (1692) -? De ingebeelde edelman, 1704, d.
A. de Wit.
Le galant jardinier (1704) - De hovenier door liefde, 1717,
1725, 1755, d. E. van der Hoe ven.
La Gazettc (1692) - De courant, 1768.
"
Le Mari tetrouvé (1698) - De vermiste molenaar, 1713, 1714,
"
1718, 1733, 1791 1), d. P. A. de Huybert.
- Den hervonden man, 1757, d. J. F. Cammaert.
Les trois Cousines (1700) - De drie verliefde nigten, 1705, d.
H. de Wijs.
" - De dry verliefde nichten, 1759, d. J. F. Cam m a e r t.
Le Tuteur (1695) - De voogd gek tegens dank, 1710, door
"
J. van Hoogstraten.
Les Vacances (1696) - De Vakantie, 1707.
?
- De dubbele vermomming, 1703.
? - Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer, 1730, 1786.
o a v e sn e, Les Jardiniers (1771) - De tuiniers, z. j., d.J. To u s s a int Ne y tso
De j a ti re, J. E. Bed e n 0, Lodoïska, ou les Tartares (1791) - Lodoïska,
1796, d. B. Ruloffs.
- De bruidschat van Suzette, 1798.
Del i s Ie, D re v e ti è re, L. F. del a, Arlequin sauvage (1721) - De Amerikaan,
1733, 1756, d. H. van E I ver vel t.
Timon Ie misantrope (1722) - Timon de menschenhater, 1749,
"
1759, d. N. W. Op den Hooff.
De m 0 u s tie r, C. A., L' Amour filial, ou la jambe de bois - De ouderliefde,
1799, 1813, d. G. Brender à Brandis.
_. Felix en Louise, of de ouder"
"
liefde, 1799, d. J. C. van S 0 n.
Le Oivorcc (1795) - De echtscheiding, 1798, d. N. C.
Brinkman, wed. C. van Streek.
1) De drie laatste uitgaven onder den titel Het onbestllrven weellwtje.
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De m 0 u s ti e r, C. A., Le Divorce (1795) - De echtscheiding, 1799, d.J. C. v. S 0 n.
D é s a u dra s,
?
- Middernacht, 1800, d. M. G. Eng el man.
?
Middernacht, of de nieuwjaars wenschen,
1800, d. A. Ta c k.
Des b 0 u I mie r s, Toinon et Toinette (1767) - Reken niet zonder uw'
weerd, 1768.
" - Teunis en Teuntje, 1783, d. P. J. U YI en b roek.
"
Des c ham ps, F. M. C., Caton d'Utique (1715) - Julius Cezar en Kato,
1720,1721,1738, d. P. Langendijk.
Des f 0 r ges, La Femme jalouse (1785) - De jaloersche vrouw, 1789, 1791.
d. J. A. Ba c k e r.
De jaloersche vrouw, 1789, d. H. J. Roullaud.
"
"
Le Sourd, ou I'auberge pleine (1790) - De doove, of het
huis vol volk, 1792, 1797, 1799, 1811.
"
- De doove, of het huis vol volk, 1799.
Tom Jones à Londres (1782) - Tom Jones te London, 1786, z. j.
?
- Het dorpsfeest, 1788, d. P. F. Lij n s I a g e r.
?
- Het dorpsfeest, z. j., d. M. G. deC a mbo n
"
van der W e r ken.
Des mar r e s, MerIin Dragon ou la dragone (1686) - De Amsterdamsche
dragonnade, 1714, 1715, d. N i I Vol. Ar d u u m.
- Krispyn dragonder, 1714, 1754, d. F. Rij k.
"
"
Des t 0 u c hes, Ph. Ne ri c a u I t, Le Dissipateur, ou I'honnête friponne
(1736) - De verkwister, of de eerlijke bedriegster,
1757, 1763, 1780. d. H. W. Reg ter ing.
La fausse Agnès (1736) - De gewaande onnozele juffer, of
de belagchelyke poëet, 1783, d. A. S 0 e ten s.
Le glorieux (1732) - De glorieus, of de vernederde hoogmoed, 1738, 1757, d. H. van E I ver vel i.
- Den hoogmoedigen, 1757, d. J. F. Cam m a er t.
L'irrésolu (1713) - De wispelturige, 1762, d. H. A s s c hen be r g h.
Le jeu ne homme à I'épreuve (1751) - De jongeling op de proef,
1775, d. E. Wol f f-B eek e r.
L'Obstacle sans obstacle (1717) - De onverwachte hinderpaal,
of het beletzei zonder beletzei, 1786.
Le Philosophe marié, ou Ie Mari honteux de I'être (1727) De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot, 1747, 1765, d. N. W. Op den Hooff.
Le Tambour nocturne (1736) - Het trommelend huisspook, of de
echtgenoot waarzegger, 1776, door P. F. Lij n s I a g e r J).
Le triple mariage (1716) - Het drievoudig huwelyk, 1776, d.
G. Asschenbergh.
1) Het proza van Lijnslager is door W. van Ollelen Caspersz iri verzen gebracht
onder denzelfden titel (1784).
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Destouches,
?
- De eigenzinnige, 1778, d. J. d'An drade.
De z è des, Les deux pages - Aug!1stus en Theodorus, of de twee pages,
1789, d. S. J. van Esveld~ Holtrop.
Dh è I e, Th., ps. voor Th. H a les, L' Amant jaloux (1778) - De jaloersche
minnaar, of de ongegronde wantrouw, 1797.
Gilles ravisseur - De twee woekeraards, of de schaaking
en de diefstal, 1798, d. B. R u 10ft s.
Di der 0 t, 0., Le Fils naturel (1757) - De natuurlijke zoon, 1774, door
E. Wolff-Becker.
-- De natuurlijke zoon, of de beproevingen der
deugd, 1779.
Le Père de famille (1758) - De vader des huisgezins, 1773,
1775, 1778, d. H. van E I ver vel t.
- De huisvader, 1773.
"
"
Dor a t, C. J., Adelaïde de Hongrie - Adelaïde, of de twee koninginnen, 1789.
- Pepyn, koning der Franschen 1),1790,
d. P. Pypers.
"
?
-Peter de Groote, 1772,d.P.J. van Steenbergen.
Dor v i g n y, L., Christophe Lerond - Christoffel Ie Rond, of de weldenkende
onverschilligen, 1783.
Le Desespoir de Jocrisse -- De wanhoop van Jocrisse, 1798,
d. 0 gel wig h t Jr.
"
, z. j.
Janot, ou les battus payent l'amende (1779) - Die geslaagen
zijn, betaaIen de boete, 1792.
? -- De bezwaaren tegen de gedwongen geldleening, 1797.
"
? - De comedie bij geval, of de gefopten, 1785.
"
? - Het gewaand consult, 1799, door J. de Q u a c k.
"
? - Men doet wat men kan, niet wat men wil, 1787, d.
H. Ogelwight Jr.
? - De witte neger, 1777.
Dub u i s s 0 n, P. H., Thrasime et Theagène (1787) - Trazimus en Timagenus, of den zegenpraal der vriendschap, 1788.
Le vieux Garçon (1783) - De oude vrijer, 1791, d.
"
J. G. Doornik.
Ou c anc e I, C. P., L'intérieur des Comités révolutionnaires, ou les Aristides
modernes (1795) - De revolutionaire rechtbank, of de
nieuwerwetsche Aristiden, z. j.
Duché, J. F., Absalon (1712) - Absalon, 1741, d. F. Rijk.
Céphale et Procris (1694) -? Cephalus en Pro kris, 1710, d.
G. T. Domis.
Jonathan (1714) - Jonathan, 1735,7771, d. S. Feitama.
o u ei s, J. F., Hamleth (1769) - Hamiet, ! 779, 1786, d. M. G. deC a mbo n
van der Werken.
1) In 1793 herdrukt als Adelaiäe van Hongarye.
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Ducis, J. F., Hamleth (1769) -

Hamiet, 1786 (3 dc dr.\,·1790, 1804, 1819,
1826, 1845, d. A. J. Z u b I i.
Macbeth (1784) - Macbeth, 1800, d. P. Boddaert.
"
Oedipe chez Admète (1778) - Oedipus aan het hof van Admetus,
"
z. j., d. M. O. de Cam bon van der Werken.
Le Roi' Lear (1783) - Koning Lear, 1786, 1791, door M. O.
de Cam bon van der Werken.
Dufresny, Ch. Rivière, L'esprit de contradiction (1700) - De dwarsdryfster, 1718, 1746, 1784, d. P. A. de Huybert.
D u man i a n t, A. J. B 0 u r I i n, Les Intrigants, ou assaut de fourberies (1787) 1) De doortrapten, 1793, d. J. Houtman.
" -- De listigen, of bedrog met bedrog betaeld, 1790.
"
" ---- Tot middernacht, of listtegen list, 1790, door B. R u I 0 ff s.
"
" - Tot middernacht, of list tegen list, 1791, door A. Maas.
"
La Nuit aux aventures (1785) - De avontuurlijke nacht, 1788,
"
d. J. van Walré.
Le Dragon de Thionville - De dragonder te Thionville, 1789.
"
,
" ----. De dragonder te Diedenhoven, 1790, d. B. Ruloffs .
" --. De edelmoedige dragonder, 1790, 1866,· d. A. J. Zubli.
"
?
- De twee neeven, of de Franschen te Sevilië, 1792,
"
door B. Comman.
Duval, A. V. Pineux, Les Héritiers, ou Ie naufrage (1796) - De schipbreuk, of de erfgenamen, 1797, 1865.
Montoni, ou Ie chäteau d'Udolphe (1797) - Montoni, of het
"
kasteel van Udolpho, 1799, 1800, 1838, d. A. Bruggemans.
Le Prisonnier, ou la ressemblance (1798) - De gevangene, of
de gelijkenis, 1798, door P. J. Uylenbroek.
Les Projets de mariage (1798) - De huwlyks ontwerpen, of
de twee militairen, 1800, door S. Izn. Wis e I i u s.
.,
Le Souper imprévu, ou Ie chanoine de Milan (1796) - De
canunnik van Milaan, of de onverwachte
avondmaaltijd, 1797, door P. Boddaert.
-- De kanonik van Milano, of ongenodigde
"
gasten, 1797, door B. Ruloffs.
Duval en Picard, La vraie bravoure (1793) - De ware heldenmoed, 1796,
d. P. J. Uylenbroek.
" M 0 n vel, La Jeunesse du duc de Richelieu, ou Ie Lovelace français
(1796) - De jonge Richelieu, of de fransche
Lovelace, 1797.
Ecker de Eckhoff,
?
- De vlucht van Stanislaus Lescinsky, Koning
van Polen, z. j.
?
- De vrij-metzelaar, gevangene van staat, z. j.

.

1) Was het vorige jaar verschenen als Gllerre Ollverte, Oll rllse contre ruse.
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De minderjarige, 1758, 1778, door l. J.
Hartsinek.
Favart, C; S., L' Anglois à Bordeaux (1763) - De Engelschman in 's Gravenhage, 1782.
Annette et Lubin (1762) - Annette en Lubin, 1768, door
"
J. Toussaint Neyts.
- Annette en Lubin, of de eenvoudige natuur; 1768.
"
Annette en Lubijn, 1780, 1790 (3de dr.), door
"
"
P. F. Lijnslager.
La belle Arsène - De schoone Arséna, z. j., d. J. T 0 u s"
saint Neyts.
"
- De schoone Arsène, 1789, d. B. R u I 0 ff s.
La Bohémienne (1755) - De landloopster, 1776, z. j. (2), d.
"
J. Nomsz.
"
- De ]3oheemster, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
"
Le Caprice amoureux, ou Ninette à la cour (1755) - Ninette
"
in 't hof, of de verliefde eygenzinnigheyt, 1757, 1762,
d. J. B. Cammaert.
La Chercheuse d'esprit (1741) - De verstandzoekster, 1758,
"
d. H. van E I ver vel t.
Le Coq de village (1743) - Het haantje van 't dorp, 1774.
Les Moissonneurs (1762) - De koorn-maaijers, 1785.
"
Raton et Rosette, ou la vengeance inutile (1753) - Raton
en Rosette, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
La Rosière de Salenci (1769) - Het rooze-feest, of de rooze"
maegd van Salenci, z. j., door j. Toussaint Neyts.
De Rooseliere van Salency, ofte den loon der
"
"
deugdsaemheyd, 1775.
Het rozenfeest van Salencia, 1792, d. H. 0 g e 1"
"
wight Jr.
Soli man 11, ou les Sultanes (1761) - Soliman de Tweede,
"
of de drie sultanes, 1775, door J. No m s z.
Fenouillot de F al baire, C. G., Les deux Avares (1770) - De twee
gierigaards, 1787, d. B. R u I 0 ff s.
- De twee gierigaards, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
"
L'Ecole des Moeurs, ou les suites du libertinage (1776) - Het
"
school der zeden, of de gevolgen van een losbandig
leven, 1777.
- De school der zeden of de gevolgen van een slecht
"
levensgedrag, 1778, 1781.
Le Fabriquant de Londres (1767) - De fabrikeur van Londonj
"
1775, 1782.
"
- Wilson, 1784, d. H. Teeuwsen.
L'honnête criminel (1767) -- De eerlijke misdadige, 1768.
"
"
- De eerlijke misdadiger, 1768.
Fagan, C. B., La PupilIe (1734) -

"
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Fen 0 u i I1 0 t, L'honnête criminel (1767) - De deugdzame galeiroeyer, of de
beloonde vaderliefde, 1769, 1780, J790.
Flins des Oliviers, C. M. L. E. Carbon de, Le Réveil d'Epiménide à
Paris, ou les étrennes de la liberté (1790) -- De
ontwaaking van Epimenides te Parijs, 1791.
Florian, J. P. Claris de, Le bon fils - De braave zoon, 1794.
"
Le bon mé'nage, ou la suite des deux billets- Het gelukkig
huwelijk, 1783, 1789.
La bonne Mère - De goede moeder, 1785, d. L. van 0 I1 e fen.
"
"
-- De beste moeder, 1786, 1800.
Follard, Themistoc\e -? Themistodes, 1741, d. J. Feitama.
Fontenelie, B. Ie Bouvier de, Ericie, ou la Vestale (1769) - Ericia, of
de Vestaelsche maagd, 1770, door G. van G u I i k.
" - - Ericia, of de Vestaale, z. j., door
"
M. G. de Cambon van der Werken.
" - Ericia, of de Vestaalsche maagd,
"
1794, d. A. L. Barbaz.
?
-- De dood van Maria Antoinetta
Gaignan de l'Ami, A. A.,
Anna, Koninginne van Vrankrijk, 1793.
?
- Elize, 1788.
"
Gamas,
?
Cange, of de kruijer van het Lazaret, 1796, d.
D. A. van de Wart.
Ga r ni e r, La saignée, ou bon sang ne peut mentir (1770) - De aderlaating, 1789.
Ga r not, Le Bailli dupé (1771) -- De bedroogen Bailliuw, z. j., d.
J. Toussaint Neyts.
Genlis, S. F. née Ducrest, comtesse de, Théatre d'éducation - Het
schouwtooneel voor jongelieden 1), 1786-1788, door
E. Bekker, wed. Wolft.
Ge r ne val d e, ? - Myn heer van Saint Charles, of de zeldzame man, 1780.
? - De zeldzame man, 1788, d. F. van Aken.
"
? -- De zwarte man, of de zwaarmoedige Engelschman, 1779.
Goldoni, C., Le bourru bienfaisant (1771) - De weldadige knorrepot,
1778, 1779.
"
1782, doorW. van Ollefen Caspersz.
Gomez, Mad. e de, Cléarque tyran d'Hérac\ée (1717) -- Klearchus, dwingeland van Heraklea. 1727, d. G. Tysens.
Habis (1714) -- Habis, of de vernietigde wraakgierigheid, 1718,
d. G. T. Domis.
Sémiramis (1716) -? Semiramis, of de do ot v'tn Ninus, 1729,
"
d. Ph. Zweerts.
Gresset, J. B. L., Édouard III (1740) - Eduard de Derde, 1760, 1761, d.
G. Muyser.
G u é rin de B 0 u s c a I, La Mort d' Agis (1642) -? Agis, Koning van Lacedemoniën, 1701.
1) In dien bundel zijn 24 tooneelstukjes opgenomen.
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Guichard, H., L'Amant statue (1759) -

De minnaar standbeeld, 1794, d.
W. van 01lefen.
en C ast et, Le Bucheron, ou les trois souhaits (1763)- De
Houthakker, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
- Den hout-kliever, of de dry wenschen,
"
1770, d. J. F. Cammaert.
G u i II a r d, Oedipe à Colone (1786) - Edipus te Kolone, 1799, door P. J.
Uylen broek.
Guymond de la Touche, C., Iphigénie en Tauride (1757) -- Iphigenia
in Tauris, 1771, d. M. G. de Cambon v. d. Werken.
Guyot de Merviiie, Le consentement forcé (1738) - De gedwongen
toestemming, 1762, d. B. Ie Roy.
Les ennemis reconciliés (1766) - De bevredigde vyanden,
1772, d. M. G. deC a mbo n van der We r ken.
"
De bevredigde vijanden, 1785, d. 8. Ruloffs.
Les époux réunis (1738) - De echtgenooten hereenigd, 1791,
d. P. J. Uyl e n broek.
Happoncourt de Grafigny, Mad. e d', Cénie (1750) - Cenie, 1760,door
A n na C orve r-v an Ha ttu m.
?
- Alexandrine en Linval, 1795, 1797, d. P. G.
Hoffman, F. 8.,
Witsen Geysbeek.
Euphrosine et Conradin, ou Ie tyran corrigé (1790)"
Euphrosine, 1798, d. P. G. Witsen Geysbeek.
Houdart de la Motte, A., lnès de Castro(1723)-Edelmoedigeliefdevan
Dom Pedro .... ende Agneta van Castro, z. j., d. C. Me y er.
Les Machabées (1721) - De Machabeën, 1735, 1771, ~oor
S. Feitama.
Le magnifique (1731) - De pragtige, of de grootmoedige
minnaar, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
Romulus (1722) - Romulus, 1722, 1735, 1754,d.S.Feitama.
"
,,1722, d. G. Tysens.
La Chaussée, P. C. Nivelle de, Maximien (1738) - Fausta, 1744, door
N. W. op den Hooff.
Mélanide (1741) - Melanide, 1759, 1762, 1786, door N. W.
op den Hooff.
Le Préjugé à la mode (1735) - Het valsch vooroordeel, of
de triompheerende vrouw, 1762, d. I. Bilderdijk.
La c 0 m been S 0 d i, Le Charlatan (1756) - Den charlatan, z. j., d.
J. Toussaint Neyts.
La fo n t, L'épreuve réciproque (1711) - ? De triumpheerende liefde, 1740,
d. L. van den Broek.
Le Naufrage, ou la pompe funèbre de Crispin (1710) - De schipbreuk, of de Iykstaetsie van Krispijn, 1730, 1784.
De schipbreuk of de lijkstaatsie van Krispyn,
1762, d. M. de Reu ver.
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Lafon't, J. de, Les trois frères rivaux (1713) - De drie gebroeders medeminnaars, 1734, 1784, d. H. van Elvervelt.
?
- De Amerikaan, 1733, 1756, d. H. van Elvervelt.
"
Lafosse d'Aubigny, A. de, Manlius Capitolinus (\698) -- Manhus Capitolinus, 1711, d. Ph. Malfait de Jonge.
"
Polixène (1696) - Polyxena, 1703, 1717, 1740, d. M. Bod e.
"
Thésée (1699) - Theseus, 1740, d. J. Fe i ta m a.
Lagrange-Chancel, J. de, Adherbal, ou Jugurtha, Roy de Numidie (1694)
- ]ugurtha, 1759, d. R. Marcus.
Amasis (1701) .- Sesostris, Koning van Egypte, 1712, 1735,
"
1786, d.].]. Mauricius.
Laharpe, ]. F. de, Le Comte de Warwick (1763) - De graaf van Warwik,
1764, d. N. W. Op den Hooff.
,1765, d. H. v. Elvervelt.
"
"
"
"
, 1771, d. J. Nomsz.
"
Mélanie (1769) - Melanie, of de rampzalige kloosterdwang, 1770.
"
Philoctète Philoctetes op het eiland Lemnos, 1793, d.
"
A. L. Barbaz.
"
?
- Barnewel, 1800, d. A. L. Barbaz.
Lamartelière, J. H. F., Robert, chef de Brigands (1786)1) - Robert,ofde
struikrovers, 1796, 1798, 1801, 1819, z. j., d.
P. G. Witsen Geysbeek.
Le Testament, ou les mystères d'Udolphe (1798) .- Het tes"
tament, of de geheimen van Udolpho, 1799.
Lam b ree h t,
?
- Het weeskind, 1789.
La Noue, de, Mahomet Second (1739) - Mahomet de Tweede, 1740,1763,
d. N. W. Op den Hooff.
Lan tier, E. F. de, L'impatient (1768) - De ongeduldige, 1780.
,,~
, 1795, d. P. G.
Witsen Geysbeek.
La Place, de, Adèle de Ponthieu (1757) - Adéla, gravin ne van Ponthieu,
1762, d. H. ]. Rou 11 a u d.
"
Vénise sauvée (1746) - Het gered Venetie, 1755, d. G. M u Yser.
La Roque, A. de, Théonée (1715) - Theonoé, 1771.
La Serre, ]. L. I. de, Artaxare (1718) - Farnabazes, of de edelmoedige
gunsteling, 1744, d. R. Mar c u s.
La uj 0 n, P., L'amoureux de quinze ans, ou la double fête (1771) - De
verliefde van vyftien jaeren, of het dubbeid feest, z. j.,
d. J. To ussai n t N eyts.
Le Couvent, ou les fruits du caractère et de l'éducation (1790) "
Het klooster, of karakter en opvoeding, 1793.
Le Blanc, J. B., Abensaïd (1735) - Aben-Zaïd, Keizer der Mogollen, 1738,
d. N. W. Op den Hooff.
1) He! is eene omwerking van Schiller's Raüber.
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Le Blanc,

J.

B.,

?

-

De jufvrouw naar de mode, 1737, d.
N. W. Op den Hooff.
Le Blanc de Ouillet, A. Blanc, dit, Albert Ier, ou Adeline (1775) Albert I, of de edelmoedige keizer, 1778, d.
H. Asschen bergh.
L é ge r, F. P. A., L'Homme sans façon, ou Ie vieux cousin (1796) - De man
zonder komplimenten, 1799, d. P. O. Witsen Oeysbeek.
Legouvé, O. M. J. 8., Epicharis et Néron - Epicharis en Nero, 1781,1816,
d. P. J. Uylenbfoek.
, Laurence et Orzano (1798) - Inspraak van het bloed, z. j.
"
, La Mort d' Abel (1792) - De dood van Abel, 1797, d.
"
P. Boddaert.
Le grand, M. A., L'aveugle clair-voyant (1716) - De gewaande blinde, z. j.
"
Belphegor (721) -- Belphegor, vervormden hel geest, 1754, d.
I. F. Cammaert.
Cartouche (1721) - Cartouche, of de dieven, 1722.
"
" - Cartouche, of de rovers, 1722 (2 de dr.), z. j.,d. O. Ty sen s.
"
'!
De schelmeryen van Cartouche, 1722, d. Ch. Se b i II e.
"
" - Cartouche of de roovers, z. j.
"
" - De bedriegerij van Cartouche, of de Fransche roovers,
"
1732, 1760, d. P. Langendijk.
L'Epreuve réciproque (1711) - De weederzydsche proef, 1779 1).
"
La Famille extravagante (1709) - Het verliefde huysgezin, 1730.
"
Le Triomphe du tems (1725) - De triomph van de voorleden,
"
tegenwoordige en toekomende tyden, 1759, d. B. Ie Roy.
L'Usurier gentilhomme (1713) - De woekeraar edelman, 1740,
"
1785, d. J. Jap i n.
Lemierre, A. M., Artaxerxe (1766) -? Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld,
1767, z. j., d. N. W. Op den Hooff.
Calas, ou Ie fanatisme (1790) - Calas, of de gefolterde
"
onschuld, 1793, d. H. Frieseman.
Ouillaume Tell (1766) - Willem Teil, of de herstelling der
"
Zwitsersche vrijheid, 1779, d. C. A. de Wetstein.
" - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vrijheid,
"
1791, 1795, d. 8. Ruloffs.
Hypermnestre (1758) - Hypermnestra, 1762, 1766, 1786, d.
"
A. Adriaansz.
La Veuve de Malabar (1770) - De heerschappij der gewoonten,
"
of de Malabaarsche weduw, 1781.
- De weduwe van Malabar, of het gezag der
"
"
gewoonten, 1785, d. J. F. v. d. Schueren.
"
- De Malabaarsche weduwe, 1789, d. P. Pijpers,
" G. L., Crispin rival de son maitre (1707) - Krispyn, medevryer
Lesage,
van zyn heer, 1717, 1750, 1784, d. J. Koenerding.
1) Naar eene Duitsche bewerking van Meisner.
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Lesage, G. L., en d'Orneval, Arlequin Hulla (1716) - Arlekyn Hulla, 1747,
d. J. Japin.
Le Monde renversé (1718) - De verkeerde
"
"
waereldt, 1742, d. M. van Hattum.
L'Oracle muet (1724) - ? De orakel-vaas, 1740,
"
"
"
d. M. v. Hattum.
, F u zei ier en d'O r n e val, Arlequin Endimion (1721) - Ariequin
"
Endimion 1743, d. Nicolini.
" La Boete de Pandore (1721) - Pietje en
"
"
"
Agnietje, of de doos van Pandora, 1779,
d. O. Z. van Haren.
" La Têtc noire (1721) - De vermomde
"
"
"
Krispyn, 1740, d. L. de Graaf.
L i n g u e t, S. N. H., La c1oison (1770) - Het beschot, 1793, z. j.
Marivaux, P. Carlait de Cham blain de, L'Ecole des mères (1732) Schoole voor de moeders, 1759, d. H. W. Regtering.
L'Epreuve (1740) - De nieuwe beproeving, 1750, d. N. W.
"
Op den Hooff.
L'I1e des Esclaves (l725) - Het slaaven-eiland, z. j., door
"
W. Coertse Jr.
La Mère confidente (1735) - De moeder vertrouwde van
"
haar dochter, 1762, 1783, d. A. Hartsen.
Marmontel, J. F., Aristomène (1749) - Aristomenes, 1755, 1763, 1786, d.
H. J. Roullaud.
Oenis Ie tiran (1748) - Oionys de Tyran, 1759, door H. W.
"
Regtering.
Les Héraclides (1752) - De Heracliden, 1756, d. J. Lu t k e man.
"
Le Huron (1768) - De Huron, 1769, d.J. Toussaint Neyts.
Lucile (1769) - LuciIe, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
"
"
" ,1781, d. P. J. Uylenbroek.
"
Le Silvain (1770) - Silvain, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
"
"
- Silvaan, 1777, 1783, d. H. Asschenbergh.
"
"
- De beloonde deugd, 1785, d. J. A. Ba c k e r.
"
Zémire et Azor (1770 - Zemier en Azor, 1772.
"
" - Zemire en Azor, z. j. (2), d. J. Toussaint Neyts.
"
"
, 1783, 1786, d. P. P ij per s.
"
Marsollier des V i vet i è r e s, B. J., Marianne (l796) - Marianne, 1800,
d. P. J. Uylenbroek.
?
- Het vernietigd verdrag, 1799, d. G. Brender
"
à Brandis.
Mayeur de Saint-PauI, F. M.,
?
- De HoUandsche matroos,
of de helden van de Doggersbank, 1781, d.
B. Zweerts.
, 1781.
?
"
?
, 1781.

"

"
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Mer c ier, L. S., La Brouette du vinaigrier "
-

"
"
"

"

De azynkooper, 1777.
De kruiwagen van den azijnverkooper, 1777, 1787, 1808.
Le Déserteur - De deserteur, z. j.,d.J. Toussaint Neyts.
"
, 1774.
"
, 1774.
, 1775.
, z. j.
"
, 1775, 1780, 1786, 1787, door
"
8. Ruloffs.
Le faux ami - De valsche vriend, 1778.
"

'"
1778.
De valsche vriend, of de zegepraal der
"
"
huwelijksliefde, 1778(2).
L'Habitant de la Guadeloupe - De neef van Guadeloupe,
"
1787, z. j.
Vanglenne, of de karaktertoets, 1788, door
"
M. A. de Clercq.
L'indigent - De eerlijke armoede, 1775.
"
- De behoeftige, 1775.
- De deugdzaame armoede, 1776, 1787, d.
J. J. Hartsinck.
jean Hennuyer - De verdraagzaamheid in haren luister, of
"
jan Hennuyer, bisschop van Lizieux, 1773, 1783 1).
- jan Hennuyer, bisschop te Lizieux, 1775.
- Hennuyer, bisschop van Lizieux, 1779, d.
"
"
B. Ru loffs.
Jenneval, ou Ie Barnevelt françois - Adelaert, of de zegepralende deugd, 1767, d. G. van Spaan.
- Adelaart, of de zegepraalende deugd, 1770,
1774, 1777.
Le Juge - De regter, 1774, 1775.
"
Molière - Molière, 1781, d. P. J. Kasteleyn.
"
Natalie - Natalia, 17i7.
"
"
" ,1777, d. B. Ruloffs.
OIinde et Sophronie - Olindo en Sofronia, 1779, d. C. A.
"
de Wetstein.
Philippe II - De euveldaden van Philips 11, Koning van
"
Spanjen, 1798.
?
- Zoë, 1785 (2 de dr.), 1798, d. P. F. Lijnslager.
"
?
,,1790, d. 8. Comman.
Moissy, A. G. Mouslier de, Bélisaire (1769) - Belisarius, 1793, door
J. J. Dusterhoop.
1), Onder den titel: De schilderij der vervolgzucht of jan Hennuyer, bisschop van
Lizieux.
-
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De edelmoedige overwinnaars, of de zege der vrijheid,
1795, d. P. O. Witsen Oeysbeek.
Molière, Les amants magnifiques (1670) - De prachtige minnaars, 1719,
d. O. Bidloo.
Amphitrion (1668) - jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke
"
Sosiaas, 1730.
Le Dépit amoureux (1658) - Spijt der verliefden, 1708.
"
L'Ecole des femmes (1662) - Het school voor de vrouwen, 1701,
"
1753, d. Th. Arendsz.
L'Ecole des maris (1661) - Het school van de mannen, z. j., d.
"
A. van Bulderen.
Les Femmes savantes (1672) - De geleerde vrouwen, 1713,1723,
"
d. P. Burman.
Le Festin de Pierre (1665) -- Don Jan, of de gestrafte vrijgeest,
"
1719, d. O. van Maa te r.
Le Malade imaginaire (1673) - De promotie van den ingebeelden
"
zieke, 1742, 1797, d. J. j. Ma u ri c i u Si).
Le Mariage forcé (1664) - Het gedwongene huuwelijk, ? , 1710,
"
1712, 1747, 1781.
" - 't Huwelijk tegen wil en dank, 1764, d. j. Meerman.
"
M. de Pourceaugnac (1669) - List in trouw, 1706.
"
" - Den Heere de Pourceaugnac, 1754, d. J. F. Cammaert.
"
Tartuffe (1667) - Tertuffe, of schynheilige bedrieger, 1733, d.
"
j. van Rijndorp.
- - Tartuffe, of de huichelaar, 1777, z. j., d. M. Co r ver.
"
- De huigchelaar, 1789, d. J. No m s z.
Montfleury, A. J., L'Ecole des jaloux, ou Ie cocu imaginaire (1664)-Den
ghewillighen hoorendraegher ofte schole der jalousy,
z. j., d. C. Meyer.
La Femme juge et partie (1669) - De vrouw rechter en partij
van haar man, ? , 1746, 1781, d. A. Peys.
La Fille capitaine (1669) - Krispijn kapitein, 1706, 1707, 1741,
"
d. Ph. M a I f a i t de Jon ge.
"
, , - De juffer kapitein, 1707, 1720, d. F. Rijk.
M 0 n vel, J. M., B 0 u te t, dit, Alexis et J ustine (1785) - Alexis en justine, 1796.
"
L' Amant bourru (1777) _. De norsse minnaar, 1780.
"
Blaise et Babet (1783) - Blaise en Babet, 1788, d. H. J. Rou II a u d.
"
Le Chevalier sans repro eh es, ou les amours de Bayard (1783)
- Ridder Bayard, 1798, d. R. C. van 00 e n s.
Clémentine et Désormes (1780) -- Clementine en Desormes,
"
1786, d. L. J. Lamaison.
- Desormes en Klementine, 1787.
"
"
- Clementine en Desormes, 1788, d. B. Ruloffs.
Molé,

?

-

1) Dit is eene bewerking van het laatste Intermède van Molière's blijspel.

318
Mo n ve I, J. M., L'Erreur d'un moment, (1773) - De dwaaling van een oogen~
blik, z. j., d. j. Toussaint Neyts.
"
.- De korte dwaling, 1791, d. H. Ogelwight Jr.
"
Julie - Julie, z. j., d. j. Toussaint Neyts.
"
Mathilde (1799) - Mathilde, 1800, d. H. OgelwightJr.
"
Les trois fermiers (1777) - De drie landbouwers, 1787, d.
"
H. J. Roullaud.
Les Victimes c10îtrées (1791) - De slachtoffers van klooster"
dwang, 1796, 1797.
Mor a n d, P. de, Childéric (1736) - Childerik, 1738, 1783, d. C. L. deN e u fv i II e.
Na d a I, A., Esther (1738) - Hester, 1777, d. 8. R u lof f s.
N ai geo n, Les Chinois (1756) - De Chineesen, z. j., d.J. To ussai n t Ne yts.
Ozicourt, d',
?
- Belisarius, 1769, d. B. Zweerts.
Palaprat, j., Arlequin Phaeton (1692) --? Arlequyn Phaëton, 1724, d.
E. van der Hoeven.
Le Concert ridicule (1689) - Het belachgelyk concert, 1769,
"
d. C. Schaaf en A. Frese.
Sabinus (1695) -? Sabinus, 1702, d. E. van der Hoe ven.
"
"
- ? " , z. j.
Le Secret revelé (1690) - Het ontdektè geheim, 1707.
"
Pa tr a t, j., Le fou raisonnable, ou I' Anglais (1781) - De zwaarmoedige
Engelschman, of de weldenkende dwaas, 1780.
" - De verhinderde zelfmoord, 1787, d. A. Soulage Jr.
L'heureuse erreur (1783) - De gelukkige dwaling, 1785.
"
"
Het geschenk, of de gelukkige misvatting, 1797,
"
1803 (3 de), d. H. Ogelwight Jr.
?
- De verbeterde dwaas, 1788, 1796, 1806, d.
H. Ogelwight Jr.
Pee h a n t r é, Geta (1687) - Geta, of de broedermoord van Antoninus, 1713,
1731,1735, d. Kath. Lescailje en J. Haverkamp.
La Mort de Néron (1703) -? De dood van Nero, 1709, 1720,
"
d. J. Haverkamp.
Pellegrin, S. J., Le nouveau monde (1722) - De nieuwe waereld, 1759,
d. N. W. Op den Hooff.
Pelletier Volméranges, 8., Le Devoir et la nature (1799) - Natuur en
pligt, 1800 (2de dr.).
Le Mariage du Capucin (1798) - Het huwlyk van den Ca"
pucyn, 1800, 1804, d. A. Tack.
Pi c a r d, L. B., Le Conteur ou les deux postes (1793) - De verteller, of de
twee posthuizen, 1796.
Le Cousin de tout Ie monde (1793) -- De neef van ieder
"
een, 1797.
?
-- De pruik en de das, 1797, d. H. Ogelwight Jr.
"
Pieyre, P. A., L'Ecole des pères (1782) - De school voor de vaders, 1788,
d. J. van Walré.
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Pi e y r e, P. A., L'Ecole des pères (1782) -

De school voor de vaders, 1791,
d. J. Houtman Thz.
Pigault Ie Brun, G. C. A., Charles et Caroline - Karel en Karolina, 1782.
"
"
- Carel en Carolina, 1796, 1804.
"
?
- De blanke en de zwarte, 1798, d. J. Kis s e li u s.
"
?
- De dragonders en de Benedictyner nonnen, 1799.
"
?
- De kwakzalvers, 1798, d. P. G. Witsen Geysbeek.
- Het weesmeisje, 1792.
?
"
- Het weeskind, 1796.
?
" A., Fernand Cortez (1744) - Ferdinand Cortez, overwinnaar van
Pi ron,
Mexico, 1764, 1769, d. J. No m s z.
"
Gustave (1733) - Gustavus, 1761, 1784, d. L. Pater.
Poinsinet (A. A. H.), Le Cercle, ou· la soirée à la mode (1771) - Het
kransje, of avond-gezelschap na de mode, z. j.
"
Le Sorcier (1764) - De toveraer, z. j., d.J. Toussaint Neyts.
"
, , - De tooveraer, 1769, d. J. F. Cammaert.
"
TomJones(1765) - Tom Jones, z. j., d.J. Toussaint Neyts.
"
"
"
,1779, 1786, d. J. N. Esgers.
"
"
"
,1785, d. C. Lorié.
Po i s s 0 n, R., Le Fou de qualité, ou Ie Fou raisonnable (1664) -? De
schrandere gek of de groote Alexander, 1719, d.
J. Koenerding.
Pougens, M. C. J. de,
?
- Julia of de non van Nismes, 1792.
Poullain de Saintfoix, G. F., La Colonie (1749) - De volkplanting, 1782.
"
Deucalion et Pirrha (1741) - Deucalion en Pirrha, 1770, d.
N. W. Op den Hooff.
Le Financier (1761) ,-? De financiepachter, 1778.
"
"
- De financier, 1779, 1796.
Julie, ou l'heureuse épreuve (1746) - Julie, of de gelukkige
"
proef, 1778.
- Julia, of de gelukkige beproeving, 1782,
"
"
L'Oracle (1740) - Het orakel, 1747, 1767, d. N. W. 0 P
"
den Hooft.
"
Le Rival supposé (1749) - De medevrijer in schijn, 1780.
"
ZeloYde (1747) - ZeloYde, 1779, 1786, 1795, d. J. N. Esgers.
Pradon, N., Scipion (1697) -? Scipio, 1736, d. Ph. Zweerts.
Pujos en Dabaytua, J. E., ? - Eleonore van Rosalba, of de puinhopen
van Paluzzi, 1799, 1809, d. J. Kisselius.
Pujoulx, J. B., ? - Het gevaarelijke der afweezigheid, of de huisselijke
avondmaaltijd, 1790, d. M. A. de Clercq.
Quétant, F. A., Le Maréchal ferrant (1761) - De paarde-smit, 1769, d.
J. Toussaint Neyts.
"
- De hoefsmit, 1784, d. J. Menkema Jr.
"
en ,Ribaudiere, de la, Le Serrurier (1764) - De slotmaker,
"
z. j., d. J. Toussaint Neyts.
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Quinault, Ph., Agrippa, ou Ie faux Tibérinus (1661) - Agrippa, of de
gewaande Tiberinus, 1734.
Atys (1676) - Atys en Sangarida, 1723, d. G. T. Domis.
"
Les Festes de I' Amour et de Bacchus (1672) - Min- en wyn"
strydt, 1717, 1719, d. D. Buysero.
La Mere coquette ou les amants brouillés (1665) - De ver"
warde minnares, 1704, d. )E. van Hoven.
La Mort de Cyrus (1656) - De dood van Cyrus, 1716, 1717,
"
d. W. den Elger.
Racine, Andromaque (1667) - Andromaché, 1800, d. A. L. Barbaz.
"
Athalie (1691) - Athalia, 1716, d. F. Rij k.
Joas, seven-jaerig koning van Juda, van de moord
"
"
bevrijd door Josoba, opgevoed onder het bestier
van Joiada, en vruchteloos vervolgt door Athalia,
1748, d. J. F. Cam maert.
"
- Athalia, 1771, z. j., d. J. No m s z.
"
Bajazet (1672) - Bajazet, 1771, d. J. No m s z.
"
Esther (1689) - Hester, of de verlossinge der Joden, 1717, d. F. Rij k.
"
"
- Esther ofte opgang van Mardocheus ende onder"
gang van Aman, 1749, d. J. F. Cammaert.
- Esther, 1771, d. J. Boomhuys.
"
Iphigénie (1674) - Ifigenia, in Aulis, 1800, d. A. L. Barbaz.
"
Mithridate (673) - Mithridates, 1800, d. A. L. Barbaz.
"
Phèdre (1677) - Fedra en Hippolitus, 1715, d. H. van Bracht.
"
"
- Fedra, 1770, 1775, 1777, 1800, 1809, d. P. J.
"
Uylenbroek.
"
Les Plaideurs (1668) - De pleyters, z. j., d. V. de Va 11 e jo.
Re gnard, J. F., Démocrite amoureux (1700) - Democritus, of de verliefde
filosoof, 1742, d. H. van Elvervelt.
Le distrait (1697) - De verstrooide van gedachten, 1713, 1729.
"
Les Folies amoureuses (1704) - De geveinsde zotheid door
"
liefde, 1710, 1727.
Le Joueur (1695) - De dobbelaar, 1736, d. F. Rijk.
"
'"
1741, d. Ch. Sebille.
"
"
Le Lé.gataire universel (1708) - Krispijn testateur en gelega"
teerde, of de erfgenaam door list, 1725 (2 de dr.),
d. H. van Loghem.
"
La Sérénade (1693) - De verstoorde serenade, 1708.
R ic her, H., Sabinus (1734) - Sabinusen Eponina, 1738, 1741,d.J.Ha ve rkamp.
Rochon de Chabannes, M. A. J., Heureusement (1762) - Gelukkiglyk,
1779, 1795, d. J. N. Esgers.
Romagnesi, J. A., Pigmalion (1741) -? Pigmalion, 1754.
Ros e, J. I a,
?
- De nationaale conventie, z. j., d. J. P. Bos.
Ros e t, Ma d. e, en C h a u m 0 n t, Ma d. e, L'heureuse rencontre (1771) -? De
gelukkige ontmoeting, 1774.

321
Rotrou,

J.

de, Bélisaire (1643) -

De groote Bellizarius, 1763, 1783, d.
N. W. Op den Hooft.
- De overtocht over de Waal, of de republikeinsche
?
Roy, Ie,
gelieven, 1795, d. P. G. Wits enG e y s be e k.
- De wederkomst van den Hollandsehen patriot, 1795,
?
"
d. P. G. Wits en Geysbeek.
Rousseau, j., Le Fiatteur (1696) -? De doorsleepen vleyer, 1708, 1728, d.
F. Rijk.
Rou s s e a u, J. J., L' Amant de lui-même (1752) - Narcissus, of de verliefde
op zig zelven, 1780.
Le Devin du village (1753) - Den waersegger van het dorp,
"
1758, 1762, d. J. F. Cammaert.
Pygmalion (1772) - Pygmalion, of het bezielde beeld, 1788.
"
, , - Pygmalion, 1796, d. J. van Walré.
Rozoy, B. Farmian de, Henri IV, ou la bataille d'Ivry (1774) - Hendrik
de Vierde, of de slag van Ivry, 1778.
Ryer, P. du, Saul (1642) - De dood van Koning Saul, 1724, 1735, d. Cl. Bruin.
Saint-jean, Ariane et Bacchus (1696) -? Ariadne, 1719, d. G. Bidloo.
Saint-Marc, J. P. A. çie Razins de,
?
- Tooneelstukjes of kleine
schouwspelletjes voor de opvoeding der kinderen, 1779.
Saurin, B. j., Béverley (1768) - Beverly, 1777, 1778, d. P. J. van Steenbe r ge n.
- Béverlei, 1781, d. P. P y per s.
- Béverly of de gevolgen der speelzucht,
1781, 1785, 1800 d. J. G. Doornik.
?
- Washington, of de vrijheid van
Sauvigny, L. E. Billardon de,
Noord-Amerika, 1792.
Sc a r ron, P., L'Héritier ridicule, ou la dame desinteressée (1649) .- De
belachchelyke erfgenaam, of baatzuchtige
juffer, 1710, 1733, d. F. Rijk.
" - Arlekyn, versierde erfgenaam, 1719, d. D. B u Yser o.
Le Prince corsaire (1662) - Alcander, Koning van Cyprus en
Cilicië of de gewaande zeeroover, 1707,
1741, d. J. Goeree.
Se d a i n e, Blaise Ie savetier (1759) - Blasius den Lapper, z. j., d. J
Toussaint Neyts.
Le Déserteur (1769) - De deserteur, 1782, 1784, d. B. Ruloffs
Felix, ou I'enfant trouvé - Felix, of het gevonden kind, 1784.
"
- Felix, of de vondeling, 1790, d. P. Pypers.
"
La Gageure imprévue (1768) De onverwachte weddingschap, 1791.
Richard Coeur de lion (1784) - Richard Leeuwenhart, Koning
van Engeland, 1791, d. B. Ruloffs.
Le Roi ct Ie fermier (1762) - De koning en de pachter, 1764,
1768, d. J. F. Cammaert.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
21
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Se d a i n e, Le Roi et Ie fermier (1762) -

De koning en de pachter, z. j.,
d. J. Toussaint Neyts.
Rose et Col as (1764) - Rosaen Colas, 1769, d.J.To u s sa int Ne yts.
"
"
- Roosje en Colas, 1783, d. P. F. Lijnslager.
"
Les Sabots (1768) - De klompjes, z. j., d.J. Toussain t Neyts.
"
?
- De doode gehuwd, 1791.
"
?
- De uitmuntende minnaar, 1786, d. H. As s c hen b erg h.
"
- Het vonnis naar wenseh, 1781, door G. Brender à
?
"
Bran dis.
Souriguères de Sajnt-Marc, J. M.,
? - Cecilia, of de dankbaarheid, 1797, d. P. J. Uylenbroek.
Tessonerie, G. de la, La Mort de Valentinien et d'Isidore (1648) -?
Valentiniaan, 1716, z. j., d. H. van Bracht.
Théis, Le Tripot comique (1772) - De belagchelyke tooneelzucht, of de
liefhebbery comedie in de war, 1794, d. W. Bingley.
Tristan I'Hermite, F., Panthée (1639) -? Abradates en Panthea, z. j.,
d. Maria de Wilde.
Us s i e u x, L. d', Les Héros français, ou Ie siége de Saint-Jean de Löne (1773)
- De heldendeugd in het beleg van St. Jean de
Lone, 1779.
- De fransche helden, of de belegering van Saint"
Jean-de-Lone, 1779.
"
"
'"
1796, d. P. G. Witsen Geysbeek.
Vad é, Les Troqueurs (1753) - De mangelaers, z. j., d. J. T 0 u ss a int Ne y t s.
Vaernewick, Le Duc de Monmouth (1701.) - De Hertog van Monmouth,
1749, d. D. A. van de Wart.
Vigée, L. J. B., La Matinée d'une jolie femme (1792) - De voormiddag
eener bevallige vrouw naer de wereld, 1798.
Villeneuve, F. de, Les Crimes de la noblesse _. De volksverdrukker
gestraft, of het leenrecht, 1797, d. P. G. Wit sen Ge y s b eek.
"
?
- De schuldige echtgenoot, 1799.
Vol t a i r e, Agathocle (1779) - Agathokles, 1798, d. A. L. Bar b a z.
"
Alzire, ou les Américains (1736) - d'Amerikanen, of Alzire,
1739, d. F. del a F 0 n t a i n e.
- Alzire, of de Amerikanen, 1764, 1770, 1781,
"
"
1803, d. S. Feitama.
duc
de
Foix
(1752)
- Amelia, 1772, 1775, 1784,
Amélie, ou Ie
"
d. J. Nomsz.
, 1777, d. N. W.
" O·p den Hooff.
"
"
Brutus (1730) - Brutus, 1735, 1756, d. S. Fe i tam a.
"
"
" ,1736,1752,1753,1785, d.J. Haverkamp.
"
"
" , 1736, d. F. Rijk.
"
Le Café, ou l'Ecossaise (1760) - De wedergevonden dochter
"
en edelmoedige minnaar, 1761, 1774, 1775, d. J. v. d. Lij n.
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v 0 I t a i r e,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

Charlot, ou la Comtesse de Givry (1767) - Charlot, of de gravin
de Givry, 1780.
Don Pèdre (1774) - Don Pedro, Koning van Castilje, 1779, d.
C. A. de Wetstein.
"
- Don Pedro, z. j., d. A. L. Bar b a z.
L'Enfant prodigue (1736) - De wedergevonden zoon, 1759, 1761,
1770, 1780, d. A. Hartsen.
L'lndiscret (1725) - De onbescheiden minnaar, 1759, d. N. W.
Op den Hooft.
Irène (1778) - Irene, 1780.
"
" ,1783, d. W. Imme.
"
" ,1784, d. J. Hou t man.
Les Lois de Minos (1772) - Meriones, Koning van Krete, 1786,
d. Iz. deC 1e r c q.
Mahomet, ou Ie fanatisme (1742) - Mahomet, 1770, 1783, door
A. Hartsen.
- De dweepery, of Mahomet de Profeet, 1770, d.
"
C. Schaaf.
"
- De profeet Mahomet, z. j.
Mariamne (1724) - Mariamne, 1774, d. P. van Braam.
"
.,
,1794, d. M. G. Engelman.
Mérope (1743) - Méropé, 1746, d. J. Feitama.
"
" ,1779,1791,1803, d. P.J. Uyle n bro e k.
La Mort de César - De dood van Cesar, 1737, 1756, d.
J. Voordaagh.
"
,1740, d. Ch. Sebille.
- De dood van Julius Cesar, eersten Keyzer
"
der Romeynen, 1785.
Nanine OL! Ie préjugé vaincu (1749) - Nanine, of het verwonnen.
vooroordeel, 1760, 1786, d. N. W. Op den Hooff.
"
- Nanine, of het overwonnen vooroordeel, 1782.
Oedipe (1718) - Edipus, 1769, d. C. Schaaf.
Olimpie (1764) - Olimpia, 1764, 1782.
L'Orphelin de Chine (1755) - De vorstelijke wees, of het veroverd China, 1765, d. N. W. Op den Hooff.
"
- Het weeskind van China, 1782, d. J. No m s z.
Les Scythes (1767) - De Scyten, 1796, d. A. L. Bar b a z.
Socrate (1759) - Socrates, 1769.
Sophonisbe (1770) _. Sofonisba, 1779, d. C. A. de Wetstein.
Tancrède(1760)- Tancredo, 1763, 1764, 1778, 1785, d. B. Zweerts.
Zaïre (1732) - Zaïre, of de koninglyke slavin, 1734, 1768 (3de dr.),
d. O. Klinkhamer.
- Zaïre, 1777, d. Menkema Sr.
"
" ,1777, 1781, 1789, 1817, d. J. Nomsz.
" ,1790, d. J. Verveer.

"
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?
?
?
?
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?
?

?

?
?
?
?

?
?

Les Amans surpris - De verraschte gelieven, 1774.
Les Amours de Gonesse (1765) - De grefficr in den trog, z. j.,
d. J. T 0 u s s a int Ne y t s.
Arlequin aux Champs Elisées (1700) - Arlekijn in de Elizeesche
velden, 1713.
Arlequin Janseniste, ou critique de la femme docteur (1732)Artequin Jansenist, of berisping van de
geleerde vrouw, 1732, d. G. T y sen s.
Lü Caravane de Caïre - De karavaan van Groot Kaïro, 1788,
1803, d. P. Pypers.
Clarisse (1771) - Klarisse, of het mistroostige huisgezin, 1782.
La Femme docteur, ou la théologie tombée en quenouille
(1730) - De geleerde vrouw, of der Jansenisten godgeleertheid vervallen tot het spinnewiel, 1731, d. G. Tysens.
- De pietistery in de hoepelrok of de geleerde
vrouw, 1740, z. j. i).
La Fille mal-gardée (1758) - De qualyk bewaarde dochter,
1764, z. j., d. J. Toussaint Neyts.
Les Pêcheurs (1766) - De visschers, 1793, d. 8. Rul 0 ff s.
Le Ramoneur prince, et Ie prince ramoneur - De schoorsteenveger prins en de prins schoorsteenveger, 1786, 1799.
Le nouveau Tarquin (1730) - De nieuwe Tarquin, 1732, d.
G. Tysens.
Thelamire (1739) - Thelamirus, 1743, d. J. F. du Sauzet.
Le Triomphe de la raison sur l'amour (1699) - De zegeprael
der reden, over de liefde, 1768.

Naar het Duitsch:
A ri e n, B. C. d', Natur und Liebe im Streit (1779) - Natuur en liefde in
strijd, 1796, z. j., d. I. de Jon g h.
Babo, F. M. von, Dagobert der Franken J(önig (1779) - Dagobert, Koning
der Franken, 1790.
?
- Peter Alexowicx, Czaar in Rusland, of de zamenzweering in Moscou, 1800, d. A. Bruggemans.
Winterquartier in Amerika (1778) - Het winterkwartier in
Amerika, 1791.
B ä h r, R., Der glückliche Morgen (1791) - De gelukkige morgen, 1800.
Bah r d t, K. F., Das Religionsedict (1789) - Het Pruissisch religie-edict, 1789.
Be c k, H., Verirrung ohne Laster (1793)
Dwaaling zonder boosheid, 1796,
d. F. van Aken.
De schllldelooze afdwaaling, 1799.
Bei I, J. 0., Curt von Spartau (1791) - Karel van Spartall, of de beloonde
kinderliefde, 1791.
1) Met den titel Het bock zonder naam.

325
Beil, J. D., Die Einöde (1791)- De woestijn, 1794,d.A.Hordijk Verstolk.
Berger, Fr. B., Galora von Venedig (1778) - Galora van Venetiën, 1799.
Bertuch, F. J., Elfriede (1775) - Elfride, 1778.
"
"
" ,1783,1787, 1800,d.P.J.Kasteleyn.
Boc k, J. C., Die Holländer, oder Was vermag ein vernünftiges Frauenzimmer
nicht? (1778) - De Hollander, of wat vermag
een vernuftig meisje niet? 1784, d. P. 't Hoe n.
Bonin, C. F. F. A. von, Hasz und Liebe (1786) - Haat en liefde, z. j.
Der weibliche Kammerdiener (1780) - De jufferlijke
"
kamerdienaar, 1783, d. P. J. Kasteleyn.
Brandes, J. C., Alderson (1786) - Alderson, 1800.
Der Gasthof, oder Trau', schau' wem! (1769) - Het verkeerd
"
vertrouwen, 1780, d. J. Lutkeman.
Graf Olsbach (1768) - De graaf van OIsbach, of de belooning
der deugd, 1776.
"
,1778, d. A. Maas.
"
"
,1778, 1780,d.P.j.Kasteleyn.
"
Olivie (1773) - Olivia, 1776, 1777.
Der Schein betrügt (1767) - Schijn bedriegt, 1777.
"
- De nieuwsgierige vrouwen, z. j.
?
- De vereenigde vrouwen, 1783.
?
- De vrouw naar de waereld, 1777,
?
1784, 1805, d. A. Hartsen.
B rei c h a, A. D., Amalie Ringenthai, oder Rache und Eifersucht durch Briefe
(1784) - Amalia RingenthaI, of wraak en minnenijd, 1798.
Bretzner, C. F., Complimente und Wind (1792) - Komplimenten en
wind, 1799.
Die Entführing aus dem Serail (1781) - De sehaaking uit het
serail, 1797, d. G. B ren der à Bra n dis.
Felix und Hannchen (1791) - Felix en Antje, of gelyk by gelyk
maakt het beste huwelyk, 1792, d. I. de Jon g h.
Der Geisterbeschwörer (1790) - De geesten-bezweerer, 1797,
"
d. P. Boddaert.
Karl und Sophie oder die Physiognomie (I 780) ~. De physionomie, of Karel en Sophia, 1780. 1788, 1794.
B r ti h I, A. F. v 0 n, Die Brandsehatzung (I 785)- De brandschatting, 1789.
Der Bürgermeister - De burgemeester, 1789, 1794.
So zieht man dem Betrüger die Larve ab - Zoo ligt
men den bedrieger het masker af, 1800.
Bun sen, P. L., Siegfried von Lindenberg (1790) - Sicgfried van Lindenberg, 1791.
Burger, geb. Hahn, M. C. E., Adelheit, Gräfinn van Teek (1799) - Adeleide, gravin van Teek, 1799, d. D. 0 n der w a te r.
Buri, E. K. L. Ysenburg van, Blindheit und Betrügerei (1789) - Verblindheid en bedriegerij, 1794.
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Buri, E. K. L. Ysenburg von, Der Kohlenbrenner (1789) - De adelijke
kolenbrander, of de gelukkige jagt, 1792.
Clo d i u s, C. A.,
?
- Medon of de wraak des wijzen, 1778.
Cronegk, J. F. von, Codrus (1760) - Codrus, 1784, 1785, d. J. Kasteleyn.
"
" - Codrus of de grondlegging van het Atheensche
gemeenebest, 1785, d. P. J. Lutkeman.
Der Misztrauische (1762) - De wantrouwige, 1779.
"
"
'"
1794, d. A. Maas.
"
Olint und Sophronia (1756) - Olintes, 1786, 1789. 1793, d.
"
P. J. Kasteleyn.
Dalberg, de, ? - Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning, 1778, 1779.
Dessauer, J. H., ? - Het vrijheidsfeest, 1795, d. P. G. Witsen Geysbeek.
Dusch, J. J., Der Bankerott (1763) .- Het bankerot, 1763.
E c kar t s h a u sen, K. v 0 n, Arthello oder der Harfner (1789) - Arthello, of
de hofnar, 1793.
Engel, J. J., Der Edelknabe (1774) - De pagie, 1777, 1789.
"
Der dankbare Sohn (1771) - De dankbaare zoon, 1776.
"
"

"
"

"
"

, 1777.
, 1777, d. H.
van Elvervelt.
- De dankbare zoon, 1777.
"
- De dankbaere zoon, 1777.
"
"
"
, 1778.
"
Fr ik k e,
?
- De verlooving, of hoe deedt de oom in de comedie,
1799, 1800, d. J. C. Meyer.
Fusz, F., Der Schneider und sein Sohn (1775) - De snijder en zijn zoon,
1781, 1785, 1797.
Ge bie r, T. Ph. von, Clementine oder das Testament (1771) - Klementine,
of het testament, 1778.
"
"
- Clementine, 1781, d. J. Houtman Thz.
Gellert, C. F., Das Baad (1744) - De band, of het lint, 1778.
"
Die Betschwester (1745) - De schijnheilige, 1769.
"
"
- De schijnheilige vrouw, 1778.
"
Die kranke Frau (1747) - De zieke vrouw, 1769, 1778.
"
Das Loos in der Lotterie (1746) - Het lot in de loterij, 1769, 1778.
"
Das Orakel(1747)-Degodspraak, 1777, d. E. J. B. Schonck.
"
"
- Het orakel, 1778.
"
Die zärtlichen Schwestern (1747) - De verliefde zusters, 1769.
"
"
'"
1778.
"
Sylvia (1745} - Silvia, 1771, 1778, d. E. J. B. Schonck.
Gemmingen, O. H. von, Der teutsche Hausvater (1780) - De huisvader,
1790, d. J. W. Curten.
"
"
- De familie-geschiedenis, 1791.
Gessner, S., Erast (1762) - Erastus, 1777.
- Erastus of de zegenpraal van natuur en deugd, 1789.
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Gessner, S.. Erast (1762) -? Erastus en Lucinde, 1786, d. P.]. Kasteleyn.
"
Der Tod Abels (1758) - De dood van Abel, 1777, 1801.
Goethe, Clavigo (1774) - Clavigo, 1781.
"
Egmont (1787) - Egmont, 1789.
"
Stella (1776) - Stella, 1782.
Gotter, F. W.,
?
- Het mislukt bedrog, 1791.
Grohmann, K. F. D.,· Gioconda, oder Weiberrache kennt keine Grenzen
(1781) - Gioconda, of vrouwewraak kent geen paaien, 1796.
Groszmann, G. F. W., Die Feuerbrunst (1773) - De edelmoedige generaai, 1779.
Wilhelmine von Blondheim (1775) - Wilhelmina van Blond"
heim, 1777, 1778, d. P. J. van Uylenbroek.
Hagemann, F. G., Leichtsinn und gutes Herz (1793) - De losbol meteen
braaf hart, 1796.
-? Ligtzinnigheid en goedhartigheid, 1796.
"
Die Martinsgänse (1798) - Sint Maerten, of de gestooien ganzen,
"
1799, 1829, d. D. Onderwater.
Otto der SChütz, Prinz von Hessen (1791) - Otto de schutter,
"
prins van Hessen, z. j.
Der Todtenkopf oder die Vogelbauer - Het. doodshoofd of
"
de vogelkooijen, 1799, d. D. 0 n der wat er.
Hagemeister, J. G. L., Das grosze Loos (1791) -? Het hoogste lot, 1795,
1845, d. A. Hordijk Verstolk.
Hartmann, A. G., Dormont und Julie (1777) - Dormont en Julia of de
beloonde huwelijksliefde, 1799, d. P. J. Kasteleyn.
Heil, Th.,
?
- De geesten tooneelen, 1797, d. P. Boddaert.
Herbst, J., Cava von Consuegra, ein Opfer der Weiberrache (1774) Cava van Consut;gra, een offer der
vrouwelyke wraak, 1797.
Hinze, H. P. F., Die Erben (1798) - De lijkroof, 1798, d. C. Loots.
Hip pel, Th. G. v 0 n, Der Mann nach der Uhr, oder der ordentliche Mann
(1760) - De man naar de klok, 1780.
"
"
"
,1792, d. A. Maas.
Iffland t, A. W., Albert von Thurneisen (1781) - Baron Albert van Thurneisen, 1793, d. H. Frieseman.
Die Aussteuer (1795) - De huwlyksgift, 1797, 1835, d. G. J.
"
Hammius.
Bewustseyn! (1786) - Schuldbesef, z. j.
"
Die Hand des Rächers (1795) - De hand der wrake, 1799,
"
1809, d. B. Rekker en J. van der Stam.
Der Herbsttag (1792) - De herfstdag, 1799, d. B. Rekker en
J. van der Stam.
Die Jäger (1785) - De jagers, 1798, 1803, d. B. Rekker en
"
J. van der Stam.
Der Kornet (1799) - De Comeet, z. j., d. W. Stoopendaal.

"
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Ifflandt, A. W., Der Magnetismus (1787) -

Het magnetismus, 1798, d.
M. G. Engelman.
Die Mündel (1785) _. De minderjarige weezen, 1793.
"
Reue versöhnt (1789) - Berouw verzoent, 1790.
"
Der Spieier (1798) - De speeler, 1799.
"
- De speeler, of revenge-Praeg, 1799, 1807,
"
1838, d. D. Onderwater.
Verbrechen aus Ehrsucht (1784) -- De misdaad uit eer"
gierigheid, 1791.
Der Vormund (1795) - De voogd, 1799.
"
jes ter, E. F., Das DuelI, oder das junge Ehepaar (1771) - Het tweegevegt, 1784.
j ii 11 ge r, J. F., Der Ton unserer Zeiten -? De hedendaegsche trant, 1792.
Der Wechsel - De wissel, 1798, d. H. F. Eyben.
Kie i st, E. C. v 0 n, Seneca (1758) - De dood van Seneca, z. j., d. W.
ten Houte.
- Seneka, 1784.
"
Klopstock, f. G., Hermanns Schlacht (1769) - De slag van Herman, 179l.
"
Der Tod Adam's(1757) - De dood van Adam, 1774, d. R. Arends.
Kotzebue, A. von, Armuth und Edelsinn (1795) - Armoede en grootheid,
1795, 1796, 1799, 1822, d. C. Loots.
Bruder Moritz, der Sonderling, oder die Colonie für die Pelew
Insein (1791) -- Broeder Moritz, de zonderlinge, of de
volkplanting voor de Pelew-eilanden, 1792, 1802 (3 de dr.).
Die Corse11 (1799) -- De Corsikaanen, 1799.
Der Eremit auf Formentera (1784) - De kluizenaar op Formentera, 1791, 1793, 1826, z: j.
Der hyperboreïsche Esel oder die heutige Bildung (1799) De hyperboreeïsche ezel, of de hedendaagsche beschaaving, 1800.
Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka
(\795) - De graaf Benjowsky, of de zamenzweering op
Kamschatka, 1796, \799, d. R. Bek k e r.
Der Graf von Burgund (1798) - De graaf van Bourgondiën, 1798.
Die silberne Hochzeit (1799) - De zilveren bruiloft, 1799, 1802.
Die Indianen in England (\790) - De Indiaanen in Engeland,
1790, 1793.
, 1790.
, 1791,1797, d.
"
"
J. Houtman Thz.
Der weibliche jacobinen··Clubb (1791) - De vrouwelijkejacobijnen-club, 1793.
johanna von Montfaucon (1800) - ]ohanna van Montfaucon, 1800.
Das Kind der Liebe (1790) - De onechte zoon, 1791, 1792,
1793, 1799.
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Kot z e b u e, A. v 0 n, Das Kind der Uebe (1790) -? Het speelkind, 1791.
"
Ueble Laune (1799) - De kwaade luim, 1799, 1814, d. J. S.
van Esveldt Holtrop.
Der alte Leibkutscher Peter des Dritten (1799) - De oude
"
lijfkoetsier van Peter lIl, 1799, 1830.
Die edle Lüge (1792) - De edele logen, 1792.
"
Der Mann von vierzig jahren (1795) - De man van veertig
"
jaren, 1796.
Menschenhasz und Reue (1789) - Menschenhaat en berouw,

"

1790, 1792, 1799, 1889.

Die Negersclaven (1796) -

De negers, 1796, d. P. G. Witsen
"
Gey s be e k.
Der Opfertod (1798) - Robert Maxwell, of de offerdood, 1798.
"
Der Papagay (1792) - De papegaai, 1792, 1799.
"
La Peyrouse (1798) - La Peyrouse, 1798.
"
Falsche Scham (1798) -- De verkeerde schaamte, 1798.
"
Die Sonnen-jungfrau (1791) - De zonnemaagd, 1792.
"
Die Span ier in Peru oder Rolla's Tod (1796) - De Spanjaarden
"
in Peru, of de dood van Rolla, 1796, 1801.
Die Unglücklichen (1798) - De ongelukkigen, 1798.
"
Die Verläumder (1796) - De lasteraar, 1796, 1802.
"
"
- De lasteraars, 1796.
"
Die Versöhnung (1798) - De verzoening, 1798.
"
- De verzoening of de broedertwist,
"
"
1798, d. D. Onderwater.
Die Verwandtschaften (1798) -? De bloedverwanten, 1798,
"
1811, d. P. G. Witsen Geysbeek.
Der Wildfang (1798) - De verwarde schaking, 1798(2), d.
"
P. G. Witsen Geysbeek.
Die Wittwe und das Reitpferd (1796) - De weduwe en het
"
rijdpaard, 1796(2), d. P. G. Witsen Geysbeek.
Kratter, F., Das Mädchen von Marienbllrg (1795)-- Het meisje van Marienburg, 1795.
Krauseneck, j. C., Die Werbung für England (1776) - De werving voor
Engeland, 1777.
Zama, oder die junge Marokkanerin (1770) - Zama,
"
1777, d. j. Lutkeman.
Kretschmer, K. F., Die Belagerung (\786) - De belegering, 1798.
Lafontaine, A. H. L., Die Tochter der Natur - De dochter der natuur,
1799, 1804, 1806, 1807.

Lavater, j. K., Abraham und Isaak (1776) - Abraham en Izak, 1777.
"
" - Abraham en Izaak, 1788, d. j. W. van Hasselt.
La w a e t z, H. W., Die Temperamente (1777) - De temperamenten, 1797, d.
B. Rekker en j. v. d. Stam.
Leisewitz, j. A., julius von Tarent (1796) - julius van Tarente, 1792.
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Leo, F., Der Eheteufel (1799) - De huuwlijksduivel, 1799.
"
Schulden ohne Geld zu zahlen (1791) - Schulden zonder geld te
betalen, 1794.
Lessing, Emilia Galotti (1772) - Emilia Galotti, 1777, 1789.
"
Der Freigeist (1755) - De vrijgeest, 1778.
"
Die Juden (1754) - De jooden, 1774.
"
" ,z. j.
"
Minna von Barnhelm (1767) - Minna van Barnhelm, of he! krijgs-"
-mans-geluk, 1780, 1814.
"
Der Misogyn (1755) - De vrouwenhater, 1775.
"
Nathan der Weise (1779) - Nathan de Wijze, 1780.
"
Philotas (1759) - Philotas, 1783, d. G. Brender à Brandis.
"
Der Schatz (1755) - De schat, 1786.
"
Miss Sara Sampson (1755) - Sara Sampson, 1776.
Matthesius, S. M., Die geprüfte Bruderliebe (1785) - De broederliefde
op den toets gesteld, 1789.
Meissner, A. G., Sophonisbe (1776) - Sophonisbe, 1778, d. W. Coertsjr.
"
?
- De weduwe te Zehra, 1790.
Mierseh, K. G., Versprechen macht Schuld oder, Wasthutdie Liebe nicht?
(1793) - Belofte maakt schuld, of wat doet de
liefde niet, 1799.
Möller, H. F., Der Graf von Walltron, oder die Subordination (1776) -De graaf van Walltron, of de subordinatie, 1778.
"
, 1781, 1813.
"
"
- De graaf van Waltron, 1789, 1791, d.
"
"
A. Hartsen en H. J. Roullaud.
Luise oder der Sieg der Unschuld (1775) -? Louise of de
"
veroordeelde onschuld, 1799.
Sophie, oder der gerechte Fürst (1777) - Sophie of de recht"
veerdige vorst, 1777.
Müller, j. H. F., Praesentirt das Gewehr (1775) - Presenteer 't geweer,
1778, 1779, 1789, d. P. j. Uylenbroek.
M ü II e r, W., Das Sonnenfest der Brahminen - Het feest der Braminnen,
1789, d. S. Bos.
Nesselrode, F. G. Freiherr von, Die doppelte Kindesliebe (1780) -De
dubbelde kinderliefde, 1789.
Zamor und Zoraide (1778) - Zamor en Zorai'de, 1779.
"
Niemeyer,
A. H.,
?
- Abraham op Moria, 1781(2), d. G. Brender
à Brandis.
Och sen hei mer, F., Er soli sich schlagen (1792) - Hij moet dul!lleeren, 1794.
Peri net, J., Das neue Sonntagskind (1794) - De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zyne geboorte op Zondag,
1799, 1800, d. G. C. ,de Greuve.
Pfranger, j. G., Der Mönch vom Libanon (1782) - De monnik van
Libanon, 1784.
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Rathief, E. L. M., Die reisenden (1774) --? De reizenden, 1777, 1787, d.
W. Coertse Jr.
Rautenstrauch, J., Der jurist und der Bauer (1773) - De jurist en de
boer, 1778, d. W. Coertse jr.
"
- De advocaat en de boer, 1794.
"
"
? - De held voor 't vaderland, z. j., d. W. Coertse jr.
Reitzenstein, K. Freiherr von, Graf Königsmark (1792) - Graaf
Koningsmark, 1793.
Die Negersclaven (1793) - De negerslaven, 1794.
"
Rohm, j. H., Der gebesserte Ehemann (1780) -? De verbeterde echtgenoot, 1782.
Schikaneder, E., Die Zauberflöte (1791) - De tooverfluit, 1799, 1802, 1806,
d. j. C. Meyer.
Sc hili e r, Don Carlos, Infant von Spanien (1787) - Don Carlos, 1789, d.
E. M. Post.
- Don Karlos, Kroonprins van Spanje,
"
"
1800, d. M. Westerman.
Kabale und Liebe (1784) - Kabaal en liefde, 1791.
"
Die Räuber (1781) -- De roovers, 1789.
"
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua (1783) - Fil!sko, of de
"
samenzweering te Genua, 1792.
"
"
" , 1800, d. C. M. Plumicke.
Schlegel, j. E., Canut (1747) - Canut, 1785 (2 de dr.), d. j. Lutkeman.
Sc h mie der, H. G., Der gutherzige Sohn (1791) -? De goede zoon, 1796.
Schröder, F. L., Der Fähndrich (1786) - De vaandrig, 1788.
"
Die Heirath durch ein Wochenblatt - Het huwlijk door een
weekblad, 1790, 1802, z. j.
juliana von Lindorak (1776) - juliana van Lindorak, 1791.
"
Der Ring -? De ring, 1792.
"
Der Vetter in Lissabon (1786) - De neef in Lissabon, 1789.
"
Wer ist sie (1790) - Wie is zij? of het onbekende meisje,
"
1793, d. j. Houtman.
Spiesz, Chr. H., Die Folgen einer einzigen Lüge (1792) - De gevolgen
van een eenige leugen, 1798.
"
Klara von Hoheneichen (1790) - Klara van Hoheneichen, 1793.
"
? - De huwelijks-keuze, 1798, d. P. G. Witsen Geysbeek.
"
? - De huwelijkskeus, 1798.
St ei n b erg h, K., Die Hand des Rächers (1795) - De hand der wrake, 1799,
1809, d. B. Rekker en J. van der Stam.
Menschen und Menschen-Situationen oder die Familie Grunau
"
(1787) - Menschen en menschenkarakter, of de
familie van Grunau, 1797, 1830.
Stölz,
?
- De gestrafte advokaet, 1792, d. M. Eberlein.
Stephani, G., Der Apotheker und Doktor (1786) - De apothecar en de
doctor, 1796, 1803, d. I. J. A. Gogel.
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St ep h a n i, G., Der Deserteur aus Kindesliebe (1773) - De Deserteur uit
kinderliefde, 1777, 1782, d. A. Spatsier.
"
Die Werber (1769) -- De werfofficieren, 1793.
Sturtz, H. P., Julie (1767) - Julie, 1780.
Thombrink, W., Der halbe Ring (1792) - De halve ring, 1794, d.
A. Hordijk Verstolk.
Unzer, J. C., Diego und Leonore (1775) - Diego en Leonora, of het
beklaaglyke van den inquisitie dwang, 1782.
V u I P i u s, C. A., Der Treffbube - De mislukte schaking, 1793.
Wa gn e r, H. L., Der wohlthätige Unbekannte (1775) - De weldaadige
vreemdeling, 1776.
Wall, A.,
?
- De twee briefjes, 1797, d. D. W. Stoopendaal.
Wei s s e, C. F., Armuth und Tugend (1772) - Armoede en deugd, 1783.
"
Eduard III (1758) - Eduard de Derde, 1786, d. P.J. Kasteleyn.
Freundschaft auf der Probe (1767) - De vriendschap op de
n
proef, 1778.
Jean Cal as (1774) - Jean Calas, d. G. Brender à Brandis.
"
- De geestdrijverij, of Jean Cal as, 1784.
"
Die Jubelhochzeit (1773) - De gouden bruiloft van Kloris en
"
Roosje, 1791 (2 de dr.), d. G. Brender à Brandis.
Die Poeten nach der Mode (1751) -? De bekroonde Boere
Rymer, 1755, d. Maria de Wilde.
Romeo und Julie (1767) - Romeo enJulia, 1768, d. B. Fremery.
n
"
"
, 1775(2), 1786, 1791, d.
"
P. J. Uylenbroek.
Romeo en Julia, of het doodelijk
"
misverstand, 1778.
"
- Romeo en Julia, 1784.
"
Das Weibergeklatsche oder ein Qui pro quo (1767) -? Het
wijven geklap, of de weederkaatzing, 1779.
Wieland, C. M., Lady Johanna Gray, oder Triumf .der Religion (1758) Lady Johanna Gray, 1791.
Oberon (1780) - Oberon, 1796, 1797, 1802.
"
Wollstädt, J. Ph., Der wohlthätige Manufacturier (1780) -? De weldadige
manufacturier, 1790.
Ziegier, F. J. W., Barbarey und Grösze (1793) - Wreedheid en grootmoedigheid, 1798.
Eulalia Meinau oder die Folgen der Wiedervereinigung (1791)"
Eulalia Meinau, of de gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis, 1792, 1798, d. G. J. Ham m i u s.
Die Freunde (1797) - De vrienden, 1799.
Zschokke, H., Abällino (1793) - Aballino de groote bandiet, 1796, 1798,
1805, 1842.
Julius von Sassen (1796) - julius van Sassen, 1799, 1805, 1822.
"
?
- De tooveres Sydonia, 1799, d. M. G. Engelman.
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?
?

Das Conclave von 1774 -- Het conclave van MDCCLXXIV.
Die Eroberung von St. Lucie (1781) - Charlotte Blanford, of
de wedergevonden vader, 1800, d. M. G. Engelman.

Naar het Engelseh:
Addison, j., Cato (1713) -- Cato, of de ondergang der Roomsche vrijheid,
1715~2), 1725,1742,1785, d. H. Angelkot en P. Langendijk.
The drummer, or the haunted House - De trommelslager of
"
het huisspook, 1752, z. j., d. P. Ie Clercq.
Col man,
?
- De West-Indische Engelschman, in London, 1794.
Cumberland, R., The carmelite (1784) - Saint Valori, 1790, d. Iz. de Clercq.
Garrick, D., Miss in her Teens - Het zestienjarig meisje, 1791, 1795, d.
W. Bingley.
"
?
- De logen om bestwil, 1793.
Hei d eg ge r, j. J., Amadis (1713) - Amadis en Oriane, of proef van standvastige liefde, z. j., d. K. EI z e v ier.
Helcroft,
?
- Domton, of de jeugdige losheid en
uitspoorige kinderliefde, 1794.
Langhorne, j.,
?
- Solyman en Almena, 1766.
Moore, E., The Gamester (1753) - De dobbelaar, 1777.
Mor e, Ha n n ah, Sacred dram as (1782) - Gewyde tooneelstukken, 1783.
Murphy, A., The desert Island (1760) - Het onbewoonde eiland, 1783, d.
L. Pater.
O'Keefe, J., Modern Antiques - De moderne antiquiteiten, 1794.
Otway, Th., Venice preserved (1682) - Het gered Venetië, 1755, 1760, d.
G. Muyser.
S hak esp e are, Antony and Cleopatra - Marcus Antonius en Cleopatra,
1781, d. B. Brunius.
The comedy of errors - De dwaaling, 1781.
"
Coriolanus - Cajus Marcius Coriolanus, 1782, d. B. B run i u s.
"
Hamiet - Hamiet, prins van Denemarken, 1778.
"
Henry IV - Eerste deel van Hendrik de Vierde, 1781.
"
King john - Leven en dood van Koning Johannes, 1780.
"
Macbeth - Macbeth, 1780.
"
Much ado about nothing - Veel leven om niets, 1782, d.
"
B. Brunius.
Othello - Othello, of de moor van Venetien, 1781.
"
"
- Desdemona, 1789, d. M. Nieuwenhuyzen.
"
Richard IJ - Richard de Tweede, Koning van Engeland, 1781,
d. B. B run i u s.
The taming of the shrew - De kunst, om een tegenspreekster
"
te temmen, 1780.
The tempest - De storm, 1778.
"
The two gentlemen of Verona - De twee edellieden van
"
Verona, 1781, d. B. Brunius.
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Shakespeare, The merry wives of Windsor -

De vrolyke vrouwen van
Windsor, 1778.
Sheridan, R. Brinsley, The school for scan dal (1777) - De neeven op
de proef, 1793.
Thomson, J., Edward and Eleonora - Eduard en Eleonora, 1787, d. Iz.
de Clercq Hz.
Tillo,
?
- De koopman van London, 1779.

Naar het Spaanseh:
Calderon de la Barca, P., EI Alcalde de Zalamea - De landman regter,
1783, 1795, d. R. C. van Goens.
Gom e z, A. E., A 10 que obligan los celos - Isabella, Princesse van Iberië,
1720, d. W. van der Hoeven.
G u e var a, L. Vel e z de, Reinar despues de morir - De gekroonde na haar
dood, 1701.

"

" ,1701, 1733,
1744, d.Van Heulen.

"

Leyva Ramirez de Arrellano, F. de, Cuando no se aguarda y Principe
tonto - Als men 't niet verwagt, of de gewaande
Prins, 1713, d. H. van Halmael.
Martinez de Meneses, A., Los Esforcias de Milan - Joan Galeasso,
dwingeland van Milanen, 1718, 1739, d. Th ..A ren d s z.
Moreto y Cavana, A.,
?
- Spiegel der wanschikkelyke tooneelstukken, 1715, d. E. Krook.
L 0 p ede Ve ga, Guardar y guardarse - Don Felix de Mendoza, of de
verwarde argwaan, 1708.
Villaviciosa, S. de, en Avellaneda, Fr. de, Cuántasveo,tantasquiero
- De wispeltuurige minnaar, 1705, d. E. Krook.

Naar het Portugeeseh:
Reis Quita, D. dos,

?

-

Ignatio de Castro, 1790.

Naar het Italiaanseh:
Bon are 11 i, G. de, Filli di Sciro -

Fillis van Scirus, 1728, d. Kat h. Joh.
de With.
Contarini, Fr., La fida Nimfa (1598) - De getrouwe herderin, 1719,
d. Kat h. Joh. de Wit h.
Goldoni, C.l), La buona figliuola - De adelyke tuinierster, z. j., d. J.
Toussaint Neyts.
"
11 servitore di due padroni - De bediende van twee heeren, 1796.
Guarini,8.,
?
- Dorinde, 1735,d. D. de Potter en K. Boon.
Maffei, F. Sc., Merope (1713) - Méropé, 1746, d. Ph. Zweerts.
1) Zie ook blz. 311.
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Met ast a si 0, Isacco, figura del Redentore - Isaac, of de afschaduwing'
des Heilands, 1765, d. J. C. Cuno.
"
,1783, z. j., d. L. Pater.
"
" - Demophontes, 1761, 1781, d. G. We st er wij k.
?
"
?
- Het onbewoonde eiland, 1790.
"
Tasso, Aminta (1573) - Amintas, 17tt, d. C. Hoofman.
"
1715, d. J. B. Wellekens.
"
"
"
1722, 1730, 1732, d. K. B 0 0 n.
"?
?"
- De Venetiaansche drielingen, 1781, d. A. Collalto.

Naar het Deensch:
Hol b erg, L., Blyspelen, 1747-1768.
"
? - Henrik en Pernille, 1758,1771, d. H. van Elvervelt.
"
? - Hoovaardye in armoede, 1764, d. F. L e n tf rin c k.
"
? - De maskerade, 1777, d. A. Maas.
"
? - De bedrogen officier, 1761, 1789, d. H. van E I ver vel t.
"
? - Het arabisch poeder, z. j.
"
? - Een profeet is niet geacht in zijn eigen vaderland, 1792.
"
? - De staatkundige tingieter, 1771, d. A. Tolk.
Topp Wandal, P.,
?
- De stiefmoeder, 1776.

Uit het Russisch:
Catharina 11 van Rusland,

?

- De familietwist, 1789.

Uit het Sanskriet:
KalidAsa, Sakuntala -

Sakontala, of de beslissende ring, 1792, d. G.
Forster.

DEN EOE N TIE N 0 E E E U W.
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I. HET TREURSPEL.

De negentiende eeuw begon voor ons vaderland onder slechte voorteekenen. Op de groote opgewondenheid der laatste jaren was reactie
gevolgd; men danste niet langer om den vrijheidsboom en kwam tot
het inzicht, dat niet elke verandering eene verbetering is. De Bataafsche
Republiek werd gevolgd door het Koninkrijk Holland en in 1810 had de
inlijving bij Frankrijk plaats. De handel was, ten gevolge van de oorlogen
met Engeland, bijna geheel vernietigd, de meeste kolonies gingen
verloren en het continentaalstelsel gaf den nekslag aan de totaal
verarmde bevolking. Daarbij kwam dan nog het vernederend gevoel,
dat men door vreemdelingen werd bestuurd en dat de jongelingschap
moest meewerken tot den veldheersroem van den overweldiger.
Na 1813 begon het Nederlandsche volk te herleven. Men was weer
meester in eigen huis; handel en nijverheid kwamen tot zekeren bloei
en de welvaart keerde langzamerhand terug. De regeeringsvorm was
heel wat beter dan in den tijd der Republiek en het particularisme
van gewest en stad was geringer geworden. De afval der Zuidelijke
Provinciën bond de Noordelijke meer aaneen en de veranderingen in
de constitutie gingen hier te !ande met minder schokken gepaard dan
elders. Nederland was eene "quantité négligeable" geworden op het
wereldtooneel, maar genoot daarentegen ook eene rust, die bevorderlijk
was voor het beoefenen van kunsten en wetenschappen. Die rust heeft
misschien wel verlammend gewerkt op den ondernemingsgeest en eerst
in de laatste dertig jaren is men ook hier te lande bij de groote veranderingen, die de maatschappij door verschillende oorzaken ondergaat,
wat meer wakker en energiek geworden. Vooral op kunstgebied is heel
wat meer leven en beweging dan vroeger.

Geweldige schokken en groote ellende op maatschappelijk gebied
brengen geene verandering in den aard en de gewoonten der menschen.
In de bloedigste dagen der Fransche revolutie liepen de Parijzenaars
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I

even hard naar de schouwburgen als gewoonlijk en ook hier te lande
amuseerde men zich in den zoogenaamden Franschen tijd even goed
als vroeger met hetgeen er op het tooneel te zien was. Er zijn zelfs
geene bepaalde bewijzen, dat de schouwburgen in de eerste jaren der
19de eeuw minder bezoekers trokken; er waren vele uitstekende tooneelspelers en een breede rij van tooneeldichters.
Het treurspel gold nog altijd als het voornaamste genre der dramatische kunst; de vorm er van ondergil'lg voorloopig weinig verandering,
behalve dat het proza weer door verzen werd vervangen I). A. Kraft
ontleende Alonzo of de zegepraal der liefde (1798) aan den roman
Les lncas van Marmontel; het treurspel heeft hetzelfde onderwerp als
de Cora van Nomsz en die van Verveer 2). Czaar Peter III (1801) is
"gegrond" op Het Leven van Catharina de Tweede; er treden zeer
vele personen in het treurspel op en de plaats der handeling verandert
telkens. Het drukke stuk eindigt met het vergiftigen van den vorst
door de beide Orloff's, de gunstelingen van Catharina. james Cook
(1804) speelt te Karakakoa op het eiland Owhywhee in de Stille
Zuidzee; de Fransch-classieke beschaving was daar al zoo doorgedrongen, dat koningin Thamira eene vertrouwde had, Malwina
geheeten, en haar echtgenoot een "vertrouweling". A. L. Barbaz dramatiseerde in Elmire de Villarez (1799) een zeer romantisch verhaal van
eene Spaansche jonkvrouw, die met haar minnaar naar Peru is gevlucht,
maar door haar vader wordt opgeëischt. Meer in den trant der Franschc1assieke tragedie is zijne Herzilia (1800), hoewel het stuk slechts vier
bedrijven ·telt en er één keer een koor in optreedt. Het treurspel is
ontleend aqn den bekenden roman van Florian, Numa Pompilius,
waaruit hecle gesprekken vertaald zijn. Pygmalion, Koning van Tyrus
(1814) is ontleend aan Fénelon's Télémaque; het treurspel is, volgens
het voorbericht, "meestal redeneerende, naar den aard van desselfs
onderwerp", en mist dan ook alle handeling. De lezing van Racine's
AthaUe was voor Barbaz de aanleiding tot het schrijven van zijn Saül
(1818) 3), waarbij hij gebruik maakte van de "meesterlyke karaktervoorstellingen·' in David, het heldendicht van Juffr. van Merken. Het
treurspel eindigt met den dood van Saul en de verheffing van David.
M. Westerman werkte in Don Kar/os (1800) het gelijknamige treurspel
van Schiller (1787) om, daar het hem "jammerde", "dit meesterstuk
voor de lecture, om deszelfs omslagtigheid, en onregelmatige schikking,
1) Zie blz. 159, vlgg. De onbeteekenende Mahomet (1800) van J. H. Schuymer Jr.
is één der laatste in proza geschreven treurspelen van deze periode.
~) Zie blz. 148, 149.
Cl) Het treurspel was in 1813 geschreven.
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geheel ongeschikt voor het tooneel te zien." Eerst jaren later volgde
een oorspronkelijk treurspel, De regtvaardigheid van Karel den Stouten
(1818); de bekende feiten zijn daarin op Fransch-classieken trant
behandeld. Ook de Cosmos de Medicis, of de gestrafte broedermoord
(1834) was geen nieuw onderwerp; dezelfde droevige geschiedenis was
in het begin der 18de eeuw ook door C. Bruin en door C. Boon
gedramatiseerd I). Telt Cosmos drie bedrijven, De Batavieren of de overwinning van Vetera (1837) heeft er vijf van achtbare lengte. De heldin
is de dochter van een hoofdman der Batavieren, die zich in de macht
bevindt van een Romeinsch krijgsoverste en wier vader zijn vaderland
verraadt.
Lukretia, of de verlossing van Rome (1805) werd op verzoek van
Mevr. Wattier door H. Tollens geschreven en door hem aan de beroemde
tooneelspeelster opgedragen. Het treurspel werd echter door het bestuur
van den Amsterdamschen Schouwburg geweigerd en Tollens moest
"ervaren, dat, gelyk de inlandsche staatsomwentelingen den burger en
zyne broodwinning tot schade zyn, de uitlandsche staatsomwentelingen
den dichter en zyn kunstvoortbrengsel benadeelen." Het bekende
onderwerp is in het treurspel behandeld zonder eenige actie. In De
Hoekschen en Kabeljaauwschen (1806) bracht ToIIens eene episode ten
tooneele uit den langdurigen twist tusschen graaf WiIlem V en zijne
moeder Margaretha van Henegouwen; in dit treurspel wordt ten minste
op het strand en in booten gevochten.
johanna de Castro (1807) en De Saraceen en (1809) van H. van Baale
hebben wel eene nog al ingewikkelde intrige - beide drama's spelen
in Spanje - maar zijn van weinig beteekenis 2). De dood van Albrecht
Beiling (1808) door P. Vreede telt drie bedrijven; van het treurspel
maakte Loosjes gebruik voor zijn Albrecht Beiling (1810) 3), waarin
Egmond zich eveneens wil opofferen ter wille van Ada, zijne vroegere
beminde, nu de bruid van den ter dood veroordeelden slotvoogd.
Veel meer afwisseling bieden de treurspelen van Bilderdijk. Floris
de Vijfde (1808) zou worden opgevoerd bij de inhuldiging van Koning
Lodewijk; vandaar de voorspellende woorden van den gevangen Floris
in de 5de acte, woorden, die de dichter zeker niet had moeten schrijven 4).
In het treurspel, dat eindigt met den dood van den graaf, spelen

1) Zie blz. 137.
~) In 1817 is ook een treurspel Alexander van hem opgevoerd.
3) Vgl. blz. 154. Zie t. a p. ook over de andere treurspelen van Loosjes in de
eerste jaren der 19de eeuw geschreven.
4) Het treurspel is eerst in 1844 opgevoerd.
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Velsen en Woerden geheel en al de rol van marqué en is Amstel een
zwakkeling. Machteld is wel gehuwd met Velsen, maar toch nog een
onschuldig meisje; zij tracht Floris te redden door, als man gekleed,
in zijne gevangenis door te dringen. Alle bedrijven spelen in een ander
vertrek en de moord heeft op het tooneel plaats. In WilLem van
Holland (1808) wil Adelheide van Kleef, de weduwe van graaf Dirk VII,
hare dochter Ada doen huwen met den zwakken graaf van Loon en
haar in naam doen opvolgen, om inderdaad zelve het bewind te voeren
en Dirk's broeder Willem van de regeering uit te sluiten. Maar Ada
weigert en kiest de partij van haren oom, die vermomd aan het
grafelijke hof komt, om het lijk van zijn broeder, dat nog boven aarde
staat, te zien. Willem wordt ten slotte als graaf uitgeroepen en de
toeleg van Adelheide, die geholpen wordt door Hendrik de Krane,
vroeger door Willem als graaf van de Kuinre verdreven, mislukt. Er
is veelonhistorisch bijwerk in het drama, dat anders wel tooneeleffect
heeft. De verwikkeling van Kormak (1808) is blijkbaar ontleend aan
de Odyssee. Koning Korrnak heeft jaren geleden Schotland verlaten
en van alle zijden wordt bericht, dat hij gestorven is. Verschillende
vorsten dingen naar de hand zijner vrouw Moïne, die gedwongen
wordt uit hen eene keuze te doen; zij haalt echter den boog van
haar echtgenoot en belooft hem te huwen, die dien boog kan spannen.
Intusschen komt Korrnak terug; hij wordt door niemand herkend, maar
neemt zijn juist meerderjarigen zoon in het vertrouwen. De vorsten
kunnen den boog - niet spannen, Korrnak wel; hij doodt eenige der
vorsten, die onbeschaamd zijn opgetreden tegen zijne vrouw elJ. nu
tegen hem, en redt Moïne, als zij ontvoerd zal worden. Maar zelf
wordt hij bij de vervolging, terwijl hij een anderen helm op heeft,
doodelijk gewond met zijn eigen boog door zijn veldoverste Irdan,
die nu blijkt een zoon van hem uit een vorig huwelijk te zijn. Irdan
doodt zich.
Ook Bilderdijk's tweede vrouw heeft enkele treurspelen geschreven.
In Elfriede (1808) I) is het bekende verhaal 2) -gedramatiseerd, maar
op andere wijze dan meestal met dit onderwerp het geval is. Aan
het slot doodt Edelwold zich en Elfriede·volgt zijn voorbeeld. De
intrige is nog al ingewikkeld. De Ramiro speelt in Spanje ten tijde

van de heerschappij der Mooren. Dona Elvire wordt met andere
Spaansche meisjes uitgeleverd aan sultan Abdallah, die liefde voor
1) Het treurspel schijnt reeds in of vóór 1807 te zijn gespeeld (vgl. het voorbericht
van H. van Baale's johanna de Castro).
~) Vgl. dl I, blz. 325, 326.
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haar opvat. Haar minnaar Ramiro heeft getracht haar te bevrijden,
maar wordt gevangen genomen. Alvaro, de gunsteling van Koning
Alonzo, poogt met eerzuchtige bedoelingen hare vrijheid te verkrijgen
en wondt op verraderlijke wijze Abdallah. Elvire blijkt de dochter
van den sultan te zijn. Het drama is misschien wel naar een Spaansch
voorbeeld bewerkt. pe Dargo van Mevr. Bilderdijk is een zeer zwak
stuk, dat in Schotland speelt en waarvan de bron niet bekend is.
S. Izn. Wiselius behandelde in Polydorus (1813) I) een classiek
onderwerp en vertaalde in zijn treurspel zelfs eenige plaatsen uit de
Hecuba en de Troades van Euripides en uit pe Troades van Seneca.
De Ion (1819) en de Alcestis (1819) bewerkte hij in den geest van
Euripides en laschte in het eerstgenoemde drama eenige plaatsen
in uit hef gelijknamige treurspel van den Grieksehen dichter. Bij de
Alcestis week hij echter meer van zijn voorbeeld af. In de Ion treden
een paar reien op, die enkele malen een lied aanheffen, in de Alcestis
komen zingende priesters en priesteressen voor en ook een grijsaard
en eene maagd, die een beurtzang zingen 2). Zijne andere treurspelen
zijn meer romantisch getint. In Adhel en Mathilda (1815) ~) heeft Adhel,
de broeder van Saladyn, liefde opgevat voor Mathilda, de zuster van
Richard Leeuwenhart; deze heeft haar echter toegezegd aan den
verraderlijken Wyt de Lusignan. De liefde van Adhel wordt door
Mathilda beantwoord. Adhel komt vrede aanbieden, onder voorwaarde,
dat Mathilda hem tot echtgenoote wordt geschonken, doch Richard
weigert, omdat Adhel geen Christen is. Lusignan doet een aanval op
Adhel, terwijl deze met Mathilda spreekt, maar bisschop Willem van
Tyrus, vroeger door Adhel beschermd, redt dezen thans. Buiten Ptolemaïs overvalt Lusignan ten tweeden male zijn medeminnaar, brengt
hem eene doodelijke wonde toe, maar wordt zelf gedood. Adhel sterft
in het bijzijn van Mathilda, die door den bisschop met hem in huwelijk
wordt vereenigd, want Adhel is Christen, wat hij in tegenwoordigheid
van alle hovelingen niet had willen bekennen. Aernoud van Egmond,
Hertog van Gelder (1819) 4) is een zeer onhistorisch treurspel met
heel weinig handeling, evenals De dood van Karel, Kroonprins van
Spanje (1819) "). Voor dit drama heeft de dichter een en ander ontleend aan de Philippe Second van De Chénier; in de voorrede

1) Herdrukt in 1814 en 1819.
2) Voor beide treurspelen schreef B. A. Fallee de muziek.
3) Herdrukt in 1817 en 1819. Het treurspel is ontleend aan de Geschiedenis der
Kruisfogfen.

4) Herdrukt in 1821.

5) Herdrukt in 1820.
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noemt hij Schiller's Don Carlos wel dichterlijk, maar, evenals de
drama's van Shakespeare, "voor het regelmatige Schouwtooneel ten
eenenmale ongeschikt."
Ook A. van Halmael Jr. schreef verscheiden treurspelen, ontleend
aan de geschiedenis van Holland I) en aan die van Friesland 2); in
één van dezen, n.l. Adel en Ida of de bevrijding van Friesland, zijn
toespelingen op het herstel van het Huis van Oranje. Er is in deze
drama's weinig actie, evenals in Jllathilda en Struensee (837); Peter
de Oroote (1834) zal daarentegen de toeschouwers wel geboeid hebben.
Van Halmael was een zeer geleerd en smaakvol man, die in zijne
treurspelen heel wat geschiedenis heeft verwerkt.
Iz. de Jongh schreef zijn treurspel Esther en Mordechai (817) in
proza; zijn voorbeeld vond geen navolging. Het verbond der edelen
(1818) van J. van 's Gravenweert werd ingezonden op eene prijsvraag
van het Koninklijk Instituut, maar niet bekroond, omdat het wel een
goed "Dichtstuk", maar geen treurspel was; het heeft er dan ook
inderdaad niets van. J. Konijnenburg gaf in Konstantyn de Oroote (1818)
eene omwerking van Bernagie's Constantinus (1684) en J. C. Meyer
springt in Kallimachus aan het hof van Pfolomeus Philadelphus (1818)
op zeer vrije wijze om met de Grieksche eigennamen. Het is vreemd,
dat een dichter als Da Costa een zoo vervelend treurspel heeft
kunnen schrijven als Alfonsus I (1818) 3); het onderwerp is volkomen
onbelangrijk en de handeling wordt geheel en al gemist. D. H. ten Kate
van Loo werkte in De dood van jan van Schaffelaar (1820) een treurspel
van Pieter 't Hoen om en berijmde dat in proza geschreven stuk 'I),
terwijl A. Beelo in Numitor en Amulius (1820) Livius I, c. 3-6,
dramatiseerde.
In 1821 trad H. H. Klijn op met Montigni "). De held van het treurpel
wordt in Spanje wel niet gevangen gehouden, maar op bevel van
Granvelle op alle mogelijke wijzen bespied. Zijne vrouw weet, als
pelgrim gekleed, tot hem door te dringen en de kroonprins Don Carlos
schenkt hem zijne vriendschap. Aan vele lagen, hem door Granvelle
gelegd, weet hij te ontsnappen, maar, als hij hoort van de gruwelen,
door Alva in de Nederlanden gepleegd, kan hij zich tegenover den
koning niet bedwingen en spreekt woorden, die leiden tot zijne
gevangenneming en zijn dood. Het treurspel maakte grooten opgang,
vooral door de vele vrijheidlievende ontboezemingen, die het bevat 1) Gerard van Velsen (1815), Reinier en Wil/em van Oldenbarneveldl (1828).
2) Als Bonninga (1830), Adel en Ida (1831), Radboud de Tweede (1839).
c:) Herdrukt in 1845.
4) Zie boven, blz. 160.
:,) Herdrukt in 1822 en 1865.
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er is hier en daar overeenkomst met SchiIler's Don Car/os - maar
werd later hevig aangevallen. In FiUps van Egmond (1826) dramatiseerde Klijn den mislukten aanslag in 1579 op Brussel gedaan door
den ontaarden zoon van een beroemden vader; Sabina van Beieren,
die haren zoon de ergste verwijtingen doet en hem aan Parma's
invloed tracht te ontrukken, is een der hoofdpersonen van het treurspel.
Klijn's Agathoc/es (1832) en Rienzi (1856) - het laatste treurspel
verscheen eerst na 's dichters dood - bestaan bijna geheel uit dialogen.
Diederijk en Willem van Holland (1821) van j. van Walré heeft de
oneenigheid der beide broeders tot onderwerp; in het treurspel zou
WiIlem op bevel van Diederijk's echtgenoote, Adelheide van Kleef,
verraderlijk zijn vermoord, als Diederijk zelf dit niet verhinderd had.
j. C. Bousquet trachtte in Amsterdam in 1672 (1822) I) een beeld te
geven van de houding der groote koopstad in dat merkwaardige jaar
en ontleende zijne stof voornamelijk aan P. Valckenier's 't Verwerd
Europa. Er zijn geene vrouwenrollen in het treurspel. De Ruiter te
Syracuse (1828) van denzelfden dichter is maar voor een klein deel
ontleend aan Brandt's levensbeschrijving van den beroemden vlootvoogd. Eene romantische liefdesgeschiedenis van den Spaanschen
admiraal is door het treurspel heengeweven.
J. jabot behandelde in De terugkomst van Ulysses (1823) en in
Astyanax (1839) nog eens onderwerpen uit de classieke oudheid; in
het eerstgenoemde treurspel wordt gezongen. L. Patoir gaf Cajus
Marcius Coriolanus (1824) 2). Marino Palieri (1829) van den jongen
j. van Lennep is eene omwerking van Byron'sgelijknamig treurspel.
Ook Antigonus de Makkabeër (1830) 3) van B. W. A. E. Sloet tot
Oldhuis is het werk van een jongen man, die op verdienstelijke wijze
het bekende verhaal van Flavius josephus heeft gedramatiseerd en er
niet voor terugschrikte in het 3de bedrijf twee reien te doen optreden.
A. F. Sifflé behandelde in Albrecht Beiling (1831) zijne stof geheel
anders dan zijne voorgangers. Beiling keert naar zijne vrouwen zijn
kind terug en weigert in de kleeding van zijn biechtvader te vluchten.
Als hij naar het leger der Hoekschen is teruggekeerd, volgt zijne vrouw
hem; jacoba's veldheer Kyfhoek, die haar vroeger heeft bemind, belaagt
hare deugd, wat aanleiding geeft tot een gevecht met andere edelen,
die haar beschermen. Door eene list weet Kyfhoekjacoba te overreden,
1) Herdrukt in 1848.
2) Het is niet onmogelijk, dat de drie laatstgenoemde treurspelen naar het Fransch
zijn vertaald.
3) Herdrukt in 1865.
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BeiJing geen genade te schenken. Ook Filips van Egmond (1832)
heeft een anderen opzet dan het gelijknamige treurspel van Klijn.
Egmond, die verloofd is met eene zuster van zijn zwager Olivier
van den Tempel, den bevelhebber der stad, is hier nog zwakker dan
in het andere drama en laat zich door eene zijner zusters en een
priester gemakkelijk overreden tot het verraad. In Godefrid en Gisla
(1833) dramatiseerde Sifflé den dood van den gevreesden Noorman
en de overwinning der Friezen (885) 1). Over het algemeen is ~e taal
van Sifflé minder hoogdravend en zijne manier meer romantisch dan
die van de meeste zijner tijdgenooten.
Ook hier te lande deed zich toch de romantiek gelden, nu zij in Frankrijk
zoo krachtig aar. het woord was gekomen. De nieuwe letterkundige
beweging, die in het midden der 18de eeuw in Engeland en Duitschland
geboren was, werd vooral door Mad. e de Staël en door Chateaubriand
naar Frankrijk overgebracht. Liefde voor de natuur, bewondering van de
Middeleeuwen, persoonlijk gevoel en eigen stijl traden in de plaats der
navolging van de c1assieke schrijvers. Men eischte het karakteristieke,
het persoonlijke in een kunstwerk, men verlangde voor den dichter
vrijheid van beweging. Men begon Shakespeare te bewonderen en
weigerde zich langer te laten binden door eenheid van tijd en plaats
in het drama; men wilde iets anders scheppen dan de van ouds overgeleverde phraseologie der treurspelhelden en verlangde locale kleur
en waarheid. Reeds in de 18de eeuw had Lessing in de Hamburgische
Dramaturgie storm geloopen op de Fransche classieken en Shakespeare
tegenover hen gesteld en had Schiller zijne Räuber en andere treurspelen, Goethe de Götz geschreven. In Frankrijk veroverde Victor
Hugo met zijn Hernani (1830) het tooneel voor het romantische drama;
het was een harde strijd, maar de overwinning was volkomen; het
Fransch-c1assieke treurspel had opgehouden te bestaan. De tooneeldichters hadden zich de vrijheid veroverd, om hunne onderwerpen te
kiezen naar eigen believen en ze te behandelen, zooals zij wilden.
Het tragische en het cornische mochten voortaan ook in een drama
naast elkander staan, evenals in de treurspelen van Shakespeare en
in het leven.
Dat onze treurspeldichters reeds in de 18de eeuw dikwijls zuchtten
onder den druk van de drie eenheden, dat zij het juk meermalen
trachtten af te werpen en zich in de keuze hunner onderwerpen vrijer
gevoelden dan hunne Fransche kunstbroeders, zagen wij vroeger. En
1) Het treurspel is ontleend aan Wagenaar, 11, blz. 85, vlgg., en aan Bilderdijk,
Geschiedenis des Vaderlands, I, blz. 148, vlgg.
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uit dit hoofdstuk blijkt, dat hunne opvolgers in het begin der 19de
eeuw denzelfden strijd gestreden hebben. Al keurde ook een man als
Wiselius den bouw der treurspelen van Schiller ten zeerste af, het
blijkt toch uit verschillende Nederlandsche treurspelen, dat de invloed
van den Duitsehen dichter hier heeft gewerkt. Voor een deel is dat
de oorzaak, dat de gevolgen der dramatische revolutie in Frankrijk
hier te lande niet zeer groot zijn geweest.
Eén der tooneeldichters, wier werken den invloed der Fransche
romantiek verraden, was A. van der Hoop, die zijn Hugo en Elvire
(1831) 1) zelfs een "romantisch treurspel" noemde. Hugo, een jong
Zweedsch edelman, in Spanje opgevoed, heeft liefde opgevat voor
Elvire, eene gehuwde vrouw, en met haar in verstandhouding gestaan.
Na den dood van haren echtgenoot is hij met haar gehuwd en heeft
haar meegenomen naar Zweden. Daar komt nu de vader van haren
eersten man en het blijkt langzamerhand, dat Hugo dezen gedood
heeft, en daarna, dat het zijn eigen broeder was. Elvire pleegt zelfmoord.
Het treurspel heeft eene ingewikkelde intrige en is vol hartstocht en
actie. johanna Shore (1834) 2) speelt vóór en tijdens de kroning van
Richard 111. ]ohanna, de beminde van den vroegeren Koning Eduard,
wordt door Richard van· tooverij beschuldigd, omdat zij partij kiest
voor de beide zoontjes van Eduard, en sterft den hongerdood, terwijl
Shore, haar echtgenoot, haar nog tracht te redden. Het treurspel eischt
veel van de mise en scène.
Eene tegenstelling met deze treurspelen vormt Wil/em de Derde,
Konirw van Engeland (1832), dat aan M. Siegenbeek wordt toegeschreven; het heeft de troonsbestijging van den vorst tot onderwerp,
is zonder de minste handeling en onbeschrijfelijk saai. Ook de eersteling
van ]. Ruijl, Groningen ontzet (1832) heeft weinig actie; eene minnarij
van één der officieren onder de studenten met de dochter van den
verrader Schuylenburg is door de geschiedenis heengeweven. Raymond
van Toulouze, of de Albigenzen (1834) speelt in het jaar 1213; het
treurspel is geheel en al in strijd met de geschiedenis, want de
ongelukkige Albigenzen zijn hier ten slotte de overwinnaars, terwijl
de laaghartige Simon van Montfoort gedood wordt. In Eduard de Tweede
(1838) teekent de jonge Koning Eduard 111, zonder het te weten, het
doodvonnis van zijn vader. Den invloed der Fransche romantische
school bespeurt men in De Kardinaal hertog van Richelieu (1834) van
P. P. Roorda van Eysinga, waarin zelfs een cornische knecht voorkomt.
Het treurspel, dat blijkbaar ontleend is aan Cinq-Mars (1826), den
1) Herdrukt in 1860.

2) Eveneens.
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bekenden roman van Alfred de Vigny, nadert het historische drama.
Het bekende onderwerp uit Livius, XXVI, 50, werd nog eens weer
behandeld in Scipio en de Spaansche bruid (1833) van W. H. Warnsinck,
die in De dood van Wil/em den Eersten (1836) een meer romantisch
treurspel gaf, waarin allerlei personen optreden, welke niets tot de
handeling bijbrengen, maar alleen het milieu teekenen. Het treurspel
heeft afwisselende maat en rijmlooze verzen; zelfs treedt er een soldatenkoor in op. Adeka of de Nederlanders op Banda (1834), door S. P.
Oudkerk Pool ontleend aan den vierden zang van Helmers' Hollandsche Natie, is een zeer patriottisch en zeer onbeteekenend treurspel.
S. ]. E. Rau gaf in De dood van Orfeus (1836) ') een lyrisch treurspel
met reizangen. Ook in het dramatisch gedicht Cedwalla (1864) treedt
een rei op, maar dit drama is minder uitgebreid en van minder
beteekenis dan het eerste.
]. de Wal behandelde in Peter de Oroote (1836) dezelfde samenzwering als Van Halmael in zijn gelijknamig treurspel, maar op veel
minder dramatische wijze. P. L. van de Kasteele bracht in De dood
vaT! Tatius (1836) nog eens de oudste geschiedenis van Rome ten
tooneele; er zijn verscheiden reien in het treurspel. Dat is ook het
geval met de Asterais (1839), door G. Kuyper Hz. aan Pausanias (IV, 9)
ontleend. ]. Hilman, die in 1835 voor het eerst als treurspeldichter
was opgetreden met Oenoveva, waarin de oude sage nog eens is
behandeld, en in 1838 Demetrius, Keizer van Rusland, deed volgen,
dramatiseerde in Wil/em de Eerste, Prins van Oranje (1848) den
moord op den vorst. Heel wat belangrijker en in heel wat beier verzen
geschreven is De val van jeruzalem (1850) van ]. van -Lennep en
A. J. de Bull. Het treurspel, dat ontleend is aan Flavius ]osephus en
Hegesippus, telt vier bedrijven en heeft vele lyrische partijen; o.a.
treden er drie verschillende reien in op. De toestand in de belegerde
stad is goed geteekend door het optreden van een groot aantal bijpersonen en eene liefdesgeschiedenis tusschen een ]oodsch meisje, dat
Christin is geworden, en een Romeinsch bevelhebber brengt de noodige
afwisseling.
In de tweede helft der 1gde eeuw zijn hier te lande maar enkele
treurspelen geschreven. De Wolferd van Borssele (1865) van J. Bosscha,
dat den dood van dezen edelman tot onderwerp heeft, is niet zeer
belangrijk. Het treurspel is geheel in overeenstemming met de historie.
Bruinhilda, Koningin van Austrasië, door Floris van Westervoort
(F. Kettman) is een ingewikkeld treurspel, waarin de vele lotgevallen
1) Herdrukt in 1873 met den titel Orfeus.
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der bekende koningin van Austrasië zijn gedramatiseerd. Het drukke
stuk eindigt met de onttrooning en veroordeeling van Bruinhilda door
haar zoon Clotarius. G. van der Schraft's Ada van Holland (1880) is
zeer romantisch en druk. Een minstreel is doodelijk van de gravin en
zij van hem. De Rebekka (1882) van H. G. Roodhuyzen speelt in
Egypte; de zoon van Pharao heeft onder een anderen naam liefdesbetrekkingen aangeknoopt met eene Hebreeuwsche, die om zijnentwil
achterblijft, wanneer de Israëlieten met Mozes wegtrekken. Als hij
door den plotselingen dood van zijn vader koning is geworden,
verloochent hij haar en zij doodt zich.
In Petrus Dathenus (1892) van G. C. Hoogewerff treden alleen
mannen op; het stuk is zeer eentonig. In johan van Oldenbarnevelt
(1895) van A. Verwey is hier en daar navolging van de 17de-eeuwsche
Tragedy of Sir john van Olden Barnevelt; het treurspel is in buitengewoon vreemde verzen geschreven. Misschien zijn er Nederlanders,
die deze poëzie begrijpen, maar waarschijnlijk vinden de meesten een
koorzang van Aeschylus of eene redevoering bij Thucydides gemakkelijker lectuur. En een drama, dat men moet hooren en niet lezen,
dient toch wel allereerst in verstaanbare taal geschreven te zijn.
Beter te begrijpen is de jacoba van Beyeren (1902) van denzelfden
dichter, waarin navolging van Hooft valt op te merken. In de voorspelling, die het stuk besluit, wordt o.a. melding gemaakt van de nieuwe
Amsterdamsche beurs en van den dichter van het treurspel. Heel veel
moois bevat De Broeders. Tragedie van het recht (1892) door F. van
Eeden, maar het treurspel is niet geschreven om opgevoed te worden.
Wegens de tusschen den dialoog ingevoegde beschrijvingen zou men
het drama eene elegie-comedie kunnen noemen.
De inneming van Constantinopel door de Turken is het onderwerp
van Constantijn Palaeologos (1900) door P. van der Maese. Er treedt
eene ontelbare menigte personen in het zeer lange treurspel op, maar
er is bijna geene handeling in. Datzelfde gebrek heeft ook Leonore
van Tavora (1905) van denzelfden dichter, waarin eene mislukte samenzwering (1758) tegen Jozef Emanuel van Portugal is gedramatiseerd.
In Werkstaking (1902) van C. P. Brandt van Doorne is veel goeds,
maar het is eigenlijk een drama en is ook in proza geschreven. In
zeer vreemde verzen schreef A. van Oordt Floris V (1902); de poëzie
der zestiende-eeuwsche rederijkers is hier en daar niet onverdienstelijk
nagevolgd. Vreemd is ook Desastros (1904) van J. Vorrink, dat in
Griekenland heet te spelen, maar in weerwil van de twee verschillende
reien, die er in optreden, niets c1assieks heeft. Zijn eer gered (1904)
van W. de Bruijn heet treurspel, maar is geheel en al een drama.
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Toch is het iets zeer bijzonders, want het is eene reclame voor eene
levensverzekeringmaatschappij! Een Hongaarsche samenzwering (1905)
van A. C. S. Wallis {Mevr. A. von Antal-Opzoomer) speelt in 1664;
de beide hoofdpersonen zijn goed gekarakteriseerd en er zijn zeer
mooie gedeelten in het treurspel, dat in vloeiende verzen is geschreven.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het treurspel in de eerste 30 jaren der
19de eeuw nog van beteekenis is geweest, vooral ook, omdat velen zich
niet streng meer hielden aan de voorschriften der Fransch-c1assieke
tragedie. Dat is dan ook de reden, dat de romantische tragedie van Victor
Hugo en de zijnen op ons tooneel weinig heeft ingewerkt. In het midden
der 19de eeuw is het treurspel bijna geheel door het historische drama
verdrongen, in schijn althans. Want de belangrijkste historische drama's,
b.v. de Struensee van Schimmel en de Adolf van Gelre van Emants,
zijn eigenlijk treurspelen. Maar de naam "treurspel" was uit de mode
geraakt, misschien omdat men bij het hooren van het woord te veel
dacht aan al de vervelende Fransch-classieke stukken, en daarom werd
een andere naam aan hetzelfde kunstgenre gegeven. Zoo gaf men in
de 18de eeuw den naam van treurspel aan vele drama's, die eigenlijk
historische tooneelspelen zijn, omdat toen de treurspelen in de mode
waren. In de laatste jaren is men tot den ouden naam van treurspel
teruggekeerd. De Fransch-c1assieke tragedie, die twee eeuwen lang
het tooneel beheerscht heeft, is voor goed verdwenen; de dichters
zijn vrij geworden in de keuze van hun onderwerp en de wijze van
behandeling. En het is niet onwaarschijnlijk, dat over eenigen tijd het
treurspel weer in eere zal komen.

11. HET T 0 0 NEE L SPE L.
In de eerste jaren der 19de eeuw blijft het tooneelspel hetzelfde
karakter behouden als in de 18de • Het familiedrama met zijne brave en
sentimenteele menschen, waaronder één schurft schaap allerlei onheil
aanricht, blijft nog steeds in trek. In Duitschland beheerschten Ifflandt en
Kotzebue, de meesters op dat gebied, het tooneel ; bijna al hunne drama's
werden vertaald en gaven ook in de Bataafsche Republiek de richting
aan, waarin de tooneelschrijvers zich bewogen. Maar naast die familiedrama's, die altijd spelen in denzelfden tijd, waarin de schrijver en
de toeschouwers leven, komt meer en meer een ander genre op, n.1.
het tooneelspel, dat een quasi-historischen achtergrond heeft, waarin
de personen aan geweldige hartstochten uiting geven en aan de allerverschrikkelijkste rampen ontkomen. Kerkerholen, rotsen en graftomben
zijn bij voorkeur de plaats der handeling; ridders en edelvrouwen,
kluizenaars en trouwe dienaren, maar vooral de meest doortrapte
schurken zijn de handelende personen. Van beide soorten van tooneelspelen zullen wij vele bespreken.
De bekende tooneelspeler M. Westerman, die jaren lang aan den
Amsterdamschen Schouwburg verbonden is geweest, heeft op beide
altaren geofferd. In Afkeer en liefde (1796) teekent hij twee broeders,
waarvan de één door het lezen van wijsgeerige werken een vrouwenhater is geworden, die de liefde van zijne verloofde versmaadt, en de
ander wanhopig sentimenteel is. Eene sentimenteele geschiedenis is
ook het onderwerp van Rondenstein, of het vaderlyk geluk (1797),
waarin de hoofdpersoon aardig is geschetst. Van denzelfden aard zijn
De losbandige (1801) en Menschlievendheid verzoent, of de bevredigde
vyanden (1801). Maar Rozella en Ouido, of het recht der natuur (1801)
is eene "comédie larmoyante" en Siegfried van Hohenwart (1800) J)
is een "haarsträubende" draak. Het ontzet der stad Leiden (1809) heet
een melodrama; er wordt erg veel muziek in gemaakt. In De admiraal
1) Herdrukt in 1843.
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de Ruiter te Napels (1815), dat een historisch tooneelspel heet, wordt
de bekende episode van de gevangen Hongaarsche predikanten nog
eens behandeld. Marco Bozzaris, of de Grieken (1824), ontleend aan
het gelijknamige gedicht (1824) van J. van 's Gravenweert, is eigenlijk
een treurspel en is dan ook in verzen geschreven.
]. de Quack ]zn. verzekert, dat De edelmoedige schoenlapper (1800)
niet vertaald is; men zou anders zeker meenen, dat het naar het
Fransch was. De menschlievende tooneelspeler (1805) is geschreven
ter eere van den acteur B. A. Fallee, die twee malen een drenkeling
gered had, en aan hem opgedragen. In Zuma, of de ontdekking van den
kina-bast (1819), dat De Quack ontleende aan eene vertelling van
Mad.e de GenIis, wil de hoofdpersoon Zuma, eene Indiaansche, het
genezende kruid, waarvan alleen haar stam de heilzame werking kent,
maar gezworen heeft, het geheim nooit aan de Spanjaarden te openbaren, toedienen aan de Spaansche onderkoningin. Zij wordt beschuldigd
van poging tot vergiftiging en met haar man veroordeeld, maar op
het laatste oogenblik gered.
Tollens noemde zijn Konstantyn (1800), in 1796 op 16-jarigen
leeftijd gedicht, een "burger treurspel"; het onderwerp is het oude
verhaal van den jongen krijgsman, die, ,als hij t'huiskomt, zich aan
zijne ouders niet bekend maakt en 's nachts door hen vermoord wordt
om het geld, dat hij bij zich heeft. Het tooneelspel is echt jongenswerk. Zijn Blinval en Emelia, of het loon der edelmoedigheid (1801)
is meer een blijspel dan een tooneelspel. De patriotten van 1797 (1801)
van P. Linthorst is erg langdradig; Deugd en ondeugd (1801) lijdt
minder aan dat euvel. In De hereeniging (1806), aan de kust van
Guinee' geschreven, gaf Linthorst een tegenhanger van Kotzebue's
Menschenhasz und Reue (1789). Makin, of de ontdekking van Madera
(1800) werd door A. L. Barbaz ontleend aan eene vertelling van
d' Arnaud. Een jonge Engelschman is met zijne geliefde gevlucht en
op Madeira gestrand, waar jaren later ook zijn adellijke schoonvader
en een andere minnaar schipbreuk lijden. De huwelyksliefde, of de
ware grootheid (1801) is naar een ander verhaal van denzelfden schrijver,
di~ het op zijne beurt weer borgde van den Romeinschen geschiedschrijver Cornelius Nepos; dit drama is in verzen geschreven. H. A.
Spandaw laat in Vriendschap en liefde (1800) een graaf en een dominee
op hetzelfde boerenmeisje verlieven; gelukkig blijkt de graaf de broer van
het meisje te zijn. De praeceptor in het stuk is eene niet onaardige cornische figuur. In Ontmoeting en vergeving (1801) ziet een oude lichtmis bij
een academievriend de vrouw als huishoudster terug, die hij vroeger
heeft verstooten, en zijn zoon, die hem heeft verlaten. D. van Hogendorp
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gaf in Kraspoekol, of de slaaverny (1800) een "tafereel der zeden van
Neerlands Indiën" en ontleende dat aan eene vertelling van zijn vader,
die lang in Indië gewoond had. In het voorbericht wijst hij op het
feit, dat de Europeesche vrouwen hare mannen niet naar Indië vergezellen, waardoor allerlei onzedelijke verhoudingen ontstaan, en in
zijn drama teekent hij eene inlandsche, die op de gruwelijkste wijze
hare slaven behandelt. Wegens de namen der personen zou men zeggen,
dat De verleiding der jeugd, of de deugdzaame ouders (1801) door
A. van Oosten Jr. aan het Fransch was ontleend, maar het stukje is
daarvoor toch te kinderachtig. Het beteugeld geweld of Alkmaar op den
17den van Wynmaand 1799 (1801) van W. Hofdyk is van lokalen aard
en onmetelijk lang. J. Kisselius ontleende zijn Candor, of de grafkelder
in het bosch (\801) aan Ducray Duminil's roman Alexis, ou la Maisonette
dans les Bois en J. Immerzeel Jr. De goedertierenheid van Titus (1801),
dat hij in verzen schreef, aan een gedicht van Metastasio I). In Constantia of armoede en braafheid (1801) van J. Greeven zijn de personen
heel bijzonder braaf. Carolina en Walmond, of de geboefte misstap (1802)
van B. A. Fallee is het gelukkige slot eener verleidingsgeschiedenis.
Ferdinand van den Heuvel, of de beloonde deugd van G. van Os is
zeer onbelangrijk, maar zijn Robert, of de gestrafte struikroovers (1803)
verdient eene korte bespreking. Van Schiller's Räuber (1780) had
Lamartelière eene vrije bewerking in het Fransch gegeven (1786), die
door Witsen Geysbeek vertaald was als Robert, of de struikrovers
(1796) en grooten opgang had gemaakt. Tegen de moraal van dit
"wangedrocht" kwam Van Os op in zijn tooneelspel, waarin hij eenige
personen uit het andere drama behoudt, maar den roover voorstelt
als een schurk, die zijn vader en broeder heeft bedrogen en ten slotte
door een broer, een braaf majoor van de huzaren, gevangen wordt
genomen. In Eginhard en Emma (1802) behandelde P. Kratter 2) de
bekende liefdesgeschiedenis der dochter van Karel den Groote op zeer
prozaïsche wijze. Erg sentimenteel en langdradig is Wanhoop eTJ
redding (1803) van Mevr. Lochmann van Königsfeldt. H. Kup ontleende
zijn Celestine (1805) aan een verhaal van Florian en C. Vreedenberg
De Ortenbergsche familie (1806) 3) aan den gelijknamigen roman van
Kotzebue. Naar een Duitschen roman 4) is ook De slavin in 't verlichte

1) Misschien aan La clemenza di Tito, den tekst, waarop Mozart eene opera heeft
geschreven.
2) Zijn tooneelspel De vrede aan den Pruth-stroom (1800) zal wel ·vertaald zijn.
3) Herdrukt in 1816.
4) NI. naar Der Fluch der Geburt, oder Ueberreste der gesetzlichen Rohheit.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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Noorden, of de gevolgen der coquetterie (1807) van J. f. D. Eberstein,
die zich in zijn drama geheel onthield van alleenspraken en van
"ter zijde's", evenals in Edele harten door driften geslingerd (1807),
dat als vervolg diende op de vertaling van Arresto's Die Soldaten
(1804). J. Ph. Meyer gaf in De onechte dochter (1806) eene zeer touchante schakingsgeschiedenis en A. van der Willigen in Wil/em en
Klaartje of de voorbeeldige pastoor (1806) een niet onaardig stukje;
in 1814 schreef hij, op verzoek van den tooneelspeler T. J. Majofski,
den monoloog De oude verliefde dichter alleen, die eerst na Majofski's
dood (1836) gedrukt werd. Aan Nour-mahal, of de regeering van vieren-twintig uuren (1808) van A. fokke Simonsz gaat eene zeer geleerde
voorrede met vele citaten uit Aristoteles vooraf; het drama speelt in
Voor-Indië en is deels ontleend aan Tavernier's reizen, deels aan een
verhaal van Mevr. de GenIis. C. van der Vijver gebruikte als bron
voor De uitgewekenen in Zwitserland (1808) den roman· van A. Lafontaine Saint julien; het stuk speelt tijdens de fransche revolutie. In
Kenau Simons Hasselaer (1814) doet de heldin aan het hoofd van
Haarlemsche vrouwen en burgers een uitval, neemt eene schans der
Spanjaarden, redt een gevangen hopman en keert, met grooten buit
beladen, naar de stad terug. Ook voor Het turfschip van Breda (1812) I)
is heel wat decoratief noodig; de dochter van Adriaan van Bergen is
verliefd op een Spaanschen soldaat en er wordt ten slotte hard
gevochten. In De verhinderde Schaking (1812) van P. M. Penning
Nieuwland is de minister van justitie de "deus ex machina", die zijn
neef, den losbol, straft en niet veel praatjes maakt met de omgeving
van het jongemensch. Het geraamte of de Leeuwenridders (1812) van
A. Cramer is eene zeer romantische geschiedenis, die in de Middeleeuwen speelt, en zijn Rosina van Montessi, of de wanhoop der
eerzucht (1814) is van dezelfde kracht 2).
Van veel meer beteekenis is Walwais en Adelheid, of de zegepraal
der vriendschap over de liefde (1812) 3) van S. Izn. Wiselius. freule
Adelheid is, terwijl zij onder een anderen naam reisde, uit de rivier
gered door een onbekende en redder en geredde hebben liefde voor
elkander opgevat. Als Adelheid te Stockholm is gekomen, ziet Gustaaf
Adolf haar en biedt haar door zijn vriend Walwais zijne hand aan.
Adelheid herkent in Walwais den geliefde; hij wil zich van zijn last
kwijten, maar het meisje valt hem om den hals. Zoo wordt het
paartje gezien. De koning, die Walwais van ontrouw verdenkt, wil
1) Herdrukt in 1835.
S) Herdrukt in 1819.

2) Misschien zijn beide tooneelspelen vertaald.
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hem gevangen laten nemen; zijn vriend, de minister Cronstrom,
verbergt hem in de kanselarij, maar daar wordt hij ontdekt en beiden
worden gevangen genomen en voor den koning gebracht. Deze
hoort langzamerhand de toedracht der zaak en vereenigt Walwais en
Adelheid.
W. H. Warnsinck Bz. schreef bijna al zijne tooneelspelen in verzen
en koos meestal onderwerpen uit de vaderlandsche geschiedenis, n.l.
Pieter Dirkszoon Hasselaar in 1573 (1821), De slag op de Zuiderzee
in 1573, of de twee stuurlieden (1831) en De ontkoming van Hugo
de Groot uit Loevestein. De vorm dezer drama's heeft veel van die
der treurspelen uit het laatst der 18de eeuw. De weduwe van Albreeht
Beiling (1827) is een monoloog, geschreven op verzoek van Mevr.
Kamphuysen-Snoek. In Nathan van Geneve (1824) en Adam Scheffer,
of de bevrijding van het Inn-dal in 1430 (1843) behandelde Warnsinck
andere onderwerpen; in het laatstgenoemde drama zijn enkele herinneringen aan Schiller's Wilhelm Teil.
De melancolicus uit verveling (1828) en De afgevaardigde tot de
algemeene vergadering van het Nut van 't Algemeen (1830) van
H. J. Foppe zijn aan den sentimenteelen kant; het laatstgenoemde is
tevens een gelegenheidsstuk. Foppe's De Hollandsehe vrouw te Antwerpen (1831) is eigenlijk een blijspel en behoort tot de dramatische
literatuur, waartoe de Belgische opstand aanleiding gaf. J. H. Gravé
gaf in de drie eerste bedrijven van De tijden veranderen en wij met hen
(1829) tooneeltjes uit de laatste dagen der Fransche overheersching;
er wordt in het stukje veel gezongen evenals in Zeeroem (1831), ter
eere van Van Speyk geschreven.
F. A. Ruysch trad in 1829 op met De twee ringen of de schipbreuk
by Egmond 1), een tooneelspel vol herkenningen; hier en daar zijn
herinneringen aan Lessing's Minna von Barnhelm. Het kasteel van
Tourville, of de Hollandsehe Zeelieden in Frankrijk (1835) 1) is een drama
vol vaderlandsliefde. Moederliefde en heldenmoed (1837) 3), Albreeht
van Beyeren (1841) en De wees van BrusSel (1848) ,) zijn zeer romantische historische tooneelspelen. Het testament uit Amerika (1848) 5) en
Zoo werd hij rijk (1853)~) doen weer denken aan het tooneelspel uit
het laatst der 18de eeuw door de sentimentaliteit der brave menschen,
die door een paar schurken belaagd worden, en door de zeldzame
lotgevallen der hoofdpersonen. Ook in De hertog van Alençon te
1) Herdruk! in 1887 (3de dr.) en 1894.
;») Een 3de druk verscheen z. j.
G) Herdruk! in 1872.

2) In 1889 verscheen de 4de druk.
4)
fi)

Herdruk! in 1868.
In 1895 verscheen de 4de druk.
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Antwerpen (1863) 1) is alles even onwaarschijnlijk; de held van het
stuk verschijnt overal in allerlei vermommingen en verricht de meest
zeldzame daden van moed en slimheid. 'T was maar een loods 2) is
een sentimenteel tooneelspel. De drama's van Ruysch geven ons een
goed beeld van den smaak van het publiek in dien tijd.
Het dorp aan de Grenzen (1831) en Het dorp over de Grenzen
(1831) van J. van Lennep zijn gelegenheidsstukjes, geschreven tijdens
den Belgischen opstand en blakende van vaderlandsliefde. Het eerstgenoemde tooneelspel maakte grooten opgang en beleefde in één
jaar vijf drukken. In beiden worden vele liedjes gezongen, zooals
in de meeste andere tooneelspelen van deze periode. Van Lennep
heeft eene menigte gelegenheidsstukken geschreven, zooals Een
Amsterdamsche winteravond in 1632 (1832) voor de viering van het
tweede eeuwfeest der lIlustre School, Vondels droom (1837), Rembrandt van Rijn, Een dichter aan de bank van leening (1867), enz.
Historische kleur wordt in de meesten van hen gemist, maar zij zijn
wel berekend op het publiek. Van grooter omvang en beteekenis zijn
Ruwaardes Geerlruida (1846), dat "historische voorstelling" genoemd
werd, maar veel gelijkt op de treurspelen van het begin der 19de eeuw,
Een Amsferdamsche jongen of hef buskruit-verraad in 1622 (1859) "),
zeer romantisch en met veel tooneeleffect, en de Vrouwe van Waardenburg (1859), dat uit twee afdeelingen bestaat. De stichting van Batavia
(1858) is een stuk met geweldig veel tooneeleffect, een echte draak,
maar een draak van Van Lennep. Het is later niet onder zijne verzamelde werken opgenomen. De historische tooneelspelen van Van
Lennep lijden aan het gebrek van de meeste anderen van dezen tijd,
dat zij in het geheel niet historisch zijn, maar dat de bekende namen
van eenige personen en het schilderachtig costuum en decoratief als
achtergrond dienen voor de meest fantastische handeling.
J. Dahmen ontleende De traan (1831) aan eene vertelling van Schiller.
A. P. Muller-Westerman trad in 1830 op met Haasje Klaasdochter,
stichteresse van hei Burger- Weeshuis ~), en gaf in De admiraal Piet
Hein te Delftshaven (1832) en in Lambert Melisz (1834) "vaderlandsche"
tooneelspelen; hare drama's spelen in eene eenvoudige omgeving en
missen al den toestel van het historische tooneelspel. Clausse, of
Hollandsche trouw (1831) van H. van der Sprong heeft eene episode
uit den Belgischen opstand tot onderwerp en T. J. Kerkhoven's Een
Amsterdamsche wintermorgen injanuary 1832 is vol vaderlandslievende
1) Herdrukt in 1866.
2) In 1873 verscheen de 3de druk, in 1888 de 4de, in 1898 de 6de.
3) Herdrukt in 1902.
4) Herdrukt in 1831.
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liederen en ontboezemingen. Van Koetsveld van Ankeren ontleende
Onrust en vertwijfeling, of de kracht van het geweten (1833) aan
Christemeyer's Tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. De brave Hollandsche zoon (1833) van H. C. Dresselhuijs
speelt na den tiendaagschen veldtocht; zijn Leicester, of het kasteel
Kenilworth (1833), oRtieend aan Walter Scott's roman, is een historisch
drama en zijn Bonardin, of de gevolgen der omwentelingszucht(l835)
is de geschiedenis van een man, die zich te veel met staatszaken
bemoeit en daardoor zijne eigen zaken geheel in de war stuurt. Graaf
Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee (1834) van
P. Vreede Bik is voor een deel ontleend aan 1. E. Schut's roman
Galama, of de bevrijding van Vriesland en zonder eenige beteekenis.
A. van der Hoop 1r. putte de stof van zijn Han van Ijsland (1837) I)
uit den gelijknamigen roman van V. Hugo; zijn drama is zeker wel het
meest romantische van deze geheele periode. De Faustsage werd door
W. Hempel in zijn Faust en Mephistopheles (1838) verwerkt tot een
"volksvertelsel". Niet onverdienstelijk is het tooneelspel van J. Warin
met den vreemden titel Menschen vormen volken (1838), dat eenigszins
eene politieke kleur heeft. A. Berlijn componeerde niet alleen eene
ouverture voor het drama, maar ook muziek voor de entre-acte's. En
die muziek moest heel wat uitdrukken, b.v. in de eerste entre-acte:
"Bespiegelingen van den liberalen professor. Hartstogtelijk gevoel van
den liberalen student, door zijne driften ontaardende in jacobinismus.
Sluipende arglistige inblazingen van eenen franschen intrigant, voorspellende onrust en verwarring." A. F. H. de Lespinasse schreef Vorstin
en vrouw, of jacoba, Gravin van Holland (1840) in rijmlooze verzen;
het is een zeer romantisch tooneelspel. Ontrouw uit eerzucht en vertwijfeling (1842) van C. K. van Hemert is daarentegen een familiedrama,
waarin de gevolgen van verleiding en ontrouw worden geschilderd.
A. van Halmael schreef zijne "historiespelen" De twist om Bolsward
(1841) en Friesland in 1498 (1841) voor het grootste deel in verzen 2);
in beide drama's treedt een buitengewoon groot aantal personen op
en zij zijn te lang om opgevoerd te worden, waarvoor de dichter ze
dan ook niet bestemd had. Ook H. J. Schimmel, die in 1847 optrad
met Twee Tudors, schreef zijne eerste drama's in verzen. Het genoemde
tooneelspel, waarvan de strijd tusschen Maria er. Elizabeth het onderwerp
uitmaakt, heeft nog vele gebreken van een eersteling en is eigenlijk
1) Herdrukt in 1838.
2) Ook in andere opzichten, o.a. in de rangschikking der tooneelen, volgde Van
Halmael de historische spelen van Shakespeare.
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eene tragedie, waarin de invloed van SchiIler duidelijk merkbaar is.
In joan Woutersz (1847) I) wordt de vereering van het volk voor
WiIlem den Zwijger voorgesteld, die één der hoofdpersonen van het
drama is. Gondebald (1848) 2) werd geschreven voor de bekende Amsterdamsche rederijkerskamer "AchiIles" - er is slechts ééne vrouwenrol
in - en heeft vele lyrische partijen. Gondebald, Radboud's zoon,
neemt het Christendom aan, nadat zijn vader, op aanstoken van een
priester, Bonifacius heeft laten dooden. Giovanni di Procida (1849)
is zeer romantisch getint en Oranje en Nederland (1849) 3) is een
gelegenheidsstuk, later dikwijls door rederijkers vertoond wegens het
bekende tooneeltje tusschen De Ruyter en Tromp. Een eenigszins
anderen weg sloeg Schimmel in met Napoleon Bonaparte, Eerste
Konsul (1851) 4), dat in rijmiooze verzen is geschreven. Hier niet langer
eene serie van romantische voorvallen, maar meer karakterteekening
en een nauwer aansluiten bij de historie. Napoleon Bonaparte IS
misschien wel het belangrijkste drama van Schimmel en zeker een
der beste historische tooneelspelen, die wij kunnen aanwijzen r.). De val
van het directoire (1855) en Het kind van staat (1859) G) heeten
"historische "tafereelen", zijn in proza geschreven en hebben weinig
actie. Het drama juffrouw Serklaas (1857), getrokken uit des schrijvers
roman Een Haagsche joffer (1856) heeft grootere afmetingen, maar
is, evenals de beide bovengenoemde "tafereelen", rijker aan fijn gesponnen verwikkeling dan aan handeling. Het is dan ook niet te
verwonderen, dat, zooals Schimmel zelf meedeelt, bij de opvoeringen
van het drama de bezoekers der lagere rangen ontbraken. Het slot
van Abcou (1869), zonder den naam des schrijvers uitgegeven, is een
drama vol spanning; Schimmel heeft later de stof verwerkt in zijn
roman Sinjeur Semeyns. Met Struensee keerde hij tot de poi!zie terug;
dit drama staat naast Napoleon Bonaparte en is vol actie en afwisseling,
maar eigenlijk een treurspel. De kat van den Tower (1880), ontleend
aan zijn roman Mylady Carlisle, is wel wat overladen. Schimmel, die onder
onze dramatische schrijvers der 19de eeuw eene eerste plaats inneemt,
heeft lang niet de waardeering ondervonden, die hij verdiende 7).
1) Herdrukt in 1850.
2) Herdrukt in 1851.
;;) In 1898 verscheen de 7de druk.
4) Herdrukt in 1857.
:.) Schuld en boete (1852), Zege na strijd (1871), getrokken uit des schrijvers roman
Het gezin van baas Van Ommeren, en ju/vrouw Bos (1878) zijn geene historische
drama's; het laatste is meer een blijspel dan een tooneelspel.
Il) In 1885 verscheen de 3de druk, in 1905 de 5de.
') In 1856 werd zijne Dramatische Poezy in 2 dIn. uitgegeven, in 1885-1886 zijne
Dramatische werken in 3 dIn.
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Het is een groote stap van Schimmel tot Hofdijk. Was de eerste
van aanleg dramaticus, de laatste was bij uitstek lyrisch; daardoor zijn
Griffo de Saliër (1852) I), Theda (1854) en De vrouw van den vrijbuiter
(1867) geheel en al zonder handeling. Evenal8 het laatstgenoemde drama
spelen ook Maria van Baarland (1856) van L. W. van Deventer en
Wil/em Bardes (1858) van J. A, Amersfoordt in de eerste jaren van
den tachtigjarigen oorlog. AI de muziek, die in het laatstgenoemde
drama wordt gemaakt, kan het gemis aan handeling niet vergoeden.
Een "romantisch tooneelspel" heet De schipbreukeling (1848) van
J. D. Lodeesen, dat in den jare 1190 in Engeland speelt. De vloek
(1857), een fameuse draak van G. E. Meyer, en het niet onaardige
stuk van S. Cool, Slavernij of de knecht heer over zijn meester (1860),
leveren het bewijs, dat in dien tijd ook nog andere dan historische
drama's werden geschreven. Karel de Stoute (1861) en Karel van
Anjou (1861) vanJ. Hilman zijn zonder beteekenis. In 1870 werd Buatvan
J. Huf van Buren (J. A. Heuff Az.) opgevoerd; het drama is ontleend
aan Van Lennep's Elisabeth Musch en is ook later weer gespeeld, maar
niet gedrukt. De hoofdpersoon van zijn "historiespel'! Gekroonde
hoofden (1897) is Adolf van Gelder ; het drama is blijkbaar aan dezelfde
bron ontleend als Emants' tooneelspel. De Stedendwinger (1897) zou
eerst vertoohd zijn bij de kroningsfeesten. Met De speculanten (1882)
en Het nieuwe hotel betrad de schrijver een ander terrein. J. H. Ankersmit schreef zijn Pseudo-Demefrius (1871) en het "volksdrama"
Koppestok (1872) deels in verzen, deels in proza.
Het jaar 1872 leverde een rijken oogst van historische drama's:
Bodegraven in 1672 van G. de Jager, Meinderi van der Thijnen van
A. L. Lesturgeon, het "volks-drama" De Hollandsche jongen van
A. Wijnstok, Het huisgezin van den Watergeus van J. K. de Regt,
dat hij later deed volgen door Wil/em Leeuwendaal en door Magdalena
'Moons (1874); vele dezer tooneelspelen zijn gelegenheidsstukken. De
drama's van N. Donker (H. Th. Boelen), Gravin Olga en haar lijfeigene (1872), Maria van Utrecht (1873) en Keizerin en mo~der (1877)
zijn nog af' druk. In Gevaarlijk spel (1885) gaf Boelen een geheel ander
soort van drama.
Mar~ellus Emants trad in 1872 als dramaticus op met jonge harten,
maar wendde zich al spoedig tot het historische drama. Zijn juliaan
de Afvallige (1874) werd in 1888 gevolgd door Adolf van Ge/re, een
zeer hoog staand drama, waarin echter de hoofdpersoon weinig sympathiek is. Loevesteyn (1898) is een gelegenheidsstuk. Doch Emants

..

1) Herdrukt in 1858,
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heeft niet ééne snaar getokkeld, maar ongeveer "toute la lyre" van
de dramatische kunst. Te laat (1890) is een beetje te veel "fin de
siècJe", .Fatsoen een beetje te gewoon en Hij (1893) een beetje te
vreemd. Maar Haar zuster (1890) is een zeer fijn tooneelspel en
Artiest (1894) is niet minder aantrekkelijk door de mooie karakterteekening, evenals Domheidsmacht (1904). Onder ons (1894) I) heet
"dramatisch tafereel"; het is een aardig stukje, dat men, naar gelang
van eigen stemming, tragisch of comisch kan opvatten. Emants heeft
een open oog voor al het belachelijke in de beschaafde kringen onzer
samenleving, dat hij met een groot talent in zijne drama's weet weer
te geven. Hij staat in de eerste rij der dramatische schrijvers van
onzen tijd, maar zijn scepticisme behaagt velen niet.
De bekende tooneelspeler R. Faassen schreef sedert 1873 vele aardige,
eenvoudige, eenigszins sentimenteele stukjes, als Man us, de snorder,
De werkstaking, De militaire Willemsorde, Broêr jan en Oude dienstboden. Zijne grootere drama's T'huis blijven, De oude kassier en De
hond van "den tuinman zijn eveneens verdienstelijk, maar hebben te
veel conventioneele tooneeltypen. In latere jaren heeft Faassen vele
goede volksstukken geschreven, n.1. Zonder naam 2), Anne Mie 3),
Zwarte Griet (1883), Hannes (1883), Platijn en Co. (1885), De remplaçant (1886), Malle Anne (1888), Het bultje (1889) en De Amsterdamsche kaartlegster (1894). Verscheidene zijner drama's hebben zich
een heelen tijd op het tooneel staande gehouden.
Grooten opgang maakte in 1873 Uitgaan van G1anor (H. Beijerman),
een drama, dat in den tegenwoordigen tijd speelt in een zeer' beschaafden kring. Dat was in die dagen eene bijzonderheid. Zijn
geheim 4) van denzelfden schrijver ging echter bijna onopgemerkt
voorbij. Multatuli (E. Douwes Dekker), die in 1864 De bruid daarboven 5),
een stuk in het larmoyante genre, had uitgegeven, zag in 1873 zijn
Vorstenschool U) ten tooneele voeren. Hoewel de verwikkeling van het
drama zeer onbelangrijk is, had het toch om verschillende redenen
succes. O~orge de Lalaing, Oraaf van Rennenberg (1873) van D. F.
van Heyst is wel goed en heel wat eenvoudiger dan De sterren liegen
niet (1875) van Betsy Perk, waarvan Benvenuto Cellini de hoofd1) Het stukje is in 1900 in het Duitsch vertaald.
~) De bovengenoemde drama's van Faassen zijn in 1883 en 1884 in 2 dIn. uitgegeven. Van De militaire Willemsorde verscheen in 1894 een 3de, van De oude
kassier in 1898 een 3de en van Zonder naam in 1900 een 2de druk.
~) Het drama is in het Engelsch vertaald en gespeeld.
4) Gespeeld in 1874, gedrukt in 1883.
5) In 1872 verscheen de 4de druk.
6) In 1879 verscheen de 6de druk.
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persoon is, maar waarin het er erg dik is opgelegd. Aan de kunst
gewijd (1875) van Guido is een historisch drama van grooten opzet.
Teruggekeerd van G. Keiler en Zoë van W. F. Margadant en J. E.
Slingervoet Ramondt 1) hebben op het tooneel weinig succes gehad.
De kleinzoon (1875) van A. F. J. Reiger is een klein en eenvoudig
tooneelstukje. De watermolen aan de Vlierbeek (1875) en Rooie Hannes
(1889) van E. Seipgens spelen beiden onder Limburgsche boeren.
Chandosse (1877) van E. de Chateleux is een historisch tooneelspel
van veel meer beteekenis en in betere verzen geschreven dan Torquato
Tasso (1878) van Melati van Java (N. M. C. Sloot). J. J. Schürman's
Oabriëlle (1879) is geheel in den modernen Franschen stijl en zoo
on-Hollandsch mogelijk. Uit den Achterhoek (1879) van H. G. Roodhuyzen werd gevolgd door Roofvogels (1879), dat nog al opgang
heeft gemaakt, voor een deel ten gevolge van de tijdsomstandigheden.
Justus van Maurik gaf in S. of Z. (1881) en Françoises opstel (1887)
tooneelspelen met eene onwaarschijnlijke intrige j zijne "dramatische
schetsen" Plicht (z. j.) en De Planeten juffrouw (1902) zijn aardige
kleine stukjes. De schuld (1882) van M. B. Mendes da Costa en Jan
C. de Vos is in het Duitsch vertaald j de eerstgenoemde schrijver gaf
later het aardige stukje Thuis gebleven (1883) 2), de laatste schreef
verscheidene kleine tooneelspelen, gaf in Sidin (1884) een drama in
verzen en in Suzanne (1885) een verdienstelijk en goed opgezet
tooneelspel. De intrige van M. A. Sipman's Berfha (1883) is zeer
ingewikkeld. D. van der Linden's Tomaso Aniello (1883) is een historisch tooneelspel, dat in eene vroegere periode t'huis behoort, en Een
in- en uitval (1883) van Piet Vluchtig (E. G. F. Smit Kleine) is heel
aardig, maar het is eene klucht en geen drama. Zijn meisje komt uit
(1884) van P. Brooshooft speelt in Indi~ en heeft terecht opgang
gemaakt 3).
In 1885 trad D. M. Maaldrink op met Herodes, dat in verzen is
geschreven, maar achterstaat bij Cleopatra (1891), een interessant en
boeiend drama. Zijn jan Masseur (1887) speelt in den tijd der Fransche
revolutie en is in proza geschreven, evenals De terugkomst van den
koloniaal (1890) j het laatste stuk heeft weinig te beteekenen. Huwelijksgeluk (1886) van L. Simons Mz. is een aardig "lever de rideau",
Klatergoud (1887) van D. H. Joosten berust op eene onwaarschijnlijke
verwikkeling. Grooten opgang maakte in 1890 Eerloos 4) van W. G.
1) Beide drama's werden in 1875 opgevoerd.
2) Herdrukt in 1892.
3) In 1898 is het drama in het Duitsch vertaald.
4) In 1901 verscheen de 3de druk.
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Nouhuys, dat in 1892 gevolgd werd door Het goudvischje 1); beide
drama's hebben zeer veel goeds. In kleinen kring (1894) van denzelfden schrijver munt uit door de uitstekendE' karakterteekening. Ook
Lotos (1893) van M. Constant (Mevr. Snijders van Wissekerke) had
terecht veel succes, meer dan Sirocco (1895) en Dolle Fien (1905)
van dezelfde schrijfster.
H. Heyermans trad in 1893 als tooneelschrijver op met Dora Kremer,
dat al de gebreken van een eersteling heeft. Zijn Ghetto (1898) .daarentegen werd met groote toejuiching ontvangen en sedert dien tijd
heeft hij, behalve verscheidene kleinere stukjes, Het zevende gebod,
Op hoop van zegen (1901), Het pantser (1902), Ora ét labora (1903),
Schakels (1904), Bloeimaand (1905) en Allerzielen (1905) aan het
tooneel geschonken. In de drama's van Heyermans worden allerlei
quaesties behandeld, die in onzen tijd hoofd en hart van velen bezig
houden. Zijne tooneelspelen missen den samenhang, dien men liefst in
een drama ziet, maar munten daarentegen uit door eene voortreffelijke
detailschildering. Het realisme van den schrijver voert hem wel eens
tot ruwheid en tot het herhalen van onbeteekenende dingen; tegenover
het realistische staat ook dikwijls de grootste onwaarschijnlijkheid.
Maar deze tooneelspelen zijn "bühnenfähig" als weinige en het is
niet te verwonderen, dat verscheidene er van ook buiten 's lands
gespeeld worden 2).
Karel de Stoute (1894) van G. H. Betz heeft veel goeds, maar er
zijn te veel feiten in behandeld; het drama is in verzen geschreven
evenals Oinevra (1896) van P. W. de Koning, dat veel minder belangrijk
is. Lioba (1897) 3) van F. van Eeden is eigenlijk niet geschikt om
opgevoerd te worden; het aetherisch fijne van de hoofdpersoon is
er bijzonder mooi in volgehouden. In Liefde (1899) van M.J. Ternooy
Apel zijn wel goede gedeelten, evenals in De genadeslag (1899) van
Top Naeff; haar Aan flarden (1901) staat echter hooger. In Koningsrecht (1901) van W. A. Paap wordt de geschiedenis van den zoogenaamden molenaar van Sans-souci geheel volgens de geschiedenis
behandeld. J. van Schevichaven bracht in Schipbreuk (1901) de sociale
quaestie ten tooneele. Vorm en taal van Helena (1902) door H. J.
Boeken zijn zeer vreemd. Het drama is in twee afdeelingen verdeeld;
1) In 1899 is het in het Duitsch vertaald.
2) Op hoop van zegen is in het Duitsch (lOOn en in het Fransch (1902) vertaald,
Schakels in het Duitsch (1903). De tooneelspelen van Heyermans zijn zeker van alle
Nederlllndsche drama's uit de 19de eeuw het meest gespeeld, Op hoop van zegen 255,
GhetttJ 192 en Hef zevende gebod 145 keeren.
3) Herdrukt in 1903.
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het speelt gedeeltelijk op den Olympus en de reizang neemt eene
belangrijke plaats in. Niet minder 'vreemd is Modron (1903) van P. H.
van Moerkerken, dat in proza is geschreven. De handeling is zeer
onbeteekenend en primitief. De schrijver, die eene andere inrichting
van het tooneel voorstaat, waarbij dit in tweeën is verdeeld en het
decoratief onveranderd blijft, geeft bij elke nieuwe afdeeling van zijn
drama eene verklaring, welke omgeving de toeschouwers zich moeten
voorst'ellen. De doodendans (1905) van denzelfden schrijver is in
verzen en meer fantastisch dan zijn eerste drama. Uit de tooneelspelen
van Boeken en Van Moerkerken blijkt, evenals uit enkele tragedies
van de laatste jaren, dat men naar nieuwe vormen voor het drama
zoekt. Meuse (1904) van A. S. H. Booms is te lang en niet Hollandsch
genoeg, Verleden (1903) van Ina Boudier Bakker is heel goed. In
judith (1904), dat door jeanne Reyneke van Stuwe in verzen werd
geschreven, doodt judith zich ten slotte met het zwaard van Holofernes,
omdat zij liefde voor hem heeft opgevat, maar toch hare belofte is
nagekomen, om hem te dooden.
In de allerlaatste jaren zijn er verschillende nieuwe oorspronkelijke
drama's opgevoerd, waarvan hier Een sociale misdaad en Het gezin
van baas van Paemel (1904) door Cyriel Buysse, Duifje door N. A.j.
Fabius en A. Reyding, Mea culpa door F. van Riemsdijk en Eene
moeder van Mevr. Simons genoemd mogen worden.

Terwijl in het begin der 19de eeuw de "comédie larmoyante" nog
zeer in trek was, kwam al spoedig het historische drama op. Dit
drama is in het eerst nauw verwant aan den draak en ontleent aan
de geschiedenis alleen de costumes en de decoraties. Schimmel gaf
een beter historisch tooneelspel, waarin wel niet met de uiterste
nauwgezetheid de geschiedkundige feiten worden voorgesteld, maar
waarin toch de achtergrond waarlijk historisch is en de effectvolle
tooneeltrucs van vroeger plaats hebben gemaakt voor eene poëtische
opvatting van geschiedkundige feiten en personen. Onze tegenwoordige
historische tooneelspelen hebben dezelfde eigenschap. Dat vele van
hen eigenlijk treurspelen zijn, werd vroeger reeds opgemerkt.
De "comédie larmoyante", waarvan men ten onzent Faassen één
der laatste en verdienstelijkste vertegenwoordigers zou kunnen noemen,
heeft plaats gemaakt voor tooneelspelen, waarin de werkelijkheid
nauwkeuriger wordt weergegeven, of waarin stellingen op maatschappelijk en zedelijk gebied worden opgeworpen en verdedigd. In hoe-
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verre wij het eerste genre aan de Duitschers, het tweede aan de
franschen en Noren zijn verschuldigd, is moeilijk uit te maken. Dat
wij beide eigenaardigheden meermalen in hetzelfde tooneelspel aantreffen, is natuurlijk. Er is in de laatste jaren in onze tooneelletterkunde
een streven merkbaar naar realiteit, naar een nauwkeurig weergeven
van het leven, maar zonder den ouden vorm van het tooneelspel te
veranderen. Of die periode lang zal duren, schijnt twijfelachtig. Het
sterke realisme van sommige tooneelschrijvers vindt afkeuring bit velen,
die vinden, dat het tooneel eene hoogere roeping heeft dan het weergeven der platste realiteit; zij hebben andere idealen en zoeken tevens
naar een nieuwen vorm voor het drama. Of hun zoeken en streven
met een goeden uitslag bekroond zullen worden, moet de tijd leeren.

111. BLIJ SPE L ENK LUC H T.
Toen A. L. Barbaz in 1807 zijn blijspel, De lichtzinnige, of de
gevaren der onbedachtzaamheid uitgaf, schreef hij in de voorrede:
,,'Er is, tot heden toe, in zo verre my bekend is, geen regelmatig
groot blyspel, of karakterstuk, hetwelk de Franschen het hooge blyspel
noemen, oorsprongkelyk in onze taal geschreven: immers kan men de
stukken van Asselyn, van Langendyk (ten onrechte weleens de Nederlandsche Moliere genoemd), en van andere blyspeldichters, hoe volgeestig ook, niet tot de gezegde soort rangschikken: zy behooren
veeleer, uit hoofde van derzelver samenstel en styl, tot het koddige
dan tot het fyne boertige vak. Nomsz heeft het laatste, in zynen Man
van vertrouwen, en in zynen Driftigen, beproeft, doch hy is 'er, naar
myn oordeel, niet gelukkig in geweest." Er is in die woorden veel
waars, ook al stelt men enkele blijspelen van Asselijn en Langendijk
hooger dan de schrijver dezer voorrede deed, want zijn ook enkele
blijspelen dier dichters in zeker opzicht zeden-comedie's, fijne karakterteekening bevatten zij niet, en Nomsz, die een nieuwen weg
wilde inslaan, is daarbij niet gelukkig geweest. Barbaz is inderdaad
de eerste, die Hollandsche karaktercomedies heeft gegeven, terwijl
zijne kunstgenooten in de eerste jaren der 19de eeuw het oude pad
der anecdote en van het grappige bleven bewandelen 1), dat hij zelf
in den beginne ook had ingeslagen 2). Doch Barbaz, die zich aan1) O.a. D. W. Stoopendaal in De minnaar automaat en de knecht goochelaar en
in het grappige Waar is de brand (herdrukt in 1866). De stukjes van Tollens zijn
erg onbeduidend; De bruiloft (1799) heeft eene onmogelijke verwikkeling, Het huwelyk
naar de mode (1800) is eene. vrije bewerking naar Molière's Mariageforcé en Gierigheid
en praatzucht (1801) Is zeer onbeteekenend. De Majoor Breekyzer (1802) van P.
Linthorst is meer een tooneelspel dan een blijspel. De huwlijksdag van Krelis en
Elsje (1806) van J. G. van Beulingen is eene navolging en voortzetting van I:!e bruyloft
van Kloris en Roosje; In Liefde en list (1807) van denzelfden schrijver treedt één
persoon In zes vermommingen op.
2) Nl. in De nieuwsgierige (1793), De gelykheid (1795) en De Abderiten (1804). De
triomf van den po~et (1802) is een vervolg op zijne vertaling van Plron's Metromanie.

366
gordde, "het hooge blyspel" bij ons in te voeren, liet slechts één
zijner comedies, De vleijer, in Nederland spelen en koos voor De
lichtzinnige Frankrijk, voor De logenaar(1818) Duitschland als schouwplaats, omdat "het karakter en de levenswyze der Franschen, Duitschers,
Italianen en diergelyken, meer dan die van onzen landäart, voor het
vrolyke blyspel zyn geschikt; men kan met beter gevolg onze landgenooten in het deftig treurspel, of in het ernstig tooneelspel, doen
voorkomen, naardien onze samenleving niet zeer ryk in grappige
voorvallen is." Wat die achttiende-eeuwsche opvatting betreft, "darüber
liesse sich trefflich streiten," maar zeker is het, dat de drie zoo even
genoemde blijspelen van Barbaz, al zijn zij weinig nationaal en al
bekent de dichter, dat hij in het ééne "den styl" van Molière, in het
ander dien van Destouches en in het derde dien van Regnard gevolgd
heeft, niet onverdienstelijk zijn. Zijne overige blijspelen - zij zijn op
één enkel na allen in verzen geschreven - zijn van minder beteekenis.
De bediller (1812) is een vervolg op De lichtzinnige; Pasquin, landheer
van Villa-Rosa (1821) diende om "de schitterende talenten van onzen
verdienstelyken tooneelspeler Rombach," die in knechtrollen uitmuntte,
te doen uitkomen, en Othello, of de jaloersche zwart (1814) is een
"hekelspel" op Shakespeare's tragedie, waarvan in het laatst der 18de
eeuw twee vertalingen het licht hadden gezien. Ook andere drama's
werden door Barbaz op dezelfde wijze gepersiffleerd.
Een niet minder vruchtbaar schrijver was M. Westerman, maar hij
had minder hooge aspiraties en schreef kleine stukjes in proza. De
blijspelletjes Wat doet het lot niet! (1797) 1) en Getrouw tot in den
dood (1798) zijn erg onbeteekenend, maar De herstelde misslag (1800)
is niet onaardig en De naamgenooten (1801), Het huishouden van jan
Steen (1805) 2) en De eerste April zijn nog al vroolijk. De tabaksfabrikanten (1814) heeft natuurlijk betrekking op de tijdsomstandigheden. C. A. van Ray, die eene menigte tooneelstukjes vertaald en
nagevolgd heeft, schreef ook eenige oorspronkelijke blij spelletjes,
waarin historische personen de hoofdrol vervullen, n.1. Adriaan Brouwer

en joost Graasbeek (1806) 3), Desiderius Erasmus te Bazel (1809),
Robert Hennebo en zijne vrienden (1815) en De schilderkamer van
Frans Hals (1840). In al die stukjes wordt veel gezongen; Erasmus
b.v. zingt vele coupletten op allerlei Fransche wijsjes en klaagt daarin
o.a. over zijne rheumatiek. Van Ray's Een wisjewasje uit het huwelijksleven (1812) is geen onaardige parodie op Kotzebue's Menschenhass

1) Herdrukt in 1801.

2) Herdrukt in 1823.

8) Herdrukt in 1813.
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und Reue en diende als tusschenspel voor Focquenbroch's De min in
't Lazarushuis (1674), dat nog altijd vertoond werd.
Evenals in De tabaksfabrikanten van Westerman, wordt in De
verheugde haring-visschers (1814) van H. Kraijestein en in De Hollanders of het gelukkige uur (1814) van J. H. Gravé gejubeld over
de bevrijding van Nederland. De laatstgenoemde schrijver heeft ook
in 1830 nog eens op het tooneel getuigenis afgelegd van zijne vaderlandsliefde 1). A. van Halmael volgde het voorbeeld van Barbaz en
gaf in De hekelaar (1817) eene karaktercomedie, die echter niet geestig
is; jaren later bracht hij in Henri Picard (1846) den bekenden Ommelander ten tooneele, die kamerheer van Lodewijk XIV was en te gelijk
vermomd den kost verdiende als liedjeszanger op den Pont Neuf; het
laatste stuk heeft nog meer van een tooneelspel dan het eerste.
A. Beeloo, die evenals Van Halmael in verzen schreef, bracht den
Muiderkring ten tooneele in Maria Tesselschade Visscher (1819), dat
geen onaardig beeld geeft, maar ook weer te ernstig is. C. van der
Vijver, die in 1815 de recensenten had afgestraft in De tooneel-critiek,
werkte in den Nieuwe spiegel der vaderlandsche kooplieden (1827)
Langendijk's bekend blijspel om. Van de drie blijspelen, die C. W.
Thöne schreef, Oude en nieuwe zeden (1828), De mededingers (1830)
en De onvergenoegde (1832) is het laatste het aardigst. A. van der
Hoop schreef De bekeerde liberaal (1831) in proza - het is een echt
gelegenheidsstukje uit den tijd van den Belgischen opstand - en
volgde in Een uur te laat (1835) eelle Fransche vaudeville. Een gelegenheidsstuk is Alles voor het vaderland (1831) van T.J. Kerkhoven,
die in De tweeling-zusters (1834) een onbeteekenend blijspel gaf,
maar wiens Kom hier (1837), dat evenals zijn Neen (1837) vrij naar
het Duitsch bewerkt is 2), jaren lang op het tooneel is gebleven.
A. Ruysch, de vruchtbare schrijver van tooneelspelen, heeft ook
verscheidene blijspelen het licht doen zien. Het verkeerde adres (1827) 3)
is eene vrije bewerking van eene Fransche vaudeville en De Hollandsche krijgsgevangenen in Henegouwen (1832) is vol "vaderlandsliefde
en regtschapenheid". Zijne overige comedies, De bloedzuigers (1835) %)
De gans met de paauwenstaart (1839), Een bankbiljet van duizend
gulden ~.), De oom uit Oost-Indië (1865) 6), en Kikkerstein en Ekster1) In Rozendaal, of de ontmoeting.
2) Het eerste is naar het "Solospiei" Komm her/ (1825) van F. von Elsholz.
S) In 1885 verscheen de 3de druk.
4) Herdrukt in 1837 en 1901 (7de dr.).
5) Herdrukt in 1868, 1885 en 1898 (5de dr.).
6) Het is 5 malen herdrukt; de uitgave van 1899 is de 5de.
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lust (1866) I) zijn weinig meer dan kluchten vol overdrijving, maar
zij zijn ten minste vroolijk. De blijspelen van Ruysch zijn in proza
en vol liedjes; de Fransche vaudeville was nog steeds overheerschend
op ons toone~1 en liet, zooals wij boven zagen, haar invloed ook
gelden op het zooveel deftiger tooneelspel. De meeste blijspelen en
kluchten uit de eerste helft der 19de eeuw zijn dan ook vol "Einlagen",
die in een zeer los verband staan met den tekst.
Stoffel en zijn broers (1831) van J. van Lennep is een eenigszins
sentimenteel nastukje en Een droom van Californië (1848) bevat eene
ernstige waarschuwing. Wie was de verdrukte? (1849) is een vermakelijk blijspel, ontleend aan een Franschen roman, en Lastige lieden,
eene zeer vrije navolging van Molière's Les Fdcheux, is waarlijk
datgene, wat de schrijver wilde geven, n.l., "een rarekiek of tooverlantaarn van karakters en typen." Het is zeer te betreuren, dat Van
Lennep zich niet met meer ernst aan het blijspel heeft gewijd en er
zich niet meer tijd voor gegund heeft.
Zonder liedjes en in dichtmaat geschreven zijn De fortuinzoeker
(1834) en De brave vrouw (1836) van H. J. Foppe; in het laatstgenoemde stukje komen vele aardige tooneeltjes voor. Maar beide
blijspelen staan ver achter bij De neven (1837) 2) van P. T. Helvetius
van den Bergh, ook in verzen geschreven en met eene goede karakterteekening, eene niet onaardige verwikkeling en vol geestige gezegden
en tooneeltjes. Het is niet vreemd, dat de comedie eenige malen
herdrukt is en langen tijd op het tooneel is gebleven, want zij is
zeker wel de beste uit de eerste helft der 19de eeuw. Hieronymus
jamaar (1838) is niet onaardig, maar heeft toch weinig te beteekenen
en het blijspel De nichten (1841) van Vim den Bergh is gevallen. En
dat is niet te verwonderen. Er is geest genoeg in het stuk, maar het
is veel te gerekt en de charge is zoo groot bij vele der onaangename
personen, dat zelfs het tooneel haar niet dulden kan.
C. K. van Hemert's De booswicht ontmaskerd (1840) is meer een
tooneel- dan een blijspel, De huisknecht en de baron (1843) van
G. J. Beelenkamp gaat nog al. De ultra's in Duitschland (1850) van
A. Hirschig Cz. is eene niet geestige politieke satire. Een dag op een
kantoor (1853) van Th. van Stolk is vervelend en De gevaren een er
al te verliefde natuur (1857) van denzelfden heeft eene onmogelijke
intrige. Veel te lang, maar zeer goed is Het fatsoen (1853), waarvan
de stijl en de manier aan De nichten herinnert. P. J. Peterson, die
verder geheel onbekend is, heet de schrijver, maar er is reden,
1) In 1900 verscheen de 3de druk.

2) Herdruk! in 1838, 1850 en 1853.
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hier aan een "nom. de plu me" te denken. Als de oppositie regeert
(1865) van P. Hummel is niet onaardig, maar gerekt. In De schijnheiligen (1865) van J. Hilman zijn vele herinneringen aan Sara Burgerhart; het staat daardoor nog boven Eene moeder (1865) en boven
De karakterlooze (1865) van denzelfden schrijver, in wiens blijspelen alle losheid en vroolijkheid ontbreekt. Den Kikkert en den
Dikkert (1869) van L. Kettman is een vroolijk stukje in verzen, evenals
De hondenbelasting (1875), heel geschikt voor een nastukje. Ook
Huwelijks-beletselen (1869) van M. Kalff is in verzen geschreven en
vroolijk. J. A. Heuff gaf in Het nichtje van den bakker (1869) een
aardig nastukje, en in Oom Frederik (1887) een grooter blijspel.
Een Fransch krijgsgevangene (1873) van E. Seipgens is niet onaardig.
Van de vele nastukjes van A. Wijnstok is Ijverzucht (1871) het
grappigst.
Een zeer vruchtbaar schrijver was J. van Maurik. Een bittere pil
(1874) I), De buren (1875) 2) en Paketlen voor dames (1877) ~) zijn
kluchtspelen van weinig beteekenis, maar het blijspel janus Tulp
(1879)~) had een welverdiend succes. Veel zwakker zijn de blijspelen
Fijne beschuiten (1883) ,,) en Men zegt (1885); Roode Sander (1894)
is een vrij flauw stukje, maar Anarchisten (1895) is eene vroolijke
klucht, waarin het kunstgedoe van eenige jaren geleden, dien tijd van
intens-sereene mooiheid, belachelijk gemaakt wordt.
J. J. Cremer's Titulair, in 1874 opgevoerd "), is eene veel te lange
klucht en De koopman in oudheden 7) van R. Faassen staat evenmin
hoog, maar heeft toch meer cornische kracht dan Fransch of Duitsch
(1878) en De groote Schootmans (1879) U) van J. Gram. Mijn broer de
minister (1876) van H. Th. Boelen is te stijf voor een blijspel en ook
niet vloeiend genoeg van versificatie. Hoe oom op zijn neus keek (1878)
van H. de Veer sluit zich aan bij het 8ste hoofdstuk uit zijn Trou-ringh
voor 'tjonge Holland (1868). Grooten opgang maakte De kiesvereeniging
van Stellendijk (1880) 9) van Lodewijk Mulder, waarschijnlijk voor een
deel door de uitstekende vertooning van de Rotterdammers, want het
slot is zwak. Een lief vers (1881) viel minder in den smaak en Op
glad ijs (1901) heeft veel goeds, maar is meer een tooneelspel dan
eene comedie. Susanne Bartelolti (1881) en Huyg de Groot in Amsterdam (1883) van J. A. Alberdingk Thijm spelen in de 17de eeuw; zij
1) Herdrukt
S) Herdrukt
5) Herdrukt
8) Herdrukt
WORP,

in
in
in
in

1884.
1880 en 1888.
1889 en 1902.
1901.

Drama en Tooneel, 11.

2) In 1889 verscheen de 3de druk.

4) Herdrukt in 1880 en 1.887.
0) Gedrukt in 1876.

7) Herdrukt in 1894.

9) In 1903 verscheen de 5de druk
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zijn niet vroolijk genoeg. Een man van principe (1882) van G.J. Kolff
en Lente's eerstelingen (1883) vanJ. E. Slingervoet Ramondt zijn aardige
stukjes. F. van Eeden's blijspel Het sonnet (1884) I) heeft al de gebreken
van een eersteling; De student t'huis (1891) 2) is veel beter en
Don Torribio (1890) is eene vermakelijke satire zoowel op het koningschap als op de democratie. Ik heb een stuk geschreven (1884) van
Jan C. de Vos is een weinig overdreven. Geestige blijspelen zijn Een
ministerieele crisis (1887) en Gevaar voor oorlog (1891) van H. van
Meerbeke (M. W. van der Aa), beide gericht tegen "sommige politieke
zeden van onzen tijd"; zij schijnen echter minder geschikt te zijn
voor de opvoering. Ook De candidatuur van Bommel (1898) 3) van
Dr. Juris (J. de Koo) handelt over politieke zeden, maar in een zeer
kleinen kring; het blijspel heeft meer opgang gemaakt dan Tobias
Bolderman en Vier ton (1901) van denzelfden schrijver. Een kriezis
(1898) van M. Emants is een zeer fijn en geestig blijspel, Een nieuwe
leus (1898) van denzelfden schrijver eene aardige klucht. Vroolijke
mopjes zijn De spreektaalveredelingsbond (1900) en Kritiek (19.02) van
C. P. Brandt van Doorl). Een geestig blijspel is Groote dagen (1901)
van H. M. Dekking, dat eenige overeenkomst heeft met Het lintje (1901)
van A. N. J. Fabius en A. Reyding; het laatste is wat uitgebreider en
de intrige is meer ingewikkeld. De referendaris-titulair (1905) van
Cornélie Noordwal is wel aardig, maar hier en daar wat overdreven.

In de eerste helft der 19de eeuw heeft ons blijspel en onze klucht
sterk onder den invloed gestaan van de Fransche vaudeville. In bijna
elke comedie werden liedjes ingevoegd, die in 't geheel niet in verband
stonden met de handeling. En de blijspeldichters, die zich aan dien
invloed wisten te onttrekken, schreven, evenals hunne voorgangers,
in verzen en verstonden niet de kunst, het losse en levendige aan te
brengen, dat een blijspel eischt. Eerst nadat de' poëzie plaats gemaakt
had voor het proza, zijn er aardige blijspelen in onze taal geschreven.
Want de laatste jaren zijn voor het Nederlandsche blijspel niet onvruchtbaar geweest.
Boven werd er op gewezen, dat somtijds de grenzen tusschen treurspel en tooneelspel nauwelijks zijn te trekken. Diezelfde opmerking
geldt voor het tooneelspel en het blijspel. Er zijn uit de laatste jaren
1) Herdrukt in 1903.
S) In 1903 verscheen de 4de druk.

2) In 1903 verscheen de 3de druk.
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vele drama's met cornische tooneeltjes en blijspelen met een zeer
ernstigen achtergrond; meermalen kan men zelfs twijfelen, tot welk
van beide rubrieken een tooneelstuk moet worden gebracht. In het
Engelsche en het Spaansche drama der 17 de eeuw was zulk eene
vereeniging van het ernstige en het cornische zeer gewoon. Bij ons
te lande vindt men hetzelfde in enkele drama's en tragi-cornedies uit
de eerste helft der 17 de eeuw, maar daarna niet meer. Thans do€t
zich hetzelfde verschijnsel weer voor, maar in anderen vorm; het is
een bewijs, dat de dramatische schrijvers van onzen tijd er naar streven,
om op het tooneel het leven met al zijne tegenstellingen zoo getrouw
mogelijk weer te geven.

IV. ZANG- EN DANSSPEL.
Het zangspel, dat in de tweede helft der 18de eeuw vasten voet in
onze schouwburgen had gekregen, bleef zich in de 19de krachtig handhaven. En al de klachten, vroeger gehoord over den achteruitgang
van het treurspel, dat door het zangspel werd verdrongen, bleven
aanhouden. En al de verdiende schimpscheuten op de jammerlijke
vertalingen van de "onkundige overzetters" der vreemde teksten werden
telkens herhaald. Want evenals vroeger waren bijna alle zangspelen,
die hier werden vertoond, uit den vreemde ingevoerd en het waren
niet de beste dichters, die hunne krachten besteedden aan het vertalen
der libretto's.
Maar er zijn toch in de eerste helft der 19de eeuw eenige oorspronkelijke zangspelen geschreven, meestal kleine opera's, want aan de
groote opera hebben zich in die jaren maar enkele Nederlanders
gewaagd.
Kinker, die satires heeft geschreven op verschillende Fransche treurspelen, waarvan de vertaling op ons tooneel opgang maakte, heeft ook de
opera niet geheel met rust gelaten. P. J. Uylenbroek had in 1799 eene
vertaling gegeven naar een operatekst van Guillard als Edipus te Kolone
en het werk was hier goed ontvangen; Kinker gaf dienzelfden titel
aan eene satire (1807), die hij ook "zangspel betitelde, maar
waarbij misschien geen muziek behoorde. Van Valsain en Sophia, of
de herschepping door liefde (1810) schreef J. de Quack den tekst en
B. A. Fallee de muziek. Zij beweerden, dat dit het eerste oorspronkelijke Nederlandsche zangspel was, dat het licht zag, maar verzochten,
daar "de vervaardiger" van de muziek zich bewust was, "geen meester
in de compositie te wezen, dat dit werk als de poging van een liefhebber zal worden beschouwd, en als zoodanig verschooning zal
vinden voor de fouten, die een kundig oog 'er in mag vinden". De
tekst is in elk geval niet onaardig. H. Kraijestein schreef den tekst
van het "toover-zangspel" Klein Duimpje en de reus Fayel (1814),
waarbij J. C. Röhner, blijkbaar een Zwolsch musicus, de muziek componeerde. W. van Teisterkoord, of de gebroken domper (1824) van
een onbekende schijnt gericht te zijn tegen Bilderdijk ; de liedjes werden
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allen op bekende wijzen gezongen. Voor Neem u in acht (1826) van
H. J. Foppe schreef B. van Bree de muziek; het is een aardig stukje,
maar er wordt weinig in gezongen. Constantia, Keizerinne te Nicomedië
(1835) van denzelfden schrijver, muziek van A. ten Cate, heeft slechts
één bedrijf en de bekeering van Keizer Licinius tot onderwerp.
Meer romantisch is Seïd en Palmire (1830) van G. Gravé, muziek van
A. ten Cate. J. Dahmen schreef de muziek
en den tekst van Het land,
meisje (1833), dat ontleend is aan eene vertelling van Zchokke; het
is geen onaardig zangspelletje.
J. van Lennep heeft verscheiden zangspelen geschreven. Haarlems
verlossing (1833) werd gezongen op zangwijzen "uit de meest beroemde en hier te lande minst bekende opera's van Rossini", maar
voor Saffo (1834) schreef J. B. van Bree de muziek; de aardige
opera viel zeer in den smaak en werd dikwijls opgevoerd, maar niet
vertaald, zooals de dichter gehoopt had. Harald de onversaagde, naar
een gedicht van Walter Scott, is alleen operatekst gebleven; de musicus,
die op zich genomen had, de partituur te schrijven, heeft zijne belofte
niet vervuld. Soliman de Tweede is vrij bewerkt naar Nomsz' vertaling der gelijknamige comedie van Favart (1761), waarbij Oberg de
muziek schreef, en voor De bergwerkers (1841), eene bewerking naar
Körner's drama, schreef A. Berlijn de partituur. Een soort van zangspel
is ook het "drama-ballet" De betooverde viool en het bloemen-oproer
(1851), zeker wel een der malste dingen, die ooit op een Hollandsch
tooneel zijn vertoond; er wordt echter weinig in gezongen en voor
een deel ook nog op bekende wijzen I).
De gelofte (1840) van F. J. de Wit, muziek van Smits, heet "romantisch zangspel", is vrij uitgebreid en een echt draakje; het "mythologisch
tafereel" Proserpine (1852) van G. van Enst Koning, muziek van
A. Berlijn, is daarentegen slechts enkele bladzijden groot, doch wordt
geheel gezongen.
Heel veel meer zangspelen schijnen er in de eerste helft der 19de
eeuw niet geschreven te zijn en ongeveer in 1840 werd het "nationaal
operapersoneel" van den Amsterdamschen Schouwburg afgeschaft. Daar
echter in het begin dier eeuw de vaudeville in volle fleur was zij verschilt maar weinig van de operette - en ook zeer vele tooneelspelen met liederen werden "versierd", is er in dien tijd op ons tooneel
heel wat gezongen, al heeft het eigenlijke zangspel niet gebloeid.
Eerst later kwam de groote opera op, maar Nederlandsthe musici
1) De zangspelen van Van Lennep zijn herdrukt in zijne Dramatische werken (1854)
en later ook in zijne Treur- en blijspelen, z. j.
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schreven eerst hunne werken met een Duitschen tekst, zooals W. F.
Thooft deed met de Aleida von Holland (1866), die ook in latere jaren
nog menigmaal is opgevoerd. Dat veranderde eerst met de oprichting
der Nederlandsche opera te Amsterdam in 1886, die wel grootendeels
werken van vreemde componisten in vertalingen ten gehoore bracht,
maar toch ook aanleiding gaf tot het schrijven van oorspronkelijke
opera's. J. van der Linden gaf Catharine en Lambert, S. van Milligen
Brinio, waarvoor M. G. L. van Logchem den tekst dichtte, H. F. R.
Brandts Buijs Alaert Beiling (1896) ~- de tekst is van M. A. Caspers ~
M. H. van 't Kruijs De bloem van Ijsland en R. Hol Floris de Vijfde,
tekst van Marie Boddaert. Ook opera's van Vlaamsche toonzetters
werden opgevoerd. Het is zeer te betreuren, dat de Nederlandsche
opera te niet is gegaan. Nederland kan in de laatste jaren wijzen op
vele goede componisten en tal van voortreffelijke zangers, die nu
buiten 's lands schitteren. En bovendien is er tegenwoordig in ons
land op dat gebied bijna niets te hooren; nu ook de Duitsche opera
te Rotterdam na een roemvol bestaan verdwenen is, is de Fransche
opera in den Haag de eenige vertegenwoordigster van het zangspel.
En dat in deze muziekeeuw !
Toch is daarvoor eene verklaring te vinden. Toen in het laatste
gedeelte der 18 de eeuw de opéra comique zich op ons tooneel eene
groote plaats veroverde, waren het de tooneelspelers, die haar opvoerden. En die toestand bleef, toen men zich ook aan de groote opera
waagde. In de eerste helft der 19de eeuw ziet men hetzelfde; het
zangspel werd opgevoerd door tooneelspelers en enkele zangers van
beroep. Maar men stelde toen geheel andere eischen dan tegenwoordig,
JlU men slechts zangers wil hooren, die volleerd zijn in hunne kunst.
En verder eischt de nieuwere opera zooveel op het gebied van orkest
en decoratief, dat het in een land als het onze, waar het tooneel zoo
goed als geen subsidie geniet en door het publiek weinig gesteund
wordt, bijna onmogelijk wordt iets te geven, dat bij uitvoeringen buiten
's lands niet al te zeer achterstaat.
Alleen de operette heeft zich staande gehouden, maar heiozijn alleen
vertalingen, die worden opgevoerd. Ongeveer in 1860 maakten de
operette's van Offenbach grooten opgang in het Salon des Variétés
van Boas en Judels, later werden er vele zangspelen opgevoerd in
den Tivoli-schouwburg en sedert meer dan vijf en twintig jaren heeft
het gezelschap van G. Prot in Frascati te Amsterdam op dit gebied
een welverdienden naam verworven.
Het dansspel heeft in de eerste helft der 19de eeuw hoogtij gevierd
in den Amsterdamschen Schouwburg. Enkele balletten waren ontleend
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aan de Grieksche mythologie, zooals Bacchus en Ariane van J. Rochefort en Telemachus op het eiland van Calypso (1803) van denzelfden,
andere aan de Duizend en één nacht, zooals Aladyn, of de wonderlamp (1837), of aan de sprookjes van Moeder de Gans, als De schoone
slaapster (1843) en Blaauwbaard (1856) van A. P. Voitus van Hamme.
Vele balletten zijn ontleend aan verhalen en romans, zooals Cyrus en
Aspasia (1840) van Van Hamme aan Cats' Trouringh, Esmeralda (1848)
van denzelfden aan Victor Hugo's Nolre Dame de Paris, aan tooneelstukken, als Jnes, of de gekroonde na haar dood (1853) van V. Bartholomin en De ridders van den nevel (1858) van Van Hamme, of aan
opera's als Robert de Duivel (1846), Don laan (1853) en Fra Diavolo
(1856) van denzelfden. Verder waren de Arlequinades zeer in trek en
Arlequin, Colombine, Pierrot en Pantalon zeer bekende figuren.
Sommige ballet-pantomimes waren van kleinen omvang - de tekst
beslaat maar enkele bladzijden - andere zeer uitgebreid. In de Arlequinades gebeurden natuurlijk de vreemdste dingen en werd het
comische element op den voorgrond gesteld. In sommige balletten werd
veel van den decorateur gevorderd; zoo zag men in Asmodeus (1838)
van Van Hamme eene schouwburgzaal met het tooneel en werd in
Miguel (1845) van P. L. J. Oberg zelfs een stierengevecht vertoond.
In sommige balletten werden enkele woorden gesproken, in andere
kwamen geheele gesprekken voor, zooals in jovita, of de boukaniers
(1854). Behalve de reeds genoemden, hebben Antonio Cusani, P.
Greive, Rives, E. Rouquet, F. Kobler, L. Rathgeber en anderen voor
den Amsterdamschen Schouwburg balletten "gemonteerd"; de meeste
hunner waren als balletmeester of danser daaraan verbonden. Zeer
vele dansers en danseressen waren Franschen, maar er waren toch
ook zeer goede Hollandsche dansers, o.a. Van Weil, Van der Stel,
Van Hamme, Stemmerik, Berkman, Polly de Heus, Juffr. N. Stemmerik
en anderen.
Voor decoraties en costumes werden groote sommen uitgegeven en
het corps de ballet was talrijk. Het is langen tijd de mode geweest,
dat men alleen naar den Schouwburg ging, om het ballet te zien, en
daardoor heeft deze uitlooper van de dramatische kunst - ce qui
ne vaut pas la peine qu'on Ie chante, on Ie danse - zoowel aan
onze tooneelletterkunde als aan onze tooneelspeelkunst zeer veel kwaad
gedaan. Veertig jaren geleden is het ballet van ons tooneel verdwenen;
het zal een slecht voorteeken zijn, als het weer opkomt.

V. EEN TERUGBLIK.
In de vorige bladzijden is lang niet alles opgenoemd, wat gedurende
de 19de eeuw in Nederland voor het tooneel is geschreven. Vooreerst
is niet alles in onze openbare boekerijen terug te vinden. En verder
is het aantal drama's, die in de laatste 30 jaren in het licht zijn
gegeven, ontzaglijk groot I), doch zeer weinige van hen verdienen in
een werk als dit genoemd te worden. Daarom zijn honderden tooneelstukken gelezen, maar ter zijde gelegd. Uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt echter voldoende, dat in enkele periodes der 19de
eeuw de geest onzer tooneeldichters vaardig is geworden, in andere
bijna geheel heeft gesluimerd. In de eerste dertig jaren der vorige
eeuw werden er althans nog vele treurspelen geschreven en in het
laatste gedeelte is er nieuw leven op bijna elk gebied van het drama.
Doch de jaren 1830 tot 1870 waren zeer improductief.
Biláerdijk, Wiselius, Klijn en anderen volgden de voetstappen der
treurspeldichters van de 18de eeuw, maar maakten zich, meer dan
deze, vrij van de regelen der Fransch-classieke tragedie. Zij scholden
wel op de tragedies van Schiller, maar volgden deze toch in de ver-te
wel eenigszins na en gingen iets met den tijd mee. Hunne treurspelen
hadden dan ook een zeker succes, vooral ook door de uitstekende
tooneelspelers, die Nederland toen bezat. Mevr. Wattier, Snoek, Bingley,
Mevr. Grevelink en anderen bekleedden eene eereplaats onder de
kunstbroeders van hun tijd en vooral Mevr. Wattier werd bij de
grootste Fransche actrices vergeleken. Treurspelen van begaafde
dichters, opgevoerd door voortreffelijke tooneelspelers, lokten een
beschaafd publiek naar den schouwburg. Men zegt, dat zich in
Amsterdam een kleine kring vormde van letterkundig ontwikkelde
menschen, die genoten van het spel en de voordracht, die de gespeelde
drama's half van buiten kenden, niet moede werden, de acteurs dikwijls
in dezelfde rol te zien, en elk klein verschil van opvatting opmerkten
1) Schimmel deelt in de voorrede van één zijner drama's mede, dat hij als lid van
den Raad van Beheer van het Nederlandsch Tooneel, 1000 tooneelstukken heeft gelezen,
die aan dat college waren toegezonden, om te worden opgevoerd.
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en bespraken I). Het verschijnen van een nieuw treurspel was somtijds
eene belangrijke gebeurtenis; Klijn's Montigni (1821) wekte in het
geheele land stormachtige geestdrift 2).
Maar de dagen van het Fransch-classieke treurspel waren geteld;
Victor Hugo heeft het van de aarde weggevaagd. Onze tooneeldichters
gingen niet mede met de nieuwe beweging. Sommigen maakten wel
eenigszins gebruik van de grootere vrijheid, die het romantische treurspel
toestond, maar slechts een enkele, Van der H00p, werd een vertegenwoordiger van de nieuwe richting, die hier te lande niet in den smaak
viel. Het treurspel stierf langzaam weg. Ook waren de groote tooneelspelers opgevolgd door epigonen, en het beschaafde publiek
keerde den schouwburg den rug toe, waar het niets meer te bewonderen vond.
In de 17de en in de eerste helft der 18de eeuw werd de schouwburg
bijna alleen door de kleine luiden bezocht; later stelden ook de hoogere
standen belang in het tooneel. Daaraan kwam nu plotseling een einde
en de val was des te grooter. De eerzucht, om door een kring van
brave, maar ongeletterde lieden toegejuicht te worden, prikkelt weinige
waarlijk beschaafde menschen. Geldzucht kon niemand verlokken, om
voor het tooneel te schrijven, want het auteursrecht bepaalde zich tot
eenige vrijkaartjes. En zoo traden nu alleen als tooneelschrijver op
de enkelen, die er toe gedrongen werden, omdat zij er hunne roepirg
in zagen, en velen, die zich gaarne tevredenstelden met de toejuichingen van een zeer eenvoudig publiek. Dat publiek eischte ook
van de tooneelspelers geene hooge kunst; integendeel, de acteurs
moesten afdalen tot het peil van hunne hoorders. En zoo ging spel
en repertoire steeds meer achteruit. Onder zulke omstandigheden moest
ons nationaal tooneel wel meer en meer dalen.
Het aantal vertalingen, dat in de 18de en het begin der 19de eeuw
in onze schouwburgen werd opgevoerd, was groot; het werd nu overstelpend. Bijna alles, wat vertoond werd, kwam uit den vreemde. En
niet het beste werd uitgekozen, maar het slechtste, want alleen dat
viel in den smaak van het onontwikkelde schouwburgpubliek. Jaren
lang hebben de ontelbare drama's van Kotzebue, een handig, maar
buitengewoon oppervlakkig dramaticus, hier te lande opgeld gedaan;
zijn Menschenhaat en Berouw is nog niet geheel van ons tooneel
verbannen. Het melodrama der Fransche boulevard-theaters vierde
1) Vgl. De Spektator, V, 's Gravenhage, 1845, blz. 152.
2) Vgl. Mr. H. van A., Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten, Tiel, 1884, blz. 91.
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hier groote triomfen en de allerfameuste draken spogen hun venijn
uit over de onschuldige toeschouwers. De meest verfoeilijke verraders
smeedden de boosaardigste plannen en hunne ongelukkige slachtoffers
werden krankzinnig of stierven, onder begeleiding van zachte muziek.
Lazaro de Veehoeder, Ijzervreter, De gebochelde, De schipbreuk der
Medusa, Het gebed der schipbreukelingen, Het geheim van Miss Aurora,
john, of de klokluider van de Sint-Paulus-kerk, De kinderroo[ster, De
voddenraper van Parijs, De wandelende jood, Ben Leil, de zoon van
den nacht, De Negerhut, enz. enz. deden de toeschouwers kippevel
krijgen bij de akeligheden, maar hen ook elk bewijs van braafheid,
elk woordje op zijn pas met welgemeend handgeklap begroeten. En
wat over onze Oostelijke grenzen werd ingevoerd was niet veel
beter. Daar beheerschte Charlotte Birch-Pfeiffer het tooneel met hare
uit romans getrokken drama's, onder welke De wees van Lowood
en Nacht en morgen uitmuntten door pakkende tooneelen. Het
comische repertoire was in overeenstemming met het tragische. Onbeteekenende Fransche vaudevilles, vol met allerlei liedjes, die niets
geen verband hielden met de handeling, en flauwe Duitsche moppen
wisselden elkander af. En het ballet, dat reeds in het begin der eeuw
eene zeer belangrijke plaats op het tooneel innam, wist die plaats
langen tijd te behouden. Oorspronkelijke stukken werden bijna niet
gegeven.
Zoo was het nationaal tooneel zijn ondergang nabij. Het beschaafd
publiek in de groote steden bezocht de voorstellingen van Fransche
en Duitsche tooneelspelers, die geregeld optraden, en vermeed den
Hollandschen schouwburg, waar slecht gespeelde vodden werden
gegeven. Wel werden er pogingen aangewend, om in dien toestand
verbetering te brengen, maar deze slaagden niet. Van Lennep riep de
hulp in van Koning Willem III en eene commissie, door Z. M. benoemd,
bracht in 1851 een rapport uit en gaf middelen aan, om het nationaal
tooneel op te heffen I). Doch die middelen waren niet practisch en
het grootsche plan, door de commissie ontworpen, moest worden
opgegeven. Ook de letterkundige congressen, sedert 1849 beurtelings
in Noord- en Zuid-Nederland gehouden, bemoeiden zich met het
nationaal tooneel, maar het bleef bij praten, totdat in 1869 op het
congres te Leuven, op voorstel van Mr. J. N. van Hall, het Tooneelverbond tot stand kwam 2). Deze vereeniging, in December 1870 geconstitueerd, besloot allereerst te streven naar het oprichten eener
1) Vgl. Het Nederlandsch Tooneel 2) T. a. p., blz. 11.

Kroniek en critiek - !, 1872, blz. 6-9.
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tooneelschooI 1), waar jonge acteurs zouden worden opgeleid. De school
werd in 1874 geopend en mildelijk gesteund door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, later door een koninklijk subsidie. Een
tijdschrift -- Het Nederlandsch Tooneel - werd uitgegeven, om de
belangen van het nationaal tooneel te bevorderen en critiek te oefenen
op de opgevoerde drama's en het spel der acteurs. In 1872 trachtte
het Tooneelverbond te bewerken, dat de concessie tot het exploiteeren
van den Amsterdamschen Schouwburg zou worden verleend aan eene
naamlooze vennootschap, die zou streven naar de verbetering van
den toestand van ons tooneel 2). De poging mislukte, maar in het
najaar van 1875 kwam zulk eene vereeniging tot stand onder den
naam "Het Nederlandsch Tooneel" en met een kapitaal van f 100.000;
in 1876 kreeg zij het bestuur over den Amsterdamschen en den
Haagschen Schouwburg. Een Raad van Beheer, bestaande uit vijf
leden, voert het bewind, beslist over de drama's, die worden opgevoerd, over de acteurs, die worden geëngageerd en over de verdeeling der rollen. De vereeniging wordt gesteund door een koninklijk
subsidie.
De buitengewoon groote verwachtingen, die men in den beginne
koesterde van het optreden der vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel"
zijn niet vervuld. Men had gedacht, dat zij al de beste tooneelspelers
uit den lande tot één gezelschap zou hebben vereenigd en met dat
keurcorps onberispelijke voorstellingen zou hebben gegeven. Men had
verwacht, dat de vereeniging bij de keuze der op te voeren drama's
alleen op hunne beteekenis als kunstwerk zou letten. Men had gehoopt,
dat wij na korten tijd eene tooneelliteratuur rijk zouden zijn, die met
eere genoemd werd in Europa. En toen die sanguinische verwachtingen
niet in vervulling gingen, wat heeft toen de vereeniging en de Raad
van Beheer al niet moeten hooren! Hoe velen stonden niet steeds
met scherpe pen tot den aanval gereed, als er maar eenige mogelijkheid
was, aanmerkingen te maken! Wat is er al niet op de Tooneelschool
gescholden! Men wordt geen talentvol kunstenaar door schoolonderwijs,
heette het.

1) Ook in het begin der 19de eeuw schijnt er eene soort van tooneelschool te zijn
geweest. Mevr. Grevelink, Wiselius en C. van der Vliet hadden n.l. het "Genootschap
voor Uiterlijke Welsprekendheid" opgericht, om aan jongelieden, die aanleg hadden
voor de tooneelspeelkunst, kosteloos de gelegenheid te verschaffen, onderwijs in die
kunst te genieten. (Vgl. Wiselius, De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking
tot het treurspel .... Amsterdam, 1826, blz. VII, VIII.)
2) Vgl. Het Nederlandsch Tooneel, 11, 1873, blz. 233-245.
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Men had te veel verwacht en wreekte zijne teleurstel\ing op anderen.
Men bedacht niet, dat eene nieuw optredende vereeniging rekening
moet houden met toestanden, die men niet met één slag kan veranderen, en dat op tooneelgebied ook de levende strijdkrachten volstrekt geene quantité négligeable zijn. Een tooneelgezelschap, dat bijna
geheel bestaat uit coryphaeën in de kunst is bij den bekenden naijver
onder artisten haast onmogelijk. Een repertoire, dat alleen menschen
van hooge ontwikkeling en beschaving bevredigt, zou binnen korten
tijd een financieel débäc1e ten gevolge hebben. Eene nationale tqoneelletterkunde van groote beteekenis is in een klein land met betrekkelijk
kleine steden en gering schouwburgbezoek eene utopie. En zeker
wordt men geen groot acteur door den cursus op eene tooneelschool
af te loopen, maar bezoekt een jong schilder geene academie en een
aankomend musicus geen conservatorium?
Zonder twijfel zijn en worden er door de vereeniging vele en groote
fouten begaan. Maar men mag daar het vele goede tegenoverstellen, dat
zij tot stand heeft gebracht. En om dat te beoordeelen, moet men de
tooneeltoestanden van 30 of 40 jaren geleden gekend hebben. Men
moet zich Mevrouw Kleine kunnen herinneren als Elisa en Veltman
als den slavenhouder in De Negerhut, men moet nog het eerst vreeselijke
en dan teedere geluid in de ooren hooren klinken van "A bali i n 0 is
Flodoardo, en Flodoardo is A bali i n o. Men moet terugdenken aan den
ontzettenden tooneelstap van Kistemaker en aan het" Mijn Got-te" van
Morin. Men moet zich zijn glimlach herinneren om de manieren van graaf X,
die met den hoed op in een salon in plat Amsterdamsch een gesprek
voert met barones Y, welke hem in plat Rotterdamsch bescheid doet.
Men moet nog eens denken aan. de laffe liedjes, dikwijls slecht gezongen, in de slecht vertaalde vaudevi\1es en aan het uitbrullen van
verzen I).
In dat alles is verandering gekomen. Het repertoire is oneindig veel
beter dan vroeger. De draken zijn wel niet geheel verdwenen, wat
trouwens nooit gebeuren zal - men denke aan de latere drama's
van Sardou - en in zeker opzicht ook jammer zou zijn, maar hun
aantal is toch beperkt. Verreweg het grootste gedeelte van hetgeen
wordt opgevoerd is vertaald, maar de ver~alingen zijn beter en er is
onder die vertaalde stukken, bij veel prulwerk, toch ook het beste,
wat het buitenland oplevert. En wil men er over jammeren, dat het
aantal vertalingen, vergeleken bij dat der oorspronkelijke stukken, zoo
1) Men zie o.a. de vernietigende critiek over de drama's en tooneelspelers uit de jaren
1840, ënz. van Klikspaan, Studentenleven, 3de druk, blz. 118-129.
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bijzonder groot is, laat men dan bedenken, dat bijna geen land in
Europa er zooveel beter aan toe is dan wij. Want alleen Frankrijk,
Duitschland en Noorwegen hebben in onzen tijd eene tooneelletterkunde
van beteekenis en de beide laatstgenoemde landen leen en toch nog
heel wat uit den vreemde. In Spanje, Italië en Engeland is de vroeger
zoo rijke ader geheel opgedroogd. Verder is het een verblijdend teeken,
dat er onder de vertalingen, welke men in de laatste jaren bij ons
opvoert, eenige zijn naar Shakespeare en zelfs naar Sophocles. Wie
had dat dertig jaren geleden durven droom en ?
Niemand zou met recht kunnen beweren, dat de tooneelspelers van
dezen tijd hooger staan dan hunne voorgangers en Mevrouw Kleine,
Albregt en zoo vele andere:1 overtreffen. Maar zij zijn én door de andere
soort van drama's, waarin zij optreden, én doordat zij minder geïsoleerd
zijn van de verdere maatschappij, én doordat vele jongeren onder hen
eene meer zorgvuldige opvoeding hebben genoten, andere menschen
dan vroeger. Men hoort zuiver Nederlandsch spreken, men ziet beschaafde menschen op het tooneel. Men lacht niet meer om de uitspraak van vreemde woorden, of van eigennamen uit de classieke
oudheid. Voordracht en spel zijn oneindig veel eenvoudiger geworden
dan vroeger; daartoe hebben trouwens de Rotterdammers onder Albregt
den eersten stoot gegeven. De beruchte tooneelstap - recept: men doet,
half vallende, eene groote schrede voorwaarts, sleept het andere been langzaam na en brengt de voeten in de derde positie -- is afgeschaft, brullen

en armenzwaaien zijn uit de mode geraakt en er wordt heel wat
minder op de galerij gespeeld. En de oudere tooneelspelers namen al
heel spoedig den nieuwen koers aan. Zoo is b.v. Morin, die vroeger
onaangenaam aandeed door zijne affectatie en zijne ordinaire tooneeltrucs, later een uitstekend acteur geworden en de lieveling van het
beschaafde publiek.
Ten slotte is onze tooneelletterkunde weer tot zekeren bloei gekomen.
Er is in de laatste 30 jaren heel wat goeds geschreven voor ons tooneel en de namen van Faassen, Van Maurik, Emants, Nouhuys en
Heyermans mogen met eere genoemd worden. Men klaagt er dikwijls
over, dat onze tooneelliteratuur door de vele vertalingen, die worden
opgevoerd, weinig nationaal is en dat men in elk drama vreemde
invloeden kan waarnemen. Die klacht moge tot zekere hoogte gegrond
zijn, men zij aan den anderen kant eerlijk genoeg, om te bekennen,
dat de zoo even genoemde schrijvers, ieder in hun eigen genre, door
en door nationale toestanden en personen hebben uitgebeeld. De wet
van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 124) op het auteursrecht en ten
gevolge daarvan de gewoonte, dat de schouwburgdirecties aan
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de schrijvers tantièmes toekennen I), kan niet anders dan gunstig
werken op den bloei onzer tooneelletterkunde. Men moge het betreuren
of niet, auri sacra fames is nu eens voor het menschdom een sterke
spoorslag tot daden. Dat enkele drama's van Vondel, Hooft, Bredero
en Langendijk weer worden gespeeld, is verder een verblijdend teeken.
Hoe ouder onze maatschappij wordt, des te meer afwisseling brengt
zij. Hoe meer de bevolking van Europa toeneemt en aan hoe meer
volken langzamerhand het juk van onze beschaving wordt opgelegd,
des te sneller wisselt alles, ook de mode op kunstgebied. In de 17 de
eeuw zijn er hier te lande in de tooneelletterkunde een paar groote
schokken, in de 18de enkele nieuwe modes. Maar de tooneelliteràtuur
der 19de eeuw is als een kaleidoscoop; elk oogenblik ziet men een
ander beeld. Eerst wordt het Fransch-classieke treurspel langzaam
verdrongen door het burgerlijk treurspel, het ballet en het zangspel.
Het romantische treurspel krijgt geen vasten voet op ons tooneel,
maar wel het historisch drama, dat eerst een kijkspel is van
costumes en decoraties, een geschiedkundige draak. Het burgerlijk
treurspel ontaardt in het melodrama, dat jaren achtereen met het
ballet ons tooneel beheerscht en met heel veel moeite verdreven
wordt. Dan komt een beter historisch drama op naast het nieuwe
Fransche tooneelspel, het "drame à thèse", een genre van burgerlijk treurspel. Het realistische drama verschijnt op de planken en
het treurspel komt weer op, evenals het zangspel, dat sinds jaren
verdwenen was. De vaudeville, tientallen van jaren achtereen de meest
geliefde vorm van het cornische drama, heeft haar invloed doen gevoelen op het tooneelspel, maar is eindelijk verdwenen, om plaats te
maken voor de klucht en voor het karakterblijspel. Dit laatste heeft
weer ingewerkt op het drama. Welke de toekomst van ons tooneel
zal zijn, is onmogelijk te voorspellen j de wisseling van smaak zal in
de 20ste eeuw zeker nog grooter zijn dan vroeger. Maar met het oog
op het vele goede, dat ons in de laatste jaren geschonken is, behoeven
wij die toekomst niet al te donker in te zien.
]) Albregt en van Ollefen gaven reeds vóór dien tijd 5°!0 van de bruto ontvangst
aan de schrijvers (vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak voor 1877,
blz. 80) en Tjasink deed het ook (t. a. p., blz. 160).

VI. DES PEL ERS.
De Nederlandsche tooneelspelers in de 19de eeuw zijn wel niet zoo
talrijk als het zand der zee, maar zij zijn toch zoovelen in aantal, dat
het onmogelijk is, hen hier voor het grootste deel te noemen I), zooals
voor de 17de en 18de eeuw. De bevolking van Nederland is in de
19de eeuw sterk toegenomen en vooral de groote steden hebben zich
zeer uitgebreid. Er waren heel wat meer schouwburgbezoekers dan
vroeger en dus heel wat meer acteurs. De snellere middelen van
verkeer maakten het mogelijk, binnen korten tijd vele plaatsen te
bezoeken en daardoor in eene der groote Hollandsche steden de
concurrentie met andere gezelschappen gemakkelijker vol te houden.
Verscheidene nieuwe schouwburgen werden gebouwd en vele gezelschappen van tooneelspelers gevormd. Over de kunstenaars, die zich
naam hebben gemaakt, zal het eerst worden gesproken; zij worden,
zoo veel mogelijk, in hun milieu geplaatst. Daarna komen de dilettanten
aan de beurt.
De Amsterdamsche Schouwburg
heeft in de eerste vijfentwintig jaren der 19de eeuw zijne glansperiode beleefd; noch vroeger, noch later zijn er zoovele beroemde
acteurs opgetreden als toen 2). Mevr. Wattier-Ziesenis ,) had de groote
treurspelrollen, Phedra, Semiramis, Epicharis, Medea, Lady Macbeth
(in het treurspel van Ducis), Maria van Lalain, enz. maar trad ook
wel eens in tooneelspelen op. Houding, stem, voorkomen, voordracht
en gebaren van deze voortreffelijke kunstenares waren alle even edel.
1) In 1886 waren er 160 tooneelspelers aan onze schouwburgen verbonden. (Vgl.
Het Tooneel, XVI, 1886-1887, blz. 35).
2) Zie voor het volgende, C. F. Haug, Brieven uit Amsteldam over het nationaal
tooneel .... Amsterdam, 1805, en het vervolg Tooneelkundige brieven in het najaar 1808.
Niet vertaald. Amsterdam, 1808.
3) Vgl. blz. zn. Zie over haar, Dr. J. J. F. Wap in Noord- en Zuid-Nederlandsche
Tooneel Almanak voor HIT7, blz. 127-138, W. 1. Hofdijk, t. a. p., 1879, blz. 83-104, en
1. Hilman, Ons tooneel, 1879, blz. 261-271.
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Andries Snoek 1), die vroeger vooral in het tooneelspel was opgetreden
en dat bleef d.oen, had aan den Schouwburg ook de heldenrollen,
de Cid, Macbeth, Hippolytus, enz. Hij had eene waardige houding,
eene bijzonder klankrijke stem en speelde zeer natuurlijk. Ward Bingley 2),
die aan het hoofd stond van den Rotterdamschen Schouwburg, trad
ook wel te Amsterdam op in de eerste karakterrollen. Zijn gebarenspel
was uitstekend, maar hij had eene harde stem. Bingley heeft eenige
stukjes uit het Engelsch en Fransch vertaald en ook wel eens in het
Fransch gespeeld. Theodorus Johannes Majofski~) was vooral goed
in de tooneelspelen van Iffland en Kotzebue, maar hij trad ook met
groot succes in zangspelen op. Samuel Cruys had iets origineels in
zijne opvatting der rollen en speelde vooral de koningen heel goed,
maar zijne stem was dof en onwelluidend; men zeide, dat hij haar
bedorven had in de rol van Aballino. In 1808 is hij krankzinnig gestorven.
J. Ph. Croese ct 1809) declameerde wat sterk, W. Zeegers ct 1816) was
heel goed als Scapijn en Krispijn, maar ook als Pierrot in de pantomime, D. Sardet speelde de teedere vaders en goedhartige echtgenooten, Chr. Beyninck de caricatuurrollen, D. J. Kamphuizen was
eerste en C. van Hulst tweede minnaar. C. Vreedenberg was een
bekwaam acteur en heeft vele vertalingen geleverd.
Jacoba Sardet, geb. Wouters, was hog altijd eene zeer goede actrice
voor de edele moeders en teedere echtgenooten en speelde ook
Badeloch "met vuur, kracht en waardigheid." Anna Maria KamphuizenSnoek met haar knap uiterlijk, lieve stem, zeer goede gebaren en
zuivere uitspraak, speelde uitstekend de teedere rollen en was niet
alleen zeer geliefd bij het publiek, maar ook zeer geacht, evenals haar
man, die echter als acteur, wegens zijne overdrijving en onverschilligheid,
minder bewonderd werd. Helena Snoek CI764-1807) ~), de zuster van
Andries, die in 1789 gehuwd was met P. J. Snoek - het was in het
geheel geene familie - trad in het treurspel op en speelde ook de
teedere moeders, maar huiselijk verdriet had hare stem te klagend
gemaakt. M. H. Snoek-Adams ct 1838) was voortreffelijk in alle
caricatuurrollen. Anna Maria Corver, eene kleindochter van Maarten,

1) Vgl. blz. 2'5l. Zie over hem, Hilman, t. a. p., blz. Z71-Z79.
2) Vgl. blz. 2'5l. Zie Dr. J. J. F. Wap, in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel
Almanak voor l876, blz. 109-115, en Hilman, t. a. p., blz. Z79-283.
3) Vgl. blz. 238, en Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak, t. a. p.,
blz. 120-126.
4) Haug, t. a. p., blz. 111, spreekt van A. Snoek, geb. Snoek, maar dat moet eene
vergissing zijn.
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had behoord tot het gezelschap "De jonge republikeinsche tooneelisten",
onderwezen door H. 's Gravezande j zij speelde zeer goed de Rodogune.
In 1805 huwde zij J. J. M. Hilverdink. Juffr. J. C. Neyts-Arondéus en
de wed. H. Roos-Rivier speelden de rollen van vertrouwde.
Dat waren de voornaamste tooneelspelers van het gezelschap van
den A~sterdamschen Schouwburg in 1804. Daarbij kwamen later
Johannes Jelgerhuis Rzn. (1770-1836) I), die vele hoofdrollen in het
treurspel, maar ook karakterrollen vervulde, les gaf in de mimiek en
ook als schrijver is opgetreden, en G. C. Rombach ct 1833), een
voortreffelijk acteur met eene zeer schoone stem. P. J. Snoek - in
1846 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum - en Evers waren heel goed.
C. Freubel-Smalwout, E. van Hamme, eene dochter van Jelgerhuis en
Helena Judith de Bruin-Hilverdink waren jonge actrices. In de zangspelen traden op Jan Baptist Neyts, een voortreffelijk zanger, maar
slecht actèur, Van Hulst, L. Buron, Majofski, Sardet, Lambotte (t 1804),
A. Malfeyt, P. J. Snoek, Beynink, Rombach en de dames E. J. Anderegg, die gehuwd was met den orchestmeester B. Ruloffs en ook
na zijn dood aan het tooneel bleef, H. J. de Bruin-Hilverdink, juffr.
Freubel-Smalwout, juffr. Kamphuizen-Snoek, juffr. Majofski-Adams,
juffr. Buron-Van den Ende, J. van Ollefen-Gisser, C. Anderegg en
nog een paar anderen. Het koor bestond uit twaalf heeren en tien
dames. Het ballet van den Amsterdamschen Schouwburg was in de
eerste jaren der 19de eeuw uitstekend; dansers, decoraties, muziek en
costumes waren allen even goed. Eerste danseres was Polly Cunninghamme - zij was eene Hollandsche - die aan het tooneel bleef, ook
nadat zij met den fabrikant De Heus was getrouwd, eerste danser en
balletmeester J. Rochefort, verder de heeren J. B. Norez, Corniol;
Lambert Bia, die de Arlequinsrollen had, P. L. J. Nys, Johannes van
Weil (1774-1818) 2), een beroemde Pierrot, N. van der Stel ct 1826)
en nog eenige anderen, en de dames A. Hutinetfe, A. Brulé, Giral, enz.
Negen mannelijke, twaalf vrouwelijke figuranten en eenige élèves voltooiden het geheel.
In 1816 waren van de bovengenoemden nog aan den Schouwburg
verbonden 3) Snoek en zijne vrouw, Majofski, Kamphuizen en zijne
vrouw, Jelgerhuis, Rombach, Beyninck, Van Hulst, Evers, Vreedenberg,
1) Vgl. over hem, H. Th. Boelen In Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak

voor 1878, blz. 139-157.
2) Zie over hem, H. Mohrmann in Noord- en Zuid-Nederlandsche Toon6el Almanak
voor 1879, blz. 181-185.
8) Vgl. De Tooneelkijker, Amsterdam, 1815-1816.
25
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P. j. Snoek, Van Weil en juffr. Freubel. Mevr. Wattier-Ziesenis was
vervangen door Geertruyda jacoba Grevelink-Hilverdink ct 1827), eene
dochter van den bekenden tooneelspeler J. Hilverdink en eene voortreffelijke en zeer hartstochtelijke actrice. F. A. Rosenveldt ct 1847), een
uitstekende komiek, was vroeger aan den Rotterdamschen Schouwburg
geweest, was daar den 13den November 1813 op het tooneel verschenen
met een hoed, versierd met oranjelinten, was 's nachts door de politie
uit zijn bed gelicht en als gevangene naar Frankrijk gevoerd, vanwaar
hij had weten te ontkomen. Ook Marten Westerman (1775-1852) had
eerst te Rotterdam gespeeld; hij heeft een groot aantal tooneelstukken
geschreven en is later boekverkooper geworden. Eene dochter van
jelgerhuis was ook nog aan het tooneel verbonden. Polly de Heus
was nog eerste danseres en bracht door haar beroemden "Pas de
Shawl" de toeschouwers in verrukking, Van Weil was nog Pierrot,
maar Rochefort was vervangen door den kundigen balletmeester en
componist P. Greive.
In 1826 vinden wij aan den Schouwburg I), behalve Snoek, Mevr.
Grevelink, jelgerhuis en zijne dochter, KamphuIzen en zijne vrouw,
Majofski, Rombach, Van Hulst, Evers, Westerman en Rosenveldt, juffr.
A. P. Muller-Westerman, eene dochter van den bekenden acteur, die
echter spoedig na haar huwelijk het tooneel heeft verlaten, Louise
johanna Majofski (1807-1874), in 1823 als eerste zangeres opgetreden,
in 1828 gehuwd met den orchestmeester F. N. Stoetz en in 1837 actrice
geworden 2), hare zuster Jacoba Maria Majofski (t 1847), gehuwd met
Naret Koning en eene goede chanteuse en voortreffelijke tooneelspeelster, en Annemie Majofski, die na haar huwelijk met P. W. Dahmen
het tooneel heeft verlaten. Alle drie waren dochters van den grooten
tooneelspeler, wiens zoon Felix ook meespeelde, maar deze heeft het
niet zoo ver in de kunst gebracht als zijne zusters. Ook een zoon en
dochter van jelgerhuis hebben hun vader niet geëvenaard. Verder
waren aan den Schouwburg R. Engelman, N. Vroombrouk, Breedé,
J. Stoete en W. j. van Ollefen. R. Engelman huwde Maria Francisca
Bia, eene knappe tooneelspeelster, die in 1826 voor het eerst optrad
en later met j. E. de Vries getrouwd is. En W. j. van Ollefen huwde
Chr. E. Silva, eene andere jonge actrice, die evenals Mevr. Naret Koning
1) Vgl. Pandora, passim.
2) Vgl. over haar, Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak voor 1875,
blz. 97-101. Misschien had die verandering plaats, toen het nationaaloperapersoneel
van den Amsterdamschen Schouwburg werd afgeschaft (vgl. de voorrede van Van
Lennep's Sulfo).
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ook in treurspelen optrad, maar ten slotte met haar moest wijken voor
Mevr. de Vries-Bia, de vrouw van den directeur. Zij is toen bij verschillende gezelschappen geweest en heeft ongeveer in 1870 het tooneel
vaarwelgezegd. Stoete heeft jaren lang te Amsterdam de laag-cornische
rollen gespeeld, maar heeft daarna nog langer aan het hoofd gestaan
van een reizend gezelschap, voor het grootste deel bestaande uit zijne
nakomelingschap.
In 1843 waren er van de oude tooneelspelers alleen nog Mevr. Kamphuizen en Westerman over. Verder Engelman en zijne vrouw, Van
Ollefen en zijne vrouw, Mevr. Naret Koning, Mevr. Stoetz-Majofski,
Stoete en Breedé. Dan A. Peters ct 1872), die een ontzaglijk grooten
naam had, ook in het treurspel, C. J. Roobol ct 1870), die vele draken
heeft vertaald, P. A. Morin ct 1895) en Mevr. M. J. Kleine-Gartman
(1818-1885) I), die toen alleen kleine rolletjes speelde, maar veel leerde
van Mevr. Naret Koning. Daarbij kwamen later nog J. Tjasink (18091879) 1) en Van Hanswijk, die vroeger tot het Haagsche gezelschap
had behoord.
Wij slaan weer eenige jaren over en komen tot den tijd, dat Roobol,
Tjasink en Peters directeuren waren. Behalve deze heeren waren in
in 1864 aan den Schouwburg verbonden Mevr. Kleine, die lang bij
een ander gezelschap was geweest, nu teruggekeerd was voor de
hoofdrollen, maar eerst later bij het "Nederlandsch Tooneel" al hare
voortreffelijke gaven zou toonen, Mevr. Stoetz-Majofski, L. J. Veltman
(geb. 1817), die als marqué uitmuntte, Morin, K. Vos, F. Kistemaker
(1828-1879), Mevr. Chr. Coenen-van Ollefen, A. Wijnstok, die vele
kleine stukjes heeft geschreven, Mevr. W. von der Finck-Ellenberger
(geb. 1838) en A. Vink.
Toen in 1872 de Schouwburg werd herbouwd, vereenigden zich
vele dezer kunstenaars, om als de "Vereenigde tooneelisten" onder
directie van Veltman en W. Stumpff voor eigen rekening voorstellingen
te geven in de zalen van A. van Lier. Intusschen bespeelde van 18731876 het gezelschap van Albregt den grooten Schouwburg. Maar deze
directie werd in 1876 opgevolgd door "Het Nederlandsch Tooneel",
dat toen den Schouwburg ging exploiteeren en de "Vereenigde tooneelisten" werden voor een groot deel door de nieuwe vereeniging
geëngageerd. In 1879 kwam er voor den Schouwburg weer eene directie
van vier tooneelspelers en speelde het "Nederlandsch Tooneel" op zijne
1) Vgl. over haar, H. Th. Boelen in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak

voor 1875, blz. 102-126.
2) T. a. p., 1877, blz. 152-160.
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beurt in den schouwburg van Van Lier, maar in 1881 kwam er eene
fusie tot stand van de nieuwe vereeniging met de Rotterdammers, die
ook in den grooten Schouwburg te Amsterdam optraden, en sedert
1882 heeft "Het Nederlandsch Tooneel" het bestuur over den Amsterdamsehen Schouwburg.
In 1886 waren aan die inrichting verbonden Mevr. Sophie de Vries
(1839-1892), vroeger jaren lang bij de Rotterdammers, Mevr. Theo
Frenkel-Bouwmeester I), die bij verschillende gezelschappen grooten
naam had gemaakt, vooral in de latere drama's van Sardou, en die
na den dood van de zoozeer betreurde Mevr. Kleine de eerste tooneelspeelster der vereeniging is, Mevr. Christine Stoetz (1829-1897), eene
dochter van Louise Stoetz-Majofski, uitstekend in de moederrollen en
eene waardige opvolgster van Mevr. Kleine als leerares aan de Tooneelschool, Christine Poolman, eene leerling van Mevr. Kleine, Sophie van
Biene (t 1907), later gehuwd met den zanger Pauwels, en Mevr. A. RössingSablairolles, leerling van Mevr. Kleine en Mevr. M. Niemann-S-eebach,
de bekende Duitsche tooneelspeelster, en eene der eerste en beste
leerlingen van de Tooneelschool. Verder de heeren L. Bouwmeester
(geb. 1842), die aan allerlei gezelschappen verbonden is geweest, een
goed vertolker werd van de allergeweldigste draken, door zijn groot
talent later onze eerste tooneelspeler is geworden, maar in 1902 het
"Nederlandsch Tooneel" heeft verlaten en sedert dien tijd als directeur
van een troep van den derden rang overal rondzwerft, Morin, die als
raisonneur één der gevierdste tooneelkunstenaars is geworden, C. Ph.J.
Clous (geb. 1855), langen tijd jeune premier, C. C. van Schoonhoven
(geb. 1851), de marqué van het gezelschap, en C.J. Schulze (geb. 1860)
de eerste komiek. Vele van deze tooneelspelers zijn thans nog aan
de Koninklijke Vereeniging verbonden.
In den laatsten tijd bestaat het gezelschap uit de dames Mevr.
Mann-Bouwmeester, Christine Poolman, Mevr. B. Holtrop-van Gelder,
Rika Hopper en de heeren H. Laroche, een Vlaming, die L. Bouwmeester heeft vervangen, Jan C. de Vos, Clous, Van Schoonhoven,
Schulze, E. J. J. B. Tourniaire (geb. 1850), die in weerwil van zijne
doofheid een zeer goed tooneelspeler is, den komiek A. C. Kreeft, enz.

Amsterdam heeft een groot aantal kleinere theaters. Eén der oudste
was de Salon des Variétés in de Nes vanJ. E. Duport, dat van 1839-1869
1) Zij heeft later meermalen haren naam veranderd.
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bestaan heeft. Daar hebben o.a. Mevr. Kleine, de bekende komiek
N. judels (t 1903), E. Bamberg (1816-1900), A. Vink en Morin gespeeld. In 1844 scheidde judels zich af en stichtte met Boas een Salon
des Variétés in de Amstelstraat. jaren achtereen heeft daar de populaire
directeur roem ingeoogst vooral in vaudevilles, zangspelen en kluchten,
en aan zijn gezelschap zijn vele bekende acteurs verbonden geweest,
o.a. L. Bouwmeester, zijne zuster en zijn broeder F. Bouwmeester
(t 1906), Suze SablairoIles, Mevr. J. Corijn-Heilbron, Wilhelmina
van Sluijters, Morin, C. de Ia Mar en Mevr. R. de Ia Mar-Kley, Mevr.
Huijzers-Rosenveldt en de komiek Henri Poolman (geb. 1853). Een
tijd lang heeft ook Victor Driessens met zijn gezelschap het schouwburgje bespeeld, later een gezelschap, waartoe L. van Westerhoven
(geb. 1854) en Mevr. van Westerhoven, Mevr. C. Götz-Scheps en
A. T. C. Kiehl behoorden. De directie over dezen schouwburg ging
in de laatste jaren elk oogenblik in andere handen over.
Dat was niet het geval met het Grand Théatre in de Amstelstraat,
dat meer dan eene halve eeuw lang in het bezit der familie Van Lier
is geweest. In de eerste helft der 19de eeuw werd deze schouwburg
voornamelijk bespeeld door Duitsche operisten, later geruim en tijd
door Duitsche tooneelspelers, maar ook door Nederlanders, onder
wie Mevr. van Lier uitmuntte. Van 1872 tot 1876 speelden hier de
"Vereenigde tooneelisten" en later een groot gezelschap onder directie
van A. van Lier, waartoe o.a. behoorden Mevr. Von der Finck Ellenberger, Mevr. W. Albregt-Engelman, jeanne de Groot, Moor, Veltman,
de komiek C. P. T. Bigot (geb. 1838), die ook als dramatisch schrijver
is opgetreden, later ook Mevr. Frenkel-Bouwmeester en H. van Kuyk
ct 1906), daarna o.a. Mevr. julia van Lier-Cuypers, H. Schwab en Mevr.
Schwab-WeIman.
De Tivoli-schouwburg in de Nes heeft van 1870 af eenige jaren
onder de directie gestaan van Henri Morriën, een tooneelspeler van
groot talent, maar die door overdrijving veel bedierf en ten slotte
krankzinnig gestorven is (1882). Er werden toen en later vele operettes
opgevoerd, evenals in den schouwburg Frascati in de Nes, waar
G. Prot den directeursstaf, maar tevens de verfkwast zwaaide, want
hij was een uitstekend decoratieschilder. Tot zijn gezelschap behoorden in 1879 Mevr. Götz-Scheps, Mevr. P. van Westerhoven-de
Heer, L. van Westerhoven, D. Lageman, A. F. C. Kiehl, A. C. Kreeft
en j. Ph. Kelly. Later voerde het gezelschap van Prot alleen operettes
op; het is verhuisd naar den schouwburg Frascati in de Plantage,
waar Mevr. Buderman-van Dijk als eerste zangeres ware triomfen
heeft gevierd.
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In 1893 werd de "Nederlandsche Tooneel-vereeniging" opgericht, die
te Amsterdam meestal maar een pied à terre heeft en veel reist.
L. H. Crispijn, die er eerst van aan het hoofd stond, is later regisseur
geworden van "Het Nederlandsch Tooneel". Tot het gezelschap behooren Mevr. de Boer-van Rijk, Mevr. W. van der Horst-van der Lugt,
Mevr. H. Ternooy Apèl-Faassen, A. van der Horst, M. Ternooy Apèl,
A. Faassen jr., juffr. N. de Heer, enz. Het gezelschap voert bij voorkeur
oorspronkelijke drama's op, de nieuwste, o.a. die van Heyermans, en
de oudste, die van Bredero I), Hooft en Langendijk, en is te recht bekend
door zijn artistiek streven en zijn voortreffelijk samenspel.
L. Bouwmeester heeft in 1903 een gezelschap gevormd, waarmede
hij te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt en ook in Haarlem
optrad; tegenwoordig reist hij daarmede in Indië. In het Grand Théatre
speelt een gezelschap onder leiding van S. Frank met den naam
"Amstels tooneelgezelschap". Daartoe behooren, behalve de directeur,
o.a. Mevr. julia van Lier-Cuypers, E. Erfman en Mevr. W. ErfmanSasbach, Mevr. A. Rössing-Sablairolles, Mevr. E. Poons-van Biene en
L. de Vries. De overige gezelschappen, die te Amsterdam elk oogenblik
uit den grond verrezen, moeten hier onbesproken blijven; alleen zij
hier met een enkel woord gewag gemaakt van den vroegeren volksschouwburg van Grader en den tegenwoordigen van Stoel en Spree.

De Rotterdamsche Schouwburg
werd in de eerste jaren der 19de eeuw bespeeld door het gezelschap
van Ward Bingley. Tot dat gezelschap 2) behoorden jan Hendrik Hoedt
(t 1846), die de rollen van' jeune premier vervulde en gehuwd was
met johanna Comelia Bingley (geb. 1785), eene zuster van den directeur.
Zij trad ook als tooneelspeelster op, had een zeer goed voorkomen,
maar speelde te koel. Den acteur G. Valkenier werd hetzelfde verweten.
M. Westerman is later naar Amsterdam gegaan, evenals F. A. Rosenveldt. Gerrit Adams was een goed komiek, H. van Dinter de marqué
en H. Kraijenstein had somtijds ook rollen van beteekenis. Verder
waren er nog eenige acteurs voor kleinere rollen. Onder de actrices
stond Geertruyda jacoba Grevelink-Hilverdink, die later aan den
Amsterdamsehen Schouwburg de eerste rollen had, bovenaan. H. OsJ) Zoo speelden zij o.a. in 1898 op uitstekende wijze De Spaansche Brabander.
In dl. I, blz. 423, Noot 3, is die verdienste ten onrechte toegeschreven aan het gezelschap van den Tivoli-Schouwburg te Rotterdam.
~)

Vgl. Haug, Vervolg, blz. 113, vlgg.
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wald-Arondéus was eene goede actrice, maar had eene eenigszins
harde stem, Johanna Adams-Snoek (t 1855) werd wel met juffr. Kamphuizen vergeleken. Haar echtgenoot, A. F. M. Adams (1771--1851),
was evenals zij van 1807-1812 aan den Rotterdamschen Schouwburg
verbonden.
In 1816 waren aan den Schouwburg verbonden 1), behalve Ward
Bingley, die in 18.18 als directeur aftrad, zijn zoon Willem Albertus
(1793-1843), Hoedt en zijne vrouw, J. H. Stoopendaal en zijne vrouw
Elisabeth Stoopendaal-van Elten, Valkenier, Van Hanswijk, Schouten
en Wicart. In 1828 was het gezelschap ongeveer zoo gebleven 2), maar
de acteurs van den "Koninklijken Nederduitschen Schouwburg in
Zuid-Holland" hadden toen hun hoofdzetel in den Haag gevestigd en
bespeelden tevens den Rotterdamschen Schouwburg. In 1844 behoorden
tot het gezelschap Hoedt en zijne vrouw, Mevr. Stoopendaal, Schouten,
Mevr. C. L. H. Iburg-Neyts, Mevr. Sablairolles, Hammecher en Mevr.
Ruffa. Van de bovengenoemde tooneelspelers hadden Hoedt, Bingley,
de vader, Stoopendaal en zijne vrouw, Schouten en Van Hanswijk
den grootsten naam.
Eerst in 1860 heeft Rotterdam weer een eigen tooneelgezelschap
gekregen, dat onder de directie stond van J. E. de Vries. Tot dat
gezelschap behoorden A. Peters, de voortreffelijke J. H. Albregt (18291879), Mevr. Albregt-Engelman (geb. 1834), Mevr. Kleine, Veltman,
L. B. J. Moor (geb. 1837), D. van Ollefen (1824-1900) en anderen.
De zaken gingen niet erg goed en vele artisten verlieten De Vries,
die in 1869 aftrad, maar vóór dien tijd nog vele jonge krachten als
J. Haspels, Willem van Zuylen (1847-1001), Mevr. S. de Vries en
Mevr. Sandrock ten Hagen geëngageerd had. In 1869 kregen Albregt
en D. van Ollefen de directie; hun gezelschap bestond toen uit de
dames Albregt-Engelman, Mevr. Sandrock ten Hagen, Mevr. S. de
Vries, Mevr. Götz-Scheps en de heeren Albregt, Moor, J. Haspels,
D. van Ollefen, A. J. L. Ie Gras ct 1898) en Van Zuylen. Er is van
hen eene groote kracht uitgegaan; zij hebben het eerst gebroken met
de onmogelijke tooneeltradities, die een veertig jaren lar~ ons tooneel
beheerscht hadden. Albregt was niet alleen een onnavolgbaar komiek,
maar speelde alle rollen even goed, J. Haspels was vooral bekend
als marqué en Van Zuylen is na Albregt's dood jaren lang onze eerste
komiek geweest. Van 1874 tot 1876 heeft het gezelschap zoowel den
1) Vgl. De Tooneelkijker, I, blz. 460, 461.
2) Vgl. J. H. Hoed! en W. A. Bingley, lets over de tooneel-beoordeelingen, voorkomende in het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, '5 Gravenhage, 1828.
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Rotterdamschen als den Amsterdamschen Schouwburg bespeeld en is
daarna ontbonden; de meeste van zijne leden gingen toen over naar
het "Nederlandsch Tooneel". Intusschen vormden Le Gras, van Zuylen
en Haspels een nieuw gezelschap, dat eerst de kleine komedie aan
den Coolsingel, daarna den Grooten ScT10uwburg bespeelde; zij wisten
Catharina Beersmans (1845-1899), eene actrice, die Mevr. Kleine heeft
gel!venaal'd, den uitstekenden en fijnen D. Haspels (1837-1903), Rosier
Faassen (1833-1907) en anderen aan zich te verbinden en hebben
de tradities van Albregt en de zijnen gevolgd. In 1881 is het geheele
gezelschap, op Van Zuylen na, overgegaan tot "Het Nederlandsch
Tooneel", maar bleef te Rotterdam spelen; in 1885 echter, toen die
vereeniging al te groote schade had geleden, traden J. Haspels, D.
Haspels, Le Gras, R. Faassen en Mevr. Beersmans als directeuren op
en heette het gezelschap de "Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten".
In later tijd hebben o.a. Mevr. P. van Kerckhoven-Jonkers, Mevr.
Burlage Verwoert (1847-1899), Alida Klein, later gehuwd met Tartaud,
Mevr. van "Eysden-Vink, Mevr. W. van Offel-Kley, F. H. Tartaud,
Jan C. de Vos, D. H. Brondgeest en P. D. van Eysden deel uitgemaakt
van het gezelschap, waarvan de directie, na den dood en het uittreden
van vele ouderen.. sedert 1901 berust bij P. D. van Eysden. Mevr. van
Eysden-Vink is de diva van het gezelschap.
In 1881 had W. van Zuylen zich afgescheiden en een eigen gezelschap
gevormd, waarmede hij voorstellingen gaf in den kleinen schouwburg
te Rotterdam; met hem speelden o.a. A. Faassen, de verdienstel,ijke
broeder van Rosier, L. H. Chrispijn, M. van Nieuwland, Mevr. de
Graaf Verstraete, Mevr. W. van Offel Kley, Juffr. van Rijk, enz. De
onderneming ging spoedig te niet, maar de acteurs bleven spelen onder
directi,e van A. Faassen en met den naam van "Nieuwe Rotterdamsche
Schouwburg-Maatschappij". In 1890 trad een ander gezelschap te
Rotterdam op, onder directie van Jan C. de Vos en W. van Korlaar,
dat in den Tivoli-Schouwburg speelde. Daartoe behoorden Mevr.
A. Mulder-Roelofsen, Mevr. G. Poolman-Huijzers, Juffr. W. C. Sasbach,
W. C. Royaards (geb. 1867), Henri Poolman en E. Erfman. Er werden
vele oorspronkelijke drama's gegeven. In 1895 maakte de directie plaats
voor eene andere en sedert 1896 dreven de leden van het gezelschap
de zaak als sociétaires. Het gezelschap bestaat thans niet meer en het
Brondgeest-ensemble, dat in 1903 te Rotterdam speelde, heeft later Indil!
bereisd.
De Haagsche Schouwburg
werd in de eerste jaren der 19de eeuw bespeeld door het gezelschap
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onder directie van Hoedt en Bingley te Rotterdam, dat zich later in
den Haag vestigde. Na deze heeren was A. Peters een tijd lang directeur;
met hem speelden o.a. Mevr. Chr. E. van Ollefen-da Silva, Mevr. W.
Valois-Sablairolles, Suze Sablairolles (t 1867) en W. van Ollefen.
Daarna hadden Breedé en J. C. Valois de directie en, na den dood
van den eerstgenoemden (1858), Valois alleen en hij heeft haar
gehouden tot 1876. Tijdens de regeering "van den huize Valois"
zijn o. a. aan den Schouwburg verbonden geweest V. Driessens,
R. Faassen, D. Haspels, Mej. A. Picéni, die later het tooneel heeft
vaarwelgezegd, Mevr. Valois-Sablairolles en Mevr. C. L. H. IburgNeyts. In 1876 is het gezelschap uiteengegaan; sedert dien tijd bespeelt "Het Nederlandsch Tooneel" uit Amsterdam tevens den Haagschen Schouwburg.

Boven werden al de groote tooneelspelers genoemd, die wij in de
19de eeuw gehad hebben, en velen van het tweede plan. Het zou
bijna onmogelijk zijn, binnen een kort bestek iets van hunne levensgeschiedenis mee te deelen. Want het leven van velen was, zooals
nog al dikwijls bij artisten voorkomt, vol afwisseling. Wij zien hen
nu bij het eene, dan weer bij het andere gezelschap, nu eens in dez;!,
dan weer in eene geheel andere soort van rollen optreden I). En er
was vooral in de laatste veertig jaren gelegenheid genoeg, om telkens
van gezelschap te verwisselen, want deze rezen uit den grond.
Bijna in elke periode der 19de eeuw zijn er enkele groote en vele
verdienstelijke tooneelspelers in Nederland geweest. Wij zouden hen
meer waardeeren, wanneer het geene eigenaardigheid van ons volk
was, om altijd weg te loopen met wat uit den vreemde komt en laag
neer te zien op alles, wat binnen onze eigene landpalen gepraesteerd
wordt. Maar ieder Nederlander, die niet al te zeer aan dat euvel lijdt,
weet, dat onze tooneelspelers zich kunnen meten met die van welk
volk ook, al toonen zij dan ook zoowel de goede als de slechte eigenschappen van ons volkskarakter.

1) Vele levensbijzonderheden van onze acteurs uit de laatste 40 jaren vindt men
in het aardige boekje van Dr. M. B. Mendes da Costa, Tooneel-herinneringen, Leiden,
1900, van die uit de laatste 25 jaren in Onze Tooneelspelers, Rotterdam, 1899. Ook zijn
er afzonderlijke biographieën van velen van hen geschreven, maar het is niet doenlijk,
hier naar al die kleine boekjes en dagbladartikelen - er zijn zeer vele dagvliegen
bij - te verwijzen.
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Rei zen d e t 0 0 nee Ispe Ier s.
Evenals vroeger vereenigden zich in de zomermaanden vele tooneelspelers van den Amsterdamschen Schouwburg, om elders voorstellingen
te geven; zij kozen dan eenigen van hen als directeuren I). In 1804
reisde het corps de ballet het land af 2). De Rotterdamsche acteurs
volgden dat voorbeeld en bezochten ook Amsterdam 3). En pat is
alzoo gebleven tot op dezen dag. Er is ook tegenwoordig geen enkel
gezelschap, dat niet reist. Als in sommige steden de kermis nog in
stand is gebleven, dan wordt zij opgeluisterd door de voorstellingen
van 2, 3 of 4 tooneelgezelschappen. Maar ook 's winters worden de
grootere plaatsen van ons land dikwijls bezocht.
Er zijn ook altijd gezelschappen geweest, die eene geheele streek
bespeelden en dus voortdurend reizende en trekkende waren. Zoo
worden in 1808 genoemd de gezelschappen van W. van Dinsen jr.,
van j. Wiesman, van A. Hoetink en van B. A. Fallee 4). Later waren
er gezelschappen van Obelt, van Kup en Koning, van juffr. van
Kruchten, van Glazenap, van Stalknecht, van Rosenveldt en van W.
Hempel "). Vóór 1858 waren er reizende troepen van de Wed. Koning,
van de heeren Domhof, van Hammecher en Domhof, van Van Beem
en van Van Sluijs G). j. Haspels heeft een tijd lang met een paar
anderen aan het hoofd gestaan van een gezelschap, dat te Arnhem
en in de naburige steden optrad. Later vinden wij Stoete, Rentmeester,
H. Lamberts en Kühn, enz. enz.
N ede r I a n d s c het 0 0 nee Ispe Ier sin den v ree m d e.
De buitenlandsche reizen onzer tooneelspelers gedurende de 19de
eeuw zijn weinig in aantal en vallen bijna alle in de laatste jaren. In
1806 trad Mevr. Watt ier te Parijs op 7). In Juni 1880 heeft het gezelschap van Le Gras, Van Zuylen en Haspels voorstellingen gegeven in
het Imperial Theatre te Londen. Maar de zaak was niet goed voorbereid, de schouwburg was niet geschikt en er was niet genoeg voor
publiciteit gezorgd, zoodat de directie slechte zaken maakte, hoewel

1) Vgl.
3) Vgl.
5) Vgl.
6) Vgl.
7) Vgl.
blz. 90.

Haug, Vervolg, blz. 126.
2) Vgl. Haug, blz. 139.
Haug, Vervolg, 128-130.
4) T. a. p., blz. 132-136.
P. Boas in Het Tooneel, XII; 1882-1883, blz. 90.
Het Tooneel, XVIII, 1888-1889, blz. 109.
W. J. Hofdijk in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak, 1879,
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bet spel bijzonder geprezen werd 1). In 1895 heeft de "Nederiandsche
Tooneelvereeniging" met Van Zuylen en A. Faassen als gasten eenigen
tijd te Berlijn gespeeld 2). Den 28sten December 1901 speelde Bouwmeester
met eenige andere leden van het Nederlandsch Tooneel in het Théatre
français te Parijs een bedrijf van De Koopman van Venetië en had
daarmede groot succes, evenals Mevr. Holtrop-Van Gelder 3). In 1894
gaf het gezelschap Culp voorstellingen in New Yersey en in 1895 te
New-York 4).
Dat onze tooneelspelers ook wel eens in België optraden, is natuurlijk.
In October 1891 speelde L. Bouwmeester te Gent, in 1902 te Gent en
te Brussel, in 1903 gaf hij gastvoorsteIIingen in verschillende Vlaamsche
schouwburgen 5). Ook het gezelschap van den Tivoli-Schouwburg te
Rotterdam trad in 1893 in België op 6). Dat zijn maar enkele voorbeelden. Want vele Nederlanders zijn tijdelijk aan Vlaamsche gezelschappen verbonden, terwijl ook Vlamingen hier optreden.
Nederlandsche acteurs spelen ook wel in andere talen. In 1811
speelde Ward Bingley in het Fransch, evenals later Mevr. EngelmanBia 7). R. Faassen is in zijne jeugd jaren lang lid geweest van een Fransch
gezelschap te Amsterdam. Van Zuylen heeft te Berlijn in het Duitsch
gespeeld, evenals W. C. Royaards, die in 1897 in 'dezelfde stad en
ook te Petersburg als Svengali in Trilby is opgetreden 8). En het
volgende jaar zwierf hij met een Engelsch gezelschap door EngelanJ
rond 9), evenals later Rudolphine Scheffer 11'). jo. van Biene speelde in
189& te BaItimore Cyrano in het Engelsch en was van plan daarna
een bezoek te brengen aan Mexico, japan en Aust~alië 11). En later
reisde H. de Vries in Engeland en Amerika als Engelsch tooneelspeler.
Dep 0 s it i ede r t 0 0 nee Ispe Ier s.
De tooneelspelers vormden in het begin der 19de eeuw, evenals
1) Vgl. R. Faassen, Mijn Leven, blz. 107, vlgg.
2) Vgl. Het Tooneel, XXV, 1895-1896, blz. 22.
3) T. a. p., XXXI, 1901-1902, blz. 59.
4) T. a. p., XXXIII, 1903-1904, blz. 155.
5) T. a. p., XXI, 1891-1892, blz. 16; XXXI, 1901-1902, blz. 103; XXXII, 1902-1903,
blz. 126.
6) T. a. p., XXI, 1891-1892, blz. 118.
7) Vgl. Dr. J. J. F. Wap in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel Almanak, 1876,
blz. 112; 1877, blz. 145.
8) T. a. p., XXVI, 1896--1897, blz. 77.
9) T. a. p., XXVIII, 1898-1899, blz. 52.
10) T. a. p., XXXIV, 1904-1905, blz. 78. 11) T. a. p., XXVIII, 1898-1899, blz. 52.
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vroeger, eigenlijk nog een bijzonderen stand. Wel werden er telkens
vreemde elementen in opgenomen, maar zij assimileerden zich terstond
door aanhuwelijking. Wanneer men de afkomst nagaat van onze
acteurs, die voor eenige jaren zijn gestorven, of die thans tot de
ouderen behooren, vindt men, dat zeer velen van hen afstammen of
verwant zijn met de bekende tooneelspelers uit het eerste gedeelte
der 19de eeuw. Chrispijn was gehuwd met Marie van Westerhoven,
eene dochter van Christine van Westerhoven-Stoetz, die Louise StoetzMajofski tot moeder, Mevr. Naret Koning-Majofski tot tante enÏheodorus johannes Majofski tot grootvader had. Albregt was gehuwd met
Wilhelmina Engelman, de dochter van Reinier Engelman en van Maria
Francisca Bia en kleindochter van Lambert Bia. De Bouwmeester's,
Moor, Henri en Sophie de Vries Jr., Gesina Poolman-Huijzers stammen
af van F. A. Rosenveldt. D. Haspels en j. C. de Vos zijn door aanhuwelijking verwant aan de families Sablairolles en Valois I). Mevrouw
Kleine en Morin stamden af van jelgerhuis. Zulk een kring sluit zich
uit den aard der zaak nauw aaneen. Daarbij komt nog, dat in de
eerste helft der 19de eeuw tooneelspelers, evenzeer als schilders en
musici, door het groote publiek met den nek werden aangezien.
De nieuwe acteurs, die in dien kring werden opgenomen, waren
gewoonlijk, evenals vroeger, jongelieden, die op de eene of andere
liefhebberij komedie gespeeld hadden. In de eerste helft der 19de eeuw
debuteerden zij, althans in den Amsterdamschen Schouwburg, op eigenaardige wijze. Zij traden drie malen op in geheel verschillende rollen
van beteekenis en het publiek deed uitspraak ·door applaus en door
uitfluiten, of zij zouden worden aangenomen of niet. De dwaze gewoonte, om aan eerstbeginnenden dadelijk eenige gewichtige rollen
toe te vertrouwen en hun lot afhankelijk te maken van toeschouwers,
die voor een groot deel niet oordeelkundig waren, voor een klein deel
misschien zich lieten leiden door overwegingen, die met de kunst niets
te maken hadden, heeft jaren lang stand gehouden. In December 1848
b.v. debuteerde juffr. Bartels in de hoofdrol van Epicharis en Nero
van Legouvé, vertaald door Uylenbroek, en den 3den januari 1849
speelde zij de Badeloch in de Gysbreght ~). Die dwaze gewoonte is
thans verdwenen 3); de liefhebbers en de ex-leerlingen der tooneelschool
treden eerst in kleine rollen op.
1) Vgl. voor het bovenstaande, Dr. M. B. Mendes da Costa, Tooneelherinneringen,
blz.. 265, vlgg.
2) Vgl. J. Hilman, Ons fooneel, Amsterdam, 1879, blz. 235.
S) Alleen josephine de Groot heeft in 1878 gedebuteerd in de titelrol van een treurspel.
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In de eerste helft der 19de eeuw werden de tooneelspelers bijna
zonder uitzondering gerecruteerd uit den kleinen burgerstand. Hun
inkomen was daarmede in overeenstemming; zelfs de grootste tooneelspelers hadden een klein salaris. Er waren onder hen, die zeer goed
de pen hanteerden. Jelgerhuis b.v. gaf niet alleen Theoretische lessen
over de Gesticulatie en de Mimiek (1827) uit, maar schreef ook over
Tooneelcosfumes (1810) en over de middelen om het nationaal tooneel
te verheffen (1808) I). Andere acteurs gaven vele vertalingen. De
achting, die de tooneelspelers genoten van het beschaafde publiek,
blijkt o. a. uit de opdracht aan hen van vele drama's; ook nu nog
worden onze tooneelartisten dikwijls op die wijze geëerd. Stierf er
vroeger een acteur of eene actrice van naam, dan had er op het
tooneel eene rouwplechtigheid plaats ~). Hunne populariteit blijkt verder
1) De titel der brochure luidt: Antwoord op de vraag: Welke was de verleden staat
van het Nederlandsch Tooneel; welke is de tegenwoordige, en welke zoude die behooren
te zijn? De korte inhoud van het boekje wordt meegedeeld in Noord- en ZuidNederlandsche Tooneel Almanak voor 1877, blz. 104-126.

2) B.v. in Jan. 1808, toen Helena Snoek was gestorven, werd er na de opvoering
van Beverly op den Amsterdamsehen Schouwburg eene Treurplegtigheid vertoond,
die door den acteur Vreedenberg was "vervaardigd" en aldus wordt beschreven
(vgl. A. L. Barbaz, Amstels Schouwtooneel, Amsterdam, I, blz. 31):
"Nadat het voorstuk was afgeloopen, wierd de balustrade der loge van het bestuur
des schouwburgs en die der aktrices loge met een zwart kleed, hetwelk met witte
bloemfestoenen en de letters H. S. was versierd, behangen; vervolgens wierd de aan
het tooneel verbonden familie der overledene in laatstgenoemde loge binnengeleid.
Het orchest eene treurige ouverture gespeeld hebbende, wierd het val doek opgehaald,
en men zag een somber bosch, waarin een prachtige graftombe, met toepasselyke
zin beelden verrykt, zich vertoonde; by deze tombe weenden eenige kindertjes, benevens
vier zinbeeldige personaadjen, de Deugd, de Vrindschap, de Verdienste en de Menschlievendheid, die vervolgens de tombe met witte bloemen omkransten. Hierop begon
een statige optogt van den gantschen troep akteurs en aktrices, zangers en zangsters,
danssers en dansseressen, de mannen geheel in modern zwart gewaad, en de vrouwen
geheel in het wit gekleed. Door een gedeelte van dezen rei, ter wederzyde des tooneels
geschaard, wierd een koor aangeheven, op fraaije muzyk, door den orchestmeester
Freubel gekomponeerd voor het koor in de Herzilia ..... ; dit koor geëindigd zynde,
trad het Verstand, zinbeeldig voorgesteld door den heer Sardet, te voorschyn, en deed·
eene gevoelvolle, maar te gelyk vertroostende, aanspraak aan de bedrukte scharen,
gedurende welke de naam van HELENA SNOEK, in doorschynende letters, zich éénsklaps
op het voetstuk der graftombe deed zien. Na deze rede, volgde 'er een eenigszins
levendiger slotkoor, en de zich op het tooneel bevindende menigte bewees hare
gezamenlykc hulde aan het graf, waarmede deze treurplegtigheid een einde nam."
Toen werd er eene rol papier op het tooneel geworpen; zij behelsde een gedicht,
dat door Vreedenberg werd voorgedragen, doch waarin de verdiensten van de overleden
tooneelspeelster al te breed waren uitgemeten. Dit behoorde oorpronkelijlc niet tot
de plechtigheid. Het stukje van Vreedenberg behaagde zeer, omdat er "een weemoedig
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uit de vele jubilé's, die zij vieren, en uit de vele levensbeschrijvingen
van hen, die het licht zien.
In onzen tijd· komen de acteurs ook uit beschaafder kringen dan
den kleinen burgerstand voort. Het grootere inkomen, dat zij genieten,
stelt velen in staat op beteren voet te leven dan vroeger 1). Zij vormen
niet meer zulk eene afgesloten kaste en komen meer met andere
menschen in aanraking. De hoogere waardeering, die de kunstenaars
in het algemeen tegenwoordig genieten, is ook hun ten goede gekomen.
Zelfs de regeering weet somtijds hunne verdiensten te schatten; in
1896 werd R. Faassen ridder der orde van Oranje-Nassau - in 1881
was Got de eerste Fransche acteur, die het legioen van eer kreeg in 1898 Louis Bouwmeester.
Zonder twijfel zouden onze tooneelspelers zich meer in beschaafde
en geletterde kringen bewegen dan nu het geval is, wanneer zij er
den tijd voor hadden. Maar er is misschien in Nederland geene klasse
van menschen, die zoo hard werkt als zij. De groote concurrentie, die
er is, de onmogelijkheid, om hetzeIlde stuk vele keeren achtereen te
spelen l), maken, dat onze acteurs nooit rust hebben, en het onbegrijpelijk is, hoe zij hunne- rollen kunnen leeren, laat staan bestudeeren.
In het speeljaar 1883-1884 traden de meeste acteurs van het "Nederlandsch Tooneel" veel meer dan 200 malen op, Morin zelfs 275 avonden.
En Jan C. de Vos, die bij de Rotterdammers was, speelde 258 keeren 3).
In het speeljaar 1888--1889 trad Mevr. Frenkel-Bouwmeester 177,
Mevr. de Vries 181, Mevr. Chr. Poolman 289, L. Bouwmeester 203,
Morin 234 en Clous 307 malen op 4). In het speeljaar 1895-1896 gaf

vriendschappelyk gevoel" in doorstraalde. .Om die reden ook heeft het publiek
hetzelve met zeer veel genoegen bygewoond: aller harten schenen getroffen te zyn;
de tranen der tedere kunne vloeiden in menigte; en, schoon de aanschouwers dien
avond zeer talryk waren, heerschte 'er èene onafgebroken stilte, ja zulle eene ernstige
aandacht, dat men zich veeleer verbeeld zou hebben in eene kerk dan in een' schouwburg
te zijn".
1) Ook werd in 1849 de maatschappij Apollo gesticht, een verzekeringsfonds voor
tooneelspelers en hunne familieleden (vgl. J. HiIman, Ons tooneel, blz. 298-302) en
in 1904 een .Pensioenfonds voor Nederlandsche Tooneelisten".
2) Faassen's Anne-Mie werd in 1889 voor de IOOste maal gespeeld (vgl. Het Tooneel
XVI\I, 1888-1889, blz.-I20), De kiesvereeniging van Stellendijk. (1880) van L. Mulder
genoot dezelfde eer In 1890 (t. a. p., XX, 1890-1891, blz. 51), maar dat zijn uitzonderingen.
Zie echter blz. 362. De revue Luilekkerland van Reyding is 375 malen opgevoerd en dat
getuigt van den hoogen kunstzin van het Amsterdamsche publiek! Gelukkig is de tijd
van deze plat-Amsterdamsche moppen weer voorbij.
3) Vgl. Het Tooneel. XIV, 1884-1885, blz. 168, 169.
4) T. 3. p., XIX, 1889-1890, blz. 39.
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de Nederlandsche Tooneelvereeniging 43 voorstellingen te Amsterdam
en 224 elders I), dus 267 speelavonden voor een klein gezelschap. En
dat spelen elders met het daaraan verbonden reizen neemt niet alleen
ontzaglijk veel tijd, maar verhindert ook rustige studie. Men denke
zich een schilder of een geleerde, die dagelijks een paar uren in den
trein moet zitten, van de eene plaats naar de andere trekken en toch
een groot quantum van goed werk. moet leveren.
Er is een aardig schetsje van het leven onzer tooneelspelers uit het
jaar 1843 1). Maandag morgen om negen uur gaat de acteur - hij is
aan den Haagschen Schouwburg verbonden - naar de repetitie, komt
om twaalf uur koud en vermoeid t'huis, zorgt voor zijn costuum, eet
haastig en wandelt weer naar den Schouwburg, waar de bolderwagen
wacht, die hem met zijne lotgenooten naar Leiden zal brengen. Na
een rit van ongeveer twee uren komt hij daar - het is midden in
den winter - in slecht verwarmde kleedkamers, is op het tooneel
blootgesteld aan de beleedigingen van opgewonden jongelui en komt
in eene sneeuwbui om vier uur 's nachts t'huis. Den volgenden morgen
is er al vroeg repetitie, die lang duurt; spoedig eten, dan naar den
Schouwburg en om één uur's nachts t'huis. Woensdag wordt er te Delft
gespeeld; repetitie, eene kleine reis en een publiek, dat zich behoorlijk
gedraa~. Donderdag is er voorstelling te Rotterdam; daar wordt in
den Schouwburg niet gestookt en de acteurs bevriezen in hunne kleedkamers en op het tooneel. Om twaalf uur vertrekt men uit Rotterdam;
ten gevolge van de gladheid doet men vijf uren over den terugtocht
en komt om vijf uur's nachts thuis. 's Morgens weer repetitie en 's avonds
voorstelling van een eindeloozen draak.
En tegenwoordig is het niet beter. Men reist niet meer in bolderwagens, maar men bespeelt de schouwburgen van het geheele land.
Ziehier den inhoud van een ander 5~hetsje uit 1903 ~). De leden van
het tooneelgezelschap gaan Woensdagmorgen met een vroegen trein
uit Tiel en hebben te Amsterdam de vóórlaatste repetitie van Heyermans' Schakels; zij duurt van twaalf uur tot half vijf. Om acht uur
's avonds speelt men te Haarlem, komt na middernacht te Amsterdam
terug, rijdt naar den Schouwburg en houdt van één tot half zeven
's nachts de generale repetitie van het nieuwe drama. Donderdag middag
om één uur is er repetitie van een ander stuk, dat over een paar dagen
gespeeld zal worden, en Donderdagavond heeft de première van Schakels
1) T. a. p., XXVI, 1896-1897, blz. 31.
2) Vgl. De Spektator van tooneel, koncerten en tentoonstellingen, 11,1843, blz. 12-14.

3) Zie S. Falkland in het Handelsblad, Avondblad, 2de blad, van Zaterdag, 26 Dec. 1903.
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plaats. Er waren menschen, die vonden, dat de voorstelling niet vlug
genoeg van stapel liep, en men was verontwaardigd, dat zij niet geeindigd was, voordat de laatste tram vertrok.
Zijn er velen in Nederland, die zoo hard werken als onze tooneelspelers? En dan zijn er toch nog onder hen, die tijd vinden voor ander
werk. Rosier Faassen heeft eene lange serie van verdienstelijke tooneelstukken geschreven en in Mijn leven eene alleraardigste auto-biographie
geleverd, die dezen sympathieken kunstenaar geheel en al kenmerkt.
Jan C. de Vos schrijft voor het tooneel en hij is lang niet de eenige
onder zijne collega's, om van eene vroegere periode niet te spreken.
Er zijn acteurs, die tijd vinden, om romans te schrijven. Chrispijn is
acteur, maar zet tevens als regisseur eene comedie van Shakespeare
op onverbeterlijke wijze in elkander. En dat is misschien wel één der
allermoeiJijkste dingen, die een regisseur te doen kan krijgen, om zulk
een oud blijspel nieuw leven in te blazen. En hoevelen zijn er niet
onder onze tooneelspelers, die hunne gedachten in uitstekend Nederlandsch weten uit te drukken en menigen recensent een duchtig lesje
zouden kunnen geven!
L iefh eb b ers.
In het laatst der 18de eeuw waren er in bijna alle steden van beteekenis gezelschappen van liefhebbers ontstaan, die de dramatische
kunst beoefenden I). Vele dier gezelschappen zijn waarschijnlijk in den
Franschen tijd ten onder gegaan, maar later ontstonden er in stad en dorp
weer nieuwe liefhebberijtooneelen en dat getal is steeds vermeerderd,
zoodat er thans in de Noordelijke helft van het land geene plaats
van eenige beteekenis is, die niet ééne of meer rederijkerskamers bezit.
Er waren vroeger liefhebberijtooneelen, waar de deftigste lieden uit
de stad optraden. Te Groningen bestond b.v. in 1830 het gezelschap
"Utile dulci", waarbij de secretaris der curatoren van de Universiteit
de hoofdrol in de treurspelen vervulde, en waar een enkelen keer
zelfs een professor meespeelde 2). In later tijd heeft de rederijkerskamer "AchiIles" te Amsterdam een grooten naam gehad. Zij werd in
1845 opgericht, telde vele letterkundigen, o.a. H. H. Klijn, J. van Lennep,
A. J. de Bull en H. J. Schimmel onder hare leden en voerde bij voorkeur
oorspronkelijke treurspelen van Vondel, Huydecoperl Van Haren,
1) Zie blz. 254.
2) Vgl. Mr. H. van A., Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten ..... , Tiel, 1884, blz. 57, 19, 20.
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Bilderdijk en Wiselius op. De vrouwenrollen werden door tooneelspeelsters vervuld en men speelde zonder decoraties en in zwarten
rok I). Allerlei kringen hebben tegenwoordig hun liefhebberijgezelschap
en geven één of twee malen 's jaars eene voorstelling. Van sommige
rederijkerskamers zijn ook vrouwen lid; zij spelen dus mee in drama's,
die ook door tooneelspelers van beroep worden opgevoerd. Maar,
doordat de meeste rederijkerskamers alleen mannen als leden hebben,
is er eene nieuwe, zeer uitgebreide, literatuur ontstaan van tooneelstukken, waarin alleen mannen optreden. Meermalen worden er door
deze kamers wedstrijden gehouden, evenals vroeger.
Doch de geschiedenis dezer latere rederijkerskamers en de bespreking van de stukken, die zij spelen, zou ons te ver voeren.
Alleen zij vermeld, dat sommige dier vereenigingen naar een hoog
doel streven; een gezelschap van onderwijzers te Rotterdam voerde
in 1900 de Lanse/oef op, terwijl een studentengenootschap te Utrecht
in 1891 SophocIes' Oedipus en in 1903 Vondel's Lucifer ten tooneele
bracht. In al onze Academiesteden zijn studententooneelgezelschappen.
Ook voor kinderen zijn in den laatsten tijd vele comediestukjes
geschreven 2). En er heeft zelfs een tijd lang een professioneel kindertooneel bestaan. D. L. Bamberg stichtte in het schouwburglokaal "Het
huis ten Bosch" te Amsterdam een tooneel om kinderen op te leiden;
daar hebben judels en E. en T. Bamberg al heel jong gespeeld. Vele
jaren later was er een kindergezelschap onder H. C. Verwoert, waar Mevr.
Burlage-Verwoert en W. van Zuylen de beginselen van hunne kunst
hebben geleerd 3).
Vree m d e t 0 0 nee Is pel ers i n N ede rI a n d.
Een overzicht van de gezelschappen van vreemde tooneelspelers en
operisten, die gedurende de 19de eeuw ons land hebben bezocht, zou
den omvang van dit werk belangrijk grooter maken. Het is noodig,
zich te beperken tot enkele opmerkingen. Den Haag heeft steeds een
Fransch gezelschap gehad van tooneelspelers en operisten. Tijdens
de regeering van Willem 11 bezat het één der eerste Fransche theaters
van Europa, met uitstekende tooneelspelers en zangers, goede dansers
1) Vgl. Het Tooneel, XX}{lII, 1903-1904, blz. 111-113.
2) O.a. door C. Schmid, later door J. Gram, Titia van der Tuuk en M.J. Gi1\issen.
A. Ising schreef ook verschillende tooneelstukjes voor jongelieden.
3) Vgl. P. Boas in Hel Tooneel, XII, 1882-1883, blz. 91, 92, en H. M. Dekking,
Het leven van Willem van Zuylen, blz. 7, vlgg.
26
WORP, Drama en Tooneel, 11.
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en vijftig koristen. Maar de Koning gaf dan ook eene jaarlijksche
subsidie van f 100.000 I). Dat is later veranderd; het Fransche tooneelgezelschap is verdwenen, de Fransche opera gebleven, doch op veel
bescheidener voet dan vroeger "). Een afzonderlijk gebouw hebben
deze Franschen nooit gehad. Amsterdam heeft tot 1853 eene Fransche
opera bezeten, waar ook wel drama's werden opgevoerd; de schouwburg
stond op de Erwtenmarkt 3). In het midden der 19de eeuw werden er
in de "Vaudeville français" op het Singel meestal kleinere Fransche
tooneelstukjes opgevoerd 4). Italiaansche operagezelschappen bezochten
Amsterdam nog al eens in de jaren 1800-1854 "). In de laatste jaren
zijn er opnieuw Italiaansche operisten gevestigd, die ook in andere
steden optreden.
Van 1808-1859 met lange tusschenpoozen is er te Amsterdam ook
eene Duitsche opera geweest Co), somtijds zelfs twee, want het joodsch
Duitsche tooneelgezelschap, dat in de laatste jaren der 18de eeuw was
opgericht 7), liet nu en dan ook nog van zich hooren 3). In later tijd
zijn jaren achtereen Duitsche tooneelspelers in den Schouwburg van
Van Lier opgetreden.
Rotterdam is eenige jaren lang trotsch geweest op zijn uitstekend
Duitsch operagezelschap, dat in 1860 voor het eerst optrad, maar thans
ontbonden is. De Fransche opera in den Haag en de Italiaansche te
Amsterdam zijn tegenwoordig de eenige vreemde tooneelgezelschappen,
die binnen onze landpalen gevestigd zijn.
Toch is er gelegenheid genoeg, vreemde tooneelspelers te bewonderen.
Niet alleen wordt ons land somtijds bezocht door Vlaamsche gezelschappen - Victor Driessens was hier even goed bekend als in
Antwerpen - maar ook Fransche en Duitsche sterren verwaarloozen
ons niet. Rachel trad hier te lande op in 1846 en 1847, Agar in 1873
en 1874, 1876 en 1877, Ségond-Weber in 1895 en Sarah 8ernhard en
Coquelin bezochten ons meermalen. Mevr. Niemann Seebach kon men
in 1867 zien spelen, Clara ZiegIer in 1876 en 1877, Ristori in 1859
en 1860 en Rossi in 1876 en 1877. Korte kunstreizen van een of ander
vreemd gezelschap door ons land zijn geene zeldzaamheid. Heeft eenig
1) Vgl. M. Briol, Grandeur et Décadence du Théatre Royal Français de la Haye.
La Haye, 1860, blz. 10.
2) Vgl. over het Théatre français in den Haag, D. W. P. Keuskamp in Die Haghe.
Bijdragen en Mededeelingen, 1904, blz. 377-423.
3) Vgl. Or. H. C. Rogge in Oud-Holland, V, 1887, blz. 248-255.
4) Vgl. Rosier Faassen, Mijn Leven, blz. 35, vlgg.
5) Vgl. Ror;ge, t. a. p., blz. 255-262.
G) T. a. p., blz. 184-194.
7) Zie boven, blz. 259, 260.
8) Vgl. Rogge, t. a. p., blz. 196-200.
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drama of zangspel elders bijzonder veel opgang gemaakt, dan reist
men er de wereld mee door; een Engelsch gezelschap speelde en
zong in onze groote steden de Mikado I) en wij mogen zelfs sommige
producten van de Parijsche boulevard-theaters in het oorspronkelijke
zien opvoeren.
1) Engelsche tooneelgezelschappen reizen terecht weinig. In 1814 en in 1845 speelde
er een Engelsch gezelschap te Amsterdam. "Och waren die maar weg gebleven!"
roept de Spektator (V, 1845, blz. 405) uit.

VII. DEO P V 0 E RIN G.
De wijze van opvoering heeft in de 19de eeuw geene groote veranderingen ondergaan. Het draaiende tooneel, ééne der nieuwste. vindingen, waarbij slechts één segment van een grooten cirkel voor het
publiek zichtbaar is, zoodat men vóór de voorstelling al de decoraties
voor de verschillende bedrijven in de andere segmenten gereed kan
hebben, bestaat nog in geen van onze schouwburgen. En ook de
verdeeling van het tooneel in een voor- en achtergedeelte, die door
een scherm gescheiden zijn, en van welke het eerste de buitenlucht,
het tweede eene gesloten ruimte, beide met onveranderlijk decoratief,
moet voorstellen, is bij ons nog niet toegepast I). Daarentegen zijn
allerlei hulpmiddelen, om de illusie van den toeschouwer te verhoogen,
tot zulk eene volkomenheid gebracht, dat er een omkeer te wachten
staat. Het gaat met zulke zaken als met de mode; het eene uiterste
wordt plotseling vervangen door het tegenovergestelde.
S c hou w b u r gen.
De "houte Lootz", die in 1774 "by provisie" op het Leidsche
Plein te Amsterdam geplaatst was, heeft bijna eene eeuw lang bestaan;
in 1872 is de soliede loods afgebroken en is er een steenen gebouw
voor in de plaats gekomen naar het ontwerp der stadsbouwmeesters
B. de Greef en W. Springer. De verbouwing kostte de stad ongeveer
twee en een halve ton; het aantal zitplaatsen in den nieuwen Schouwburg
was 982 en de inwijding had den 2den Februari 1874 plaats 2). Dit
gebouw heeft een zeer kort leven gehad; in den nacht van 19 op
20 Februari 1890 brandde het af. Het gebouw, dat aan de gemeente
behoorde, was niet verzekerd. Er vormde zich nu eene Stadsschouwburg-

maatschappij, die met behulp van de stad een nieuwen Schouwburg
stichtte. Die maatschappij heeft het gebruik van het gebouw, dat het
1) Voor die inrichting van het tooneel ijvert de Heer P. H. van Moerkerken.

2) Vgl. C. N. Wybrands, in Noord- en Zuid-Nederlandsche Toolleel-almanak voor
1875, blz. 74-85.
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eigendom van de gemeente is, en betaalt daarvoor jaarlijks eene bepaalde
som. De nieuwe Schouwburg, gebouwd door]. Springer, kostte f 900.000
en werd 1 Sept. 1894 ingewijd.
Het Théatre français aan de Erwtenmarkt, dat in 1788 was geopend
en waar vooral Fransche en Italiaansche opera's werden gegeven, is
in 1855 verkocht en gesloopt; er staat nu eene kerk I). De Hoogduitsche
Schouwburg in de Amstelstraat, die in 1791 was geopend en vooral
diende voor Duitsche operavoorstellingen, kwam in 1852 in handen
van Schoeman en A. van Lier, later alleen van den laatstgenoemden.
Het gebouw kreeg den naam van Grand Théatre des Variétés; er
traden Duitsche tooneelspelers en Fransche operisten in op. In 1875
werd het verbouwd; de zaal kon daarna ongeveer 1100 toeschouwers
bevatten 2). Tegenwoordig wordt deze schouwburg door Nederlandsche
acteurs bespeeld.
Het Théatre du Vaudeville français aan het Singel bij de Vijzelstraat
schijnt in den Fransehen tijd te zijn gebouwd; in 1812 althans werden
er voorstellingen gegeven ~). In 1854 werd er nog in het Fransch
gespeeld, maar het volgende jaar is het gebouw verkocht en later
verbouwd 4); er zijn nu kantoren in gevestigd. ]. E. Duport, die vroeger
een lokaal had aan het Rokin, stichtte in 1839 het Salon des Variétés
in de Nes; het gebouw is in 1869 verkocht en verbouwd ''). Het
Théatre des Variétés in de Amstelstraat, waar ]udels zijne triomfen
heeft gevierd, werd in 1844 gebouwd. Het Theater Tivoli in de Nes,
werd in 1868 gebouwd en was oorspronkelijk voor café-concert
ingericht; het Theater Frascati in dezelfde straat werd in 1874 door
de heeren Prot in eene tooneelzaal veranderd. Een paar jaren later
hebben zij een schouwburg gebouwd in de Plantage, waar de operette
het publiek trekt. De Nieuwe Schouwburg van Van Lier staat in de
Plantage, Fransche laan. In de Plantage Middenlaan is ook een schouwburg. De Parkschouwburg, in 1883 geopend en voor café-concert
ingericht, heeft later de Hollandsche opera gehuisvest, maar is thans
geheel vervallen. In den Artis-Schotlwburg, in 1892 geopend, zijn tot
1895 operettes gegeven. In het Paleis voor Volksvlijt en het Gebouw
van den Werkenden Stand treden dikwijls tooneelspelers op.
1) Vgl. Dr. H. C. Rogge in Oud-Holland, 1887, blz. 254.
~) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1875, blz. 94-103.
i;) Volgens VI iendelijl(e mededeeling van Mr. W. Veder, Archivaris van Amsterdam.
") Vgl. Faassen, Mijn leven, blz. 50. Een tijd lang heeft er ook een HollaiIdsch
gezelschap gespeeld onder B. van Lier, Bamberg, Lorjé en Grader (vgl. Mendes da
Costa, Tooneel-herinneringen, blz. 125).
,,) Vgl. Mendes da Costa, t. a. p., blz. 69-71..
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Andere, nu verdwenen, schouwburglokalen en volkstheaters waren
Het huis ten Bosch, Leerzaam vermaak in de Elandstraat, het lokaal
van Weddelooper op het Roeterseiland, de schouwburg van A. Cohen
in de Kerkstraat, de Harmonie van Dessauer en Franschman I), het
Grand-Salon (1858-1878) van J. Grader aan de Schans bij de
Weteringepoort 2) en het zomertheater Tivoli bij het Leidschc Bosch.
De Rotterdamsche Schouwburg aan den Coolsingel ') werd in 1853
herbouwd 1), maar in 1886 gesloopt, toen de Groote Schouwburg in
de Aart-van-Nesstraat gesticht was. In 1901 is dit gebouw in het
bezit gekomen van de hypotheekhouders. Een klein tooneelgebouwtje
aan den Coolsingel werd in 1874 beter ingericht en als "Nieuwe
Rotterdamsche Schouwburg" door Le Gras, Van Zuylen en Haspels
bespeeld tot 1878, toen zij den door Albregt en Van Ollefen verlaten
Schouwburg op den Coolsingel betrokken. Toen Van Zuylen zich in
1881 afscheidde, speelde hij weder in den Nieuwen Schouwburg. Thans
dient het gebouw voor café-concert. In 1890 werd de Tivoli-Schouwburg
geopend, waar Jan C. de Vos en W. van Korlaar met hun gezelschap
optraden c').
De Schouwburg in de Casuariestraat in den Haag Ii) werd tot 1804
bespeeld '); toen werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Dit
was een gedeelte van het paleis van den Prins van Nassau-Weilburg,
zwager van Willem V; het was in 1799 door het land gekocht, dat
het in 1802 overdeed aan particulieren. Den 30sten April 1804 werd
de nieuwe Schouwburg geopend, waar sedert dien tijd zoowel de
Hollandsche als de Fransche voorstellingen plaats hadden. In 1830
ging het gebouw over aan de Gemeente, in 1841 aan Koning Willem 11,
in 1853 weer aan de Gemeente 3). Misschien zal er spoedig een nieuwe
Schouwburg in den Haag verrijzen.
De houten schouwburg, die in 1796 te Utrecht op het Vreeburg
was geplaatst, brandde in 1808 af en in 1821 verrees op hetzelfde
plein een steenen gebouw, dat aan een particulier behoorde en sedert
1851 in het bezit was van J. E. de Vries, daarna van zijne weduwe.
1) Vgl. P. Boas in Hef Tooneel, XII, 1882-1883, blz. 90.
~) Vgl. M. Kalft in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1879,
blz. 163-180.
3) Zie blz. 262.
4) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1776, blz. 72.
5) Deze bijzonderheden dank ik aan de welwillendheid van den Heer P. Haverkorn
van Rijsewijk.
6) Zie blz. 255.
7) Zie Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen, 1904, blz. 382.
8) Vgl. t. a. p., blz. 357-359, 368. Zie ook verder aldaar het artikel van Mr. J. E. Banek.
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In 1880 is de Schouwburg overgegaan aan eene naamlooze vennootschap
en in 1881 herbouwd I).
De Schouwburg te Leiden 'l) werd in 1865 verbouwd 3). Te Groningen,
waar in het begin der 19de eeuw in verschillende lokalen komedie
werd gespeeld 4), werd in 1817 een Schouwburg geopend ''). Het
was eene houten loods, die ook na de oprichting van een steenen
gebouw nog eenige jaren is blijven staan. In 1883 werd de nieuwe
Schouwburg geopend.
Te Haarlem kwam de oude Schouwburg aan den Dreef, die in 1779
door Neits gebouwd was, in 1806 in andere handen Ii). In 1845 werd
een nieuwe Schouwburg geopend 7), die in 1886 is herbouwd 3). In
1903 werd in "De Kroon" eene nieuwe tooneelzaal in gebruik genomen 9).
Te Arnhem, waar voorstellingen gegeven werden in een gebouw in
de Bakkerstraat, verrees in 1865 een Schouwburg aan den EusebiusbinnensingellU) en te Nijmegen werd in 1839 een Schouwburg geopend,
die in 1880 is verbouwd 11).
Dec 0 rat i e sen cos t u mes.
Van decoraties is in de 19de eeuw meer werk gemaakt dan vroeger
ooit het geval was. De groote balletten, die tot ongeveer 1860 gegeven
werden, eischten veel en kostbaar decoratief en het is niet te verwonderen, dat de tooneelliefhebbers klaagden over de groote geldsommen, die er aan ten koste werden gelegd. Ook werden er middelen
toegepast, om het decoratief snel te kunnen veranderen, en maakte men
gebruik van nieuwe vindingen, om 7;on en maan te doen schijnen,
geesten te vertoonen, den bodem der zee voor te stellen, enz. De
meeste drama's van onzen tijd eischen niet veel theatertoestel en
kunnen met vrij eenvoudig decoratief gespeeld worden. In de groote
schouwburgen is boven het tooneel ruimte genoeg, om er de
schermen in te hangen, die later moeten worden gebruikt, zoodat men
deze naar beneden kan laten, als men ze noodig heeft. Onder de
decoratieschilders kunnen F. J. Pfeiffer Jr., J. E. de Vries, B.J. van Hove,
1)
2)
4)
(;)
7)
9)

Vgl. Mr. W. G. F. A. van Sorgen, t. a. p .. blz. 38, 46, 57, 58, 67.
Zie blz. 262.
H) Vgl. Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, t. a. p., blz. 33.
Vgl. K. R. Velthuis, t. a. p., blz. 48-53.
;,) T. a. p., blz. 54.
Vgl. F. Allan, Geschiedenis en Beschrijving van Haarlem, 11, blz. 163.
T. a. p., I, blz. 429.
~) T. a. p., IV, blz. 553.
Vgl. Het Tooneel, XXXII, 1902-1903, blz. 67.
10) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1876, blz. 8·1-93.
11) Vgl. H. D. J. van Schevichaven, t. a. p., blz. 176.
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J.

Grootveld, J. J. Poutsma, G. Prot en J. Maandag genoemd worden.
Van de costumes wordt in zoo verre meer werk gemaakt dan vroeger,
dat zij meer in overeenstemming zijn met den tijd en met het land,
waarin de drama's spelen. Het bezoek der Meiningers in 1880 heeft
zeker gunstig gewerkt voor de nauwkeurigheid van costumes en
accessoires. Er zijn aan onze schouwburgen zeer kundige regisseurs
verbonden, die geheel en al thuis zijn in de costuumkunde. Ook voor
de accessoires wordt over het geheel behoorlijk zorg gedragen.
Muziek en zang
behoorden in de 18de eeuw bij elke voorstelling en dat is in de eerste
helft der 19de nog toegenomen. Geen blijspel of klucht, of er werd
in gezongen, en in de tooneelspelen was het even zoo. In de melodrama's begeleidde de muziek het spel en de monologen der hoofdpersonen. Er werd minder gedanst in de stukken zelf dan vroeger,
omdat de balletten zoo uitgebreid waren. Dat alles is verdwenen.
Zang en muziek komen nog maar een enkelen keer in onze drama's
voor en dansen ziet men alleen in de opera. De ongelukkige gewoonte,
om in de entre-actes een mopje te laten spelen, waarschijnlijk om het
publiek in onze stikdonkere schouwburgen wakker te houden I), is
echter nog gebleve~. Maar zelfs het beILen, wanneer het scherm opgaat,
is afgeschaft en vervangen door het onaesthetische kloppen, dat wij
van de Franschen hebben overgenomen; dikwijls ook wordt er geen
enkel sein gegeven.
Voordracht en spel
hebben in den loop der 19de eeuw groote veranderingen ondergaan.
De groote tooneelspelers uit de jaren 1800 tot 1830 verstonden de
kunst verzen voor te dragen en te spelen met de groote gebaren,
maar tevens met die wijze gematigdheid, die het treurspel eischt 2).
Hunne kunst is in de volgende periode geheel te gronde gegaan; het
zoogenaamde historische drama en melodrama vorderden andere eigen1) Waarom men in de pauzes van eene voorstelling ecnige honderden menschen
in eene zaal laat zitten, die zoo donker is, dat zij nauwelijks het programma kunnen
lezen, is raadselachtig. Maar dat zij zich dat laten aanleunen en er niet tegen protesteeren, is zeker nog vreemder.
~) Dat er echter, ook in dien tijd, heel vreemde lradities op den Schouwburg waren,
blijkt hieruit, dat Vosmeer in de Gysbreght voor "een kluchtige persoon" werd gehouden (vg-\. De Tooneelkijker, 11, 1817, blz. 23).

409
schappen van den tooneelspeler. De snel afwisselende handeling, de
hevige hartstochten, de afschuwwekkende daden in het melodrama
brachten een grooten ommekeer teweeg in het tooneelspelen. Overdrijven en schreeuwen werd de boodschap, ergerlijke tooneeltruc's
pasten bij de draken, die vertoond werden. Het werd nog erger,
doordat het beschaafde publiek den schouwburg langzamerhand vermeed. De poëzie had plaats. gemaakt voor het proza en het duurde
niet lang, of er waren slechts enkele acteurs, die redelijk verzen konden
voordragen. En er heerschten zeer eigenaardige gewoonten op het
tooneel. Niemand mocht ook maar een oogenblik het publiek den rug
toekeeren. En als een tooneelspeler in de actie één van de directeurs,
die meespeelden, voorbijliep, werd het hem ingepeperd. Het zijn de
Rotterdammers onder Albregt, die het eerst een beter pad hebben
ingeslagen. Zij vermeden de malle aanwendseis in spel en voordracht,
minachtten den tooneelstap, speelden en spraken eenvoudiger en
natuurlijker. De Tooneelschool en Het NederlandsdI Tootleel hebben
in dezelfde richting voortgewerkt ; natuur en eenvoud heerschen over
het al~meen weer op de planken. Ook kunnen onze tooneelspelers
weer verzen voordragen, al doen zij het zeker heel wat eenvoudiger
dan Snoek en Wattier. Want het declameeren van vroeger heeft plaats
gemaakt voor een veel soberder voordragen. Bij vele gezelschappen
is het samenspel voortreffelijk en heeft men veel meer kunstgenot dan
wanneer één of twee sterren er naar streven, alle anderen in de
schaduw te stellen.
En er worden aan onze tooneelspelers hooge eischen gesteld. Een
Fransch acteur b.V. heeft bijna nooit anders dan Fransehen en Fransche
toestanden voor te stellen. Maar een NederlandsdI tooneelspeler mag
met recht klagen "over ons repertoire en 't gemis van oorspronkelijke
stukken, waardoor van ons Fransche gemakkelijkheid, Engelsche
afgemetenheid, Spaansche deftigheid, Itaiiaansche passie en Turksch
flegma gevergd wordt." Die eenvoudige woorden eener uitstekende
tooneelspeelster 1) moesten steeds eiken tooneelcriticus in de gedachten zijn.
Bestuur. Geldzaken.
De Amsterdamsche Schouwburg stond in de eerste jaren der 19dc
eeuw onder het bestuur van vier commissarissen, aan wie een secretaris
was toegevoegd, terwijl de Agent der Nationale Opvoeding het toezicht
1) Aldus Mevr. Holtrop-van Gelder in Hef Tooneel, XXVllI, 1898-1899, blz. 29.
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had op alle schouwburgen I). De laatstgenoemde betrekking was echter
in 1805 reeds opgeheven. In 1810 werd de Schouwburg verhuurd aan
Snoek en Majofski tegen een vasten huurprijs. Daarentegen genoten
zij eene percentsgewijze retributie van alle publieke vermakelijkheden,
speelhuizen, enz.; alles in het departement der Zuiderzee was schatplichtig aan de directie van den Amsterdamschen Schouwburg. De
tooneelspelers mochten echter niet in een ander departement optreden 2).
In 1820 trok de stad weer het bestuur van den Schouwburg aan zich
en benoemde nog eens commissarissen. Het ging heel royaal toe onder
het bestuur van deze llCeren - er lag beneden altijd een vat bier
voor figuranten en changeerders - en er werd veel geld uitgegeven
voor opera en ballet ~). In 1841 legden de commissarissen hunne
betrekking neer en namen zeven tooneelspelers het bestuur op zich,
Züodat de Schouwburg nu geheel en al eene particuliere onderneming
werd. Die zeven directeuren waren R. Engelman, P. Snoek, C. J. Roobol,
A. P. Voitus van Hamme, M. Westerman, A. Peters en J. E. de Vries,
de decoratieschilder. Van 1846--1852 hadden de beide laatsten de
directie, van 1852-1859 Roobol alleen, daarna Roobol en Tjasink,
bij wie later ook Peters kwam 1). De directie ontving jaarlijksf 10.000
subsidie van den Koning, f 9000 van de stad, f 3000 van de provincie
Noord-Holland en behoefde geen huur voor den Schouwburg te betalen;
zij heeft, in het genot van al die voordeelen, ons nationaal tooneel
bijna te gronde gericht. Er werden bijna niets dan de allerjammerlijkste
draken vertoond. Eindelijk trokken stad en provincie hunne subsidie
in, Peters trad uit de directie, Roobol stierf (1870), Tjasink bleef nog
tot 1872 directeur en trad toen af C'). Nu besloot de gemeenteraad den
Schouwburg te verpachten en het verzoek van het Tooneelverbond,
om de concessie tot het exploiteeren te verIeenen aan eene naamlooze
vennootschap, die naar verbetering zou streven, van de hand te wijzen G).
Een vreemdeling, Victor Driessens, werd met ingang van 1 Sept. 1873
pachter van den voornaamsten Nederlandschen Schouwburg voor
f 10.000. Maar Driessens kon geen Nederlandsch tooneelgezelschap
bijeenbrengen en ten slotte werd de pacht gegund aan Albregt en
Van Ollefen met hun Rotterdamsch gezelschap 7). Den 2den Februari 1874
J) Zie boven, blz. 274.
~) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1876, blz. 106.
3) T. a. p., blz. 284, 285.
cl) Vgl. Mr. de V., In en om den Schouwburg, 's Grawnhage, 1884.
;.) Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1877, blz. 155, vlgg.
n) Vgl. Het Nederlandsch Tooneel, /I, 1873, blz. 233-245.
7) Vgl. H. J. Schimmel, t. a. p., IlI, 1874, blz. 279,280, en Mendes da Costa, Tooneelherinneringen, blz. 183-201.
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werd de herbouwde Schouwburg door hen geopend I). Maar al spoedig
veranderden de inzichten van den gemeenteraad en in 1876 werd de
exploitatie van den Schouwburg gegund aan de vereeniging "Het
Nederlandsch Tooneel" voor eene jaarlijksche vergoeding van f 8000 ~).
Er bleef eene commissie van "stedelijk beheer" bestaan, maar het
geheele bestuur van den Schouwburg kwam aan een "Raad van
beheer" van vijf personen. Van 1879 tot 1882 werd het gezelschap
van Albregt, Van Ollefen, Moor en Veltman weer pachter, maar
toen kwam Het Nederlandsch Tooneel, nu Koninklijke Vereeniging
geworden en gesteund door eene subsidie van den Koning, weer
aan het bewind en is dat tot nu toe gebleven. De vereeniging heeft
er geene zijde bij gesponnen; in de jaren 1882-1894 verloor zij
f 85.000, maar er werd op nieuw een waarborgkapitaal van f 40.000
bijeengebracht ").
De overige schouwburgen te Amsterdam zijn particuliere ondernemingen; de directeuren der gezelschappen 'I) hebben dus alleen
rekening te houden met de aandeelhouders en met enkele bepalingen
door het stedelijk bestuur gemaakt. In den Haag behoort de Schouwburg
sedert 1853 aan de gemeente, die jaarlijks een directeur benoemde en
het gebouw ter beschikking van dezen stelde, terwijl de Koning ook
eene ruime subsidie schonk "). Sedert 1876 wordt ook deze Schouwburg
bespeeld door Het Nederlandsch Tooneel met het gezelschap uit
Amsterdam; den Haag zelf bezit geen eigen tooneelgezelschap meer.
De schouwburgen te Rotterdam zijn particuliere ondernemingen.
Van 1881-1884 heeft Het Nederlandsch Tooneel den Grooten Schouwburg bespeeld met een afzonderlijk, te Rotterdam gevestigd, gezelschap,
maar in één jaar f 37.000 verlies geleden en toen hare verplichtingen
overgedaan aan eene naamlooze vennootschap "De Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten"; zij gaf echter nog een jaarlijksch subsidie (i).
In andere steden zijn de schouwburgen ook door particulier initiatief
tot stand gekomen; dikwijls waarborgt de gemeente eene kleine rente
aan de aandeelhouders. Somtijds brengen particulieren een subsidie
1) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor 1877, blz. 81.
2) T. a. p., blz. 99.
3) Vgl. Het Tooneel, XXIV, 1894-1895, blz. 48.
4) Het veel te groote aantal tooneelgezelschappen in ons land - in 1877 waren
er alleen in Amsterdam 8
waarom het tooneel niet tot
en de heeren vermoorden
faillieten.
5) Vgl. Hef Nederlandsch
G) Vgl. Hef Tooneel, XIV,

(vgl. Hef Tooneel, VII, blz. 70) - is één der redenen,
grooter bloei kan komen. Ieder wil voor directeur spelen
elkander door concurrentie en hunne geldschieters door
Tooneel, V, blz. 179.

1884-1885, blz. 105.
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bijeen voor de exploitatie van den schouwburg; in Rotterdam werd,
althans vóór 1897, op die wijze jaarlijks f 7000 geofferd I).
Het zou niet moeilijk vallen, eene menigte cijfers mee te deelen van
de opbrengst van allerlei voorstellingen en benefieten, het inkomen
van tooneelspelers, enz., maar het zou onmogelijk zijn, uit die cijfers
bepaalde conclusies te trekken. Van belang is echter het feit, dat
gedurende de 19de eeuw de toegangsprijzen niet noemenswaard verhoogd zijn.
Het publiek.
Evenals vroeger bestond het publiek uit allerlei soort van menschen -de schoU\vburg is altijd democratischer dan het concert ~ van regeerende vorsten tot den eenvoudigen werkman. Nieuw is alleen, dat
ouders, die dol zijn op uitgaan, wel eens zuigelingen meenemen naar
de kleine theaters, omdat zij ze niet zonder toezicht t'huis kunnen
laten. Genoemde zuigelingen, die zich nog niet geheel kunnen inwerken
in de, op het tooneel voorgestelde feiten, brengen wel eens vreemde
effecten te weeg.
In den Franschen tijd waren de schouwburgen op verjaardagen van
het vorstelijk huis en dergelijke feestdagen toegankelijk voor ieder
zonder entrée-prijs. Die gewoonte, thans nog in Frankrijk in zwang
bij nationale feesten, is hier heel spoedig weer in onbruik geraakt.
Bij staatkundige gebeurtenissen van groote beteekenis was de schouwburg ééne der plaatsen, waar de opgewondenheid van het publiek
zich uitte; tooneelschrijvers en tooneeldirecties hielden daar natuurlijk
rekening mee. Dadelijk nadat de Franschen Amsterdam hadden verlaten
(15 Nov. 1813), bemoeide het Provinciaal Bestuur zich met den Schouwburg en werden daar vele vaderlandsche drama's opgevoerd, als Hef
turfschip van Breda, Jacob Simonsz. de Rijk en Maria van La/aing;
in de pauzes werden lierzangen voorgedragen, door den acteur
M. Westerman gedicht 2). De Belgische opstand gaf aanleiding tot
even groote opgewondenheid '); talrijk zijn de toepasselijke drama's,
die toen geschreven en met veel succes werden opgevoerd.
Dat het publiek van den Amsterdamsehen Schouwburg zich vroeger
niet altijd behoorlijk gedroeg, zagen wij boven ~). In het begin der
19de eeuw was het niet beter. Van de "schellingsplaats" wordt in 1808
1) T. a. p., XXV, 1895-1896, blz. 9S.
~) .T. a. p., XXXI, 1901-1902, blz. 163.
::) T.

J.

p., blz. 96, 97.

.1) Zie blz. 277.
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gezegd I): "Het is dáár dat het gemeen, ter uiterste hoogte der zaal
in twee partyën verdeeld, door schreeuwen, schelden, vloeken en
andere buitenspoorigheden, het ordentelyk publiek, dat zich lager
bevind, aan velerleije onäangenaamheden ten doel stelt, inzonderheid
do"r het spuwen en het werpen van allerhande onreinigheden in den
bak, even zoo onbezorgd alsöf 'er zich geen menschen beneden bevonden.
Het is hierom dat ik gewoon ben .... den bak het algemeen kwispedoor
der schellingsplaats te noemen: inderdaad! speeksel, uitgekaauwde
tabak, appelen-, peeren- en nootenschellen, hoeden, flesschen, stukken
glas, enz. stort, gelyk een regen- of hagelbui daarïn neder j en zelfs
is het reeds ééne maal gebeurd dat iets even zo broos als glas, namelyk
een menschlyk wezen, daarïn is nedergeploft, doch minder ten nadeele
van den valler zelven dan van geen, die dezen zwaarwigtigen last op
zyne schouderen kreeg."
De eigenaardige wijze, waarop debutanten zich een engagement
moesten verwerven 2), gaf verder aanleiding tot veel uitfluiten en veel
herrie ~). Nog al grappig was de houding van iemand, die den 3den
Sept. 1826 debuteerde als Edipus. Er was een geweldig leven, de
Schouwburg was "dien avond in eene gemeene kroeg herschapen,"
"de vorst van het spel, Edipus, dien men in zijnen eigen hof uitschold,
trad heel gelaten te voren, den rebellen vriendelijk afvragende, of hij
al of niet zoude voortgaan met regeren; en toen men hem toeschreeuwde:
neen! - neen! à la cuisine! repliceerde hij na eene wijl toevens:
"nu ik zal maar weder eens beginnen" 4).
In de Academiesteden was het dikwijls niet beter en hadden er
somtijds ergerlijke .schandalen plaats. Te Leiden sprongen eens eenige
brooddronken jongelui op het tooneel en werden daar door eene wacht
van soldaten, die, zonder dat iemand het wist, achter de schermen
waren opgesteld, met gevelde bajonet aangevallen en bijna overhoop
gestoken c'). Te Groningen gebeurde in 1844 iets dergelijks bij eene
voorstelling van liefhebbers j men liet de zaal door soldaten ontruimen,
maar niet voordat de jongelui een gehaten professor het hazenpad hadden
doen kiezen met een dameshoed op en gehuld in een damesmantel G).
1) Vgl. A. L. Barbaz, Amstels Schouwtooneel, I, 1808, blz. 36. 2) Zie blz. 250, 396.
3) Aan den anderen lmnt kwam in het begin der i9de eeuw het terugroepen in de
mode; het gebeurde het eerst met Snoek in de rol van Hamiet. De groote tooneelspeler ,was er erg verlegen mee. (Vgl. De Spektator, V, 1845, blz. 155, Noot).
4) Vgl. Pandora, in het bezit van het tooneelklokje, (1826), blz. 17.
5) Dat moet ongeveer in 18i2 gebeurd zijn (vgl. Klikspaan, Studentenleven, 3de dr.,
I, bI7. 132).
6) Vgl. Veithuis, t. a. p., blz. 58.
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Dergelijke dingen behooren tot het verleden. De ouderen van dagen
herinneren zich nog wel uit hun studententijd kleine relletjes in den
Schouwburg, maar ook op dat gebied zijn de zeden thans verzacht.
In de kleinere theaters van Amsterdam rookt men er nog lustig op
los, maar al de mannelijke toeschouwers zitten toch niet meer zooals
vroeger met lange pijpen I). Het publiek van alle rangen gedraagt zich
fatsoenlijk, al behoort het dan ook niet tot de hoogere standen, althans
niet in onze groote steden.
Wij hebben hier één der voornaamste redenen, waarom ons tooneel
niet tot grooteren bloei is gekomen. Men gaat naar concerten en naar
de Fransche opera, men kleedt zich in gala, om eene vreemde ster
te bewonderen en in haar gevolg een Thésée, die slagersknecht schijnt
te zijn geweest, en eene Aricie, die nauwelijks voor loopmeisje geschikt
is, men is misschien lid van het Tooneelverbond, maar men gaat zelden
naar eene Hollandsche voorstelling. De schouwburgdirecties zijn wel
gedwongen, daarmee rekening te houdeu en er hun repertoire naar
in te richten. Het is een bekend feit, dat men in de grootere provinciesteden den neus optrekt voor drama' s, die in Amsterdam en Rotterdam
het meeste succes hebben 2) en dat de tooneelgezelschappen er alleen
met de beste stukken van hun repertoire kunnen slagen. Dat komt,
omdat het beschaafde publiek in de kleinere plaatsen den schouwburg
geregeld bezoekt en in de groote steden niet. En zoo lang daarin geene
verandering komt, zal ons nationaal tooneel niet met reuzenschreden
vooruitgaan. Het gaat daarmede als met de Vlaamsche beweging;
zoolang zeer vele beschaafde Vlamingen het deftig blijven vinden,
om Fransch te spreken, is er weinig kans op de gelijkstelling der
beide talen. En wanneer het beschaafde publiek in ons land zich
weinig ot niet bekommerde om muziek en schilderkunst, zouden die
beide kunsten in onzen tijd niet tot zoo grooten bloei zijn gekomen.
Dec rit i e k.
De 19de eeuw heeft niet zulk eene lange serie van critische tooneeltijdschriften opgeleverd als de laatste helft der 18de • En vele dier
tijdschriften hebben maar korten tijd bestaan. De bekende dichter
A. L. Barbaz heeft in de jaren 1808 en 1809 Amsfels Schouwfooneel
uitgegeven, waarin de drama's op den Schouwburg gespeeld en de
opvoering worden besproken. De 86 afleveringen van het weekblad
1) Vgl. P. Baas in Het Tooneel, XII, 1882-1883, blz. 92.
~) Van kermisstukken en revues b.V. is men buiten volstrekt niet gediend.
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vormen twee deelen. Barbaz' critiek over het spel der acteurs is
meestal zeer gematigd, maar, als alle critici uit vroeger en later tijd,
klaagt hij over de vele vertaalde prullen en over het verval van het
tooneel. Omvangrijker is De Tooneelkijker, die in de jaren 1816-1819
bij nommers werd uitgegeven; het werk vormt drie deelen. Het tijdschrift is goed geschreven '); het noemt de dingen bij hun naam,
critiseert de tooneelspelers en maakt vele vertaalde prullen af; achter
de meeste nommers vindt men onder de rubriek "Prullaria" de veroordeelde stukken opgenoemd. Tegen die beoordeelingen werd nog
al eens geopponeerd. Hel graauwe Mannetje, of de dwaasheden van
den dag (1820) beleefde 30 nummers, Het kritisch lampje (1823) slechts
6, evenals Pandora in het bezit van het tooneelklokje, dat ongeveer
in 1826 verscheen en wel aardig geschreven is. Veel belangrijker dan
deze dagvliegen is De Spectator van tooneel, concerten en tentoonstellingen van 1843 tot 1850 in afleveringen (9 deelen) verschenen 1);
daarin worden de voorstellingen te Amsterdam, 's Oravenhage en
Rotterdam besproken. De toon is scherp en geestig, de critiek is
dikwijls vernietigend, maar daar was in dien tijd ook reden voor. In 1871
verscheen Het Nederlandsch Tooneel - Kroniek en Critiek - Orgaan
van het Nederlandsch Tooneelverbond, voor het eerst. Sedert 1880
is de titel Het Tooneel. Het tijdschrift heeft in den loop der tijden
verschillende redacteurs gehad en allerlei veranderingen, ook van
formaat, ondergaan. Er worden vele dingen in besproken, die op ons
tooneel en dat in den vreemde betrekking hebben, en er wordt critiek
geoefend op de opgevoerde drama's, de tooneelspelers en de schouwburgdirecties. Steeds hebben er vele letterkundigen van naam aan
meegewerkt.
Maar in onzen tijd wordt er vooral toonee\critiek geleverd in de
dagbladen. Oroote en kleine couranten, ook in de kleinere steden,
hebben hunne tooneelverslaggevers, die het publiek den dag na de
voorstelling inlichten, of zij zich den vorigen avond te recht of ten
onrechte geamuseerd hebben. Dat er onder die verslaggevers mannen
zijn van groote kunde en Iiterairen smaak is zeker, maar eveneens,
dat het zwaard der critiek door velen gezwaaid wordt, wien men
liever geen pennemes moest toevertrouwen. Het is wel beter dan
eenige jaren geleden, toen aankomende letterkundigen de tooneelcritiek in de dagbladen voor eene speciale oefen plaats hielden en
1) Medewerkers waren Van 's Gravenweert, Van Halmael, Hartsen, Thöne, enz.
(Vgl. De Spektator, V, 1845, blz. 152).
~) DI. 11\ en de volgende zijn alleen getiteld De Spektator.
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schrijvers en tooneelspelers voor het "corpus vile", dat omgeworpen,
stuk gesneden en geranseld moest worden, maar wanneer Emants in
de voorrede van zijn Artiest (1894) drie bladzijden laat afdrukken met
allerlei tegenstrijdige critische oordeelvellingen, en wanneer Heyermans
bij het uitgeven van zijn Dora Kremer (1893) uitroept, dat het een
misdaad schijnt te zijn in Nederland een oorspronkelijk drama te
schrijven, dan blijkt daaruit, dat er op dit gebied nog altijd eenige
overeenkomst is met den staat Denemarken in den tijd van Hamiet.
Hoe komt het toch, dat wij zoo buitengewoon critisch zijn op het
gebied der dramatische kunst ten onzent? Wij zijn er aan gewend,
het beste te zien, wat buiten 's lands op dramatisch gebied geschreven
wordt, somtijds ook in het oorspronkelijke. Maar wij lezen ook het
beste van vreemde schrijvers en halen toch den neus niet op voor
onze eigen letterkunde. Wij respecteeren onze schilders en musici.
Waarom behandelen wij onze dramatische schrijvers en onze tooneelspelers dikwijls als persoonlijke vijanden? Zijn wij nog altijd doortrokken van den ouden zuurdeesem, die ook in onze voorouders werkte,
zoodat zij geloofden, dat drama en tooneel uit den booze waren? Of
zijn wij zoo teleurgesteld, dat wij geen belangrijk nationaal tooneel
bezitten? Of welke andere reden bestaat er voor onzen hoogen toon
en ons gebrek aan beleefdheid tegenover de schrijvers en de vertolkers
van Nederlandsche drama's?

Er is in de 19de eeuw ontzaglijk veel geschreven naar aanleiding
van het tooneel. Zij, die het verval zagen en het tooneel wilden opheffen, lieten hunne stem hooren niet alleen in de tooneeltijdschriften,
maar ook elders. Dat deden o.a. Wiselius in zijne beide voorlezingen
over De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel
(1826) en tal van anonymi in later tijd. Talloos zijn de brochures en
stukken, geschreven naar aanleiding van de eene of andere beslissing
van den Amsterdamschen gemeenteraad over het bespelen van den
Schouwburg, talloos die over de daden van het Tooneelverbond en
over de Tooneelschool I). Wij kennen vele huldebetuigingen aan beroemde acteurs en actrices 2). Maar dat alles moet dienen als materiaal
voor hem, die uitvoeriger de geschiedenis van ons tooneel in de 19de
1) Vgl. Tooneel-Cafalogus, Nederland (van de Bibl. der Universiteit van Amsterdam),
blz. V, VI, XLI-XLV.
2) T. a. p., blz. LVII-LXIV.
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eeuw te boek zal stellen dan hier kan geschieden. Slechts van enkele
boekjes moet hier melding worden gemaakt, n.1. van de tooneelalmanakken. Van 1803-1806 kwam jaarlijks een Volledige Tooneelalmanack der Bataafsche Republièk uit; in 1807 heette hij Volledige
Tooneel-almanack van het Koningrijk Holland. In 1812 verscheen het
Dramatisch Nieuwjaar-geschenk, of tooneel-almanak voor de Hollandsche departementen; A. L. Barbaz gaf in 1816 een Overzigt van
den staat des Schouwburgs, in ons vaderland en ook 1843 had zijn
Tooneel-almanak. Behalve het werkje van Barbaz zijn het kleine
boekjes. Van veel belang voor onze tooneelgeschiedenis is de Noorden Zuid-NederlaTldsche Tooneelalmanak, die van 1875 tot 1879 het
licht zag en waarin ook belangrijke studiën over onze tooneelgeschiedenis zijn opgenomen, evenals in Het Tooneel (1878), dat slechts één
jaargang beleefde.
Censuur.
De stedelijke magistraat bemoeide zich gedurende de 17de eeuw wel
eens met de drama's, die werden opgevoerd, maar in de 18de eeuw
hoort men niet van censuur. In den zoogenaamden Franschen tijd werd
er echter scherp toezicht gehouden op het tooneel ; gedurende de regeering
van Lodewijk Napoleon moest de directeur-generaal van politie verlof
geven tot het spelen en drukken van alle drama's 1). Later werd C. van
der Vyver zeer geprezen, omdat hij in 1812 "den moed had, niettegenstaande al de belemmeringen van eene argwanende Politie, om in dit stuk
(Het turfschip van Breda) den roem van eenen der grootste Prinsen van
Oranje voor te stellen, en zijnen landgenooten in hetzelve te herinneren,
hoe gelukkig zij waren, toen hunne belangen aan dat Vorstelijk Huis
waren toevertrouwd" 2). In den zomer van 181~, een paar maanden
vóór den slag bij Leipzig, maakte de minister van politie eene lijst op
van "pièces de théatre ajournées", welke aan de prefecten der departementen werd toegezonden, die haar door bemiddeling der onderprefecten deden toekomen aan de bestuurders der tooneelgezelschappen.
Die lijst 3) bevat de titels van 56 tooneelstukken; zij zijn niet alle
1) Zulk een, in het Fransch gesteld, verlof vindt men vóór de in dien tijd gedrukte
drama's.
2) Vgl. De Tooneelkijker, I, blz. 120.
3) Zulk eene lijst bevindt zich, met een brief van den "Préfet du Département de
l'Ems Occidental" aan den "Sous-préfet de I'arrondissement de Groningue" (23 Aug.
1813) en een anderen van den theaterdirecteur A. Hoetink aan den onderprefect (22 Sept.),
in het Rijksarchief te Groningen.
WORP, Drama en Tooneel, 11
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t'huis te brengen, maar het zijn bijna allemaal vertalingen naar Fransche
drama's. De oorspronkelijke drama's, die gevaarlijk werden geacht
voor het Fransche Keizerrijk waren Thamas Koelikan (1745) van
F. van Steenwijk en de Menzikoff van Loosjes (1785) of die van
Van Winter (1786). Deze maatregel heeft Napoleon niet kunnen redden.
In het midden der 19 de eeuw schijnt er hier te lande eene soort van
censuur te hebben bestaan en waren twee heeren met dat werk belast;
zij genoten een inkomen van f 100 's jaars 1). Tegenwoordig wordt nog
wel eens de opvoering van een drama verboden, wanneer een burgemeester oordeelt, dat het kwetsend is voor de leden van een of
ander kerkgenootschap. Zulk een verbod is gewoonlijk eene voortreffelijke reclame voor den schrijver.
Het t 0

0

nee I i n I n d i ë.

In de eerste jaren der 19de eeuw gaf een liefhebberij-tooneelgezelschap,
onder de zinspreuk "Inschiklijkheid voor Lof" nu en dan voorstellingen
te Batavia 2), maar daaraan kwam spoedig een einde, toen de kolonie
tijdens het bestuur van Daendels door het verval van den handel
zeer achteruitging. Nadat Java door de Engelschen bezet was (1811),
werden er nog al eens drama's in het Engelsch opgevoerd door militairen en werd er een bamboezen schouwburgje te Weltevreden gebouwd. In Augustus 1816 hield het Engelsche gouvernement zijn woord
en gaf Java en onderhoorigheden terug aan den Koning der Nederlanden - één der allermerkwaardigste feiten uit de wereldgeschiedenis en al spoedig werden er weer Nederlandsche voorstellingen gegeven,
sedert 1821 in een schouwburg, die het vroegere gebouwtje had
vervangen. De liefhebbers, die er speelden, hadden tot zinspreuk gekozen "Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas"; zij brachten
vele drama's van Kotzebue en melodrama's van Fransche schrijvers
ten tooneele, maar ook oorspronkelijke stukken, o.a. in 1826 en 1828
twee treurspelen van D. H. ten Kate van Loo, adjunct-griffier bij den
Raad van Justitie, die in 1826 de hoofdrol vervulde in zijn treurspel
De dood van jan van Schaffelaar. In 1836 voerde het gezelschap het
tooneelspel Oraaf Lodewijk van Nassau, of de Overwinning bij Heijligerlee op; de schrijver, P. Vreede Bik, was één der ijverigste leden
1) In de Bibliotheek der Amsterdamsche Universiteit (vgl. Catalogus Tooneel,
blz. XLI) bevindt zich eene "lijst der ter censuur aangeboden Tooneel-stukken,
1849-1865."
2) Vgl. voor het volgende, Mr. P. N. van den Berg, Uit de dagen der Compagnie,
Haarlem, 1904, blz. 123-192.
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van "Ut desint". De vrouwenrollen werden door jongelieden gespeeld.
Het gezelschap rekte zijn bestaan tot 1864, maar liet weinig van zich
hooren 1).
Ook in andere plaatsen traden wel eens liefhebbers op, o.a. te
Samarang in 1817 2). En te Soerabaja was eenige jaren geleden een
zeer bloeiend liefhebberijtooneel, waarvan Mevr. H. van der Ster de
directie had, terwijl zij ook de hoofdrollen vervulde. Somtijds speelden
heeren de vrouwenrollen. Men gaf er allerlei soort van drama's, o.a.
ook Moeder Maalnest, een typisch Indisch stuk 3). Ook enkele andere
drama's zijn in Indië geschreven, b.v. Otto van Witfelsbach (1868), een
zeer romantisch stuk, door een onbekenden schrijver ontleend aan
Von Raumer's Geschichte der Hohenstaufen, en Hélène Richard (1881)
door Mina Kruseman. In 1895 gaf G. H. van Suchtelen te Samarang
een paar operettes uit.
In 1820 gaf M. Pi olie, die reeds gedurende het Engelsche bewind
op Java woonde, met een gezelschap liefhebbers voorstellingen in het
Fransch, waarbij eene te Batavia gevestigde "maîtresse de danse"
somtijds de hoofdrol vervulde. In 1835 speelden Fransche tooneelisten
onder directie van Minard te Batavia; in 1836 keerde hij terug met
een gezelschap operisten. Ook in de laatste jaren der 19de eeuw werd
Java wel eens door Fransche tooneelspelers en ltaliaansche operisten
bezocht. O.a. speelde een Fransch gezelschap onder directie van den
Heer en Mevr. Mangard in 1868 te Soerabaja, waar ook Italiaansche
opera's werden gegeven door Cagli en later door Balzofiore 4).
De onderhandelingen over het engageeren van een Nederlandsch
tooneelgezelschap, in 1836 gevoerd, zijn mislukt. Maar in 1904 begaf
Brondgeest zich met een gezelschap acteurs naar Java en werd in 1905
door tooneelspelers onder directie van L. Bouwmeester gevolgd, die
in 1907 zijne reis herhaalde. In 1906 trok een tooneelgezelschap naar
Curaçao "en Suriname f.).
1) Zie het repertoire, t. a. p., blz. 173-176. 2) T. a. p., blz. 149, Noot.
3) Vgt. Eigen Haard, 1904, blz. 667-670.
4) T. a. p., blz. 668.
5) Vgl. Neerlandia, 1906, blz. 206.

VIII. HET DRAMA IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN.
De Fransche overheersching was voor de Zuidelijke Nederlanden
niet minder drukkend dan voor de Noordelijke; reeds in de Middeleeuwen had Frankrijk telkens getracht de rijke gewesten aan zijne
noordelijke grens te annexeel'en en nu was de tijd daarvoor gekomen.
De Franschen, die als vrienden en bondgenooten waren gekomen,
gedroegen zich reeds als overwinnaars, nog voordat de Zuidelijke
Nederlanden bij den vrede van Campo Formio aan hen waren afgestaan. Het Vlaamsch moest van den aardbodem verdwijnen en om
dat doel te bereiken werden reeds in 1796 de rederijkerskamers opgeheven. Vergaderingen van meer dan twintig personen mochten niet
plaats hebben en het verlof, om voorstellingen in het Vlaamsch te
geven, werd zelden verleend J). Wel had er nu en dan, vooral in de
kleinere plaatsen, nog eene enkele voorstelling van een godsdienstig
drama plaats 2), maar de oude rederijkerskamers, bolwerken van de
Vlaamsche taal, hebben meer dan eene halve eeuw noodig gehad,
om zich van den slag te herstellen.
In 1815 brak er, met de vereeniging van de beide Nederlanden, een
betere tijd aan. Het onderwijs werd geheel hervormd en de landstaal
kwam in de Vlaamsche provinciën tot haar recht. Toch schijnt dat
weinig invloed gehad te hebben op het tooneel; de berichten daarover zijn althans uiterst schaarsch 3). In de steden waren enkele
dramatische maatschappijen, in Antwerpen "Rhetorika", in 1813 gesticht,
en "de Hoop", in 1824 opgericht, in Gent bestonden nog de eeuwenoude "Fonteinisten" 4). Dramatische dichters waren uiterst schaarsch.
J. B. F. Hofman, die reeds in 1788 als tooneelschrijver was opgetreden,
gaf ook na 1815 nog enkele stukjes. Hij is de eenige vertegenwoordiger van het treurspel 5), ,maar schreef ook tooneel-, blij- en zang1) Vgl. Van der Straeten, t. a. p., I, blz. 248.
2) Vgl. dl. I, blz. 70 en 72.
3) Het is onmogelijk geweest in dit hoofdstuk naar volledigheid te streven, omdat
er hier te lande maar een beperkt aantal Zuid-Nederlandsche drama's zijn te vinden.
4) Vgl. Max Rooses in Het Nederlandsch Tooneel, I, 1872, blz. 20.
ó) Vgl. de voorrede van Prudentius van Duyse's Wil/em Teil (1836).
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spelen. J. F. Willems had in 1811 De ryke Anfwerpenaer en Quinfen
Mafsys geschreven; het eerste is eene navolging van Regnard's Le
Légafaire universel (1708), het andere heeft de bekende geschiedenis
van den smid-schilder tot onderwerp 1). Iets later zagen enkele stukjes
van een paar Noord-Nederlanders, die in België woonden, het licht.
L. G. Visscher, toen n.og controleur der belastingen te Brussel, daarna
professor te Leuven en later te Utrecht, schreef in 1823 De Koningin
fe Breda en De verbroedering, of de Hollander en Brabander in een
vreemd land, vaderlandslievende vodjes, met eene goede bedoeling in
de wereld gezonden. En P. A. van Genabeth, die aan het athenaeum
van Brugge verbonden was, gaf in hetzelfde jaar uit De Oodspraak
der 16de eeuw, een klein dramatisch prulletje. Zeker is het, dat het tooneel
in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de jaren 1815-1830 niets te
beteekenen had.
En dat is er na de scheiding der beide landen niet beter op geworden. De Fransche diplomatie had die scheiding tot stand gebracht
en de Fransche invloed bleef in den eersten tijd oppermachtig. Het
Vlaamsch kwam erger in de verdrukking dan ooit en wetgeving,
rechtspraak en onderwijs kregen eene taal tot voertuig, die door
drie vijfde der bevolking niet verstaan werd. En dat geschiedde niet
in een veroverd gewest, maar in een land, dat zich heette vrijgevochten te hebben. Onder zulke omstandigheden was een nationaal
tooneel onmogelijk. Doch al spoedig ontstond eene beweging, om de
taal van de meerderheid der bevolking te redden en haar burgerrecht
te verschaffen. Willems, Blommaert, Serrure, Bormans en anderen
brachten, door hunne wetenschappelijke werken over de Oud-Vlaamsche letterkunde, deze in verband met hun eigen tijd en Th. van
Rijswijck, Ledeganck, Conscience en Pro van Duyse toonden, wat de
nieuwere Vlaamsche dichters en schrijvers konden. Sedert dien tijd
hebben· de Vlamingen langzamerhand verschillende rechten herwonnen
en de strijd zou reeds lang beslecht zijn, wanneer zij nauwer aaneengesloten waren en wanneer de hoogere standen trouwer de belangen
der minder ontwikkelden hadden voorgestaan. Nu is Belgil:! nog lang
niet waar het wezen moet, en is de toestand in Zwitserland, waar
de beide talen der bevolking geheel en al dezelfde rechten hebben,
nog een ideaal.
Door de Vlaamsche beweging kwam ook het nationale tooneel weer
op. In de grootere steden werden rederijkerskamers opgericht, in

Brussel de "Wijngaard", in Gent "Broedermin" (1840), in Brugge
1) Beide stukjes zijn gedrukt in zijne Nalatenschap (1856).
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"Kunstliefde" (1841) en in 1841 had de eerste tooneelkundige prijskamp plaats. Men moest zic~ eerst behelpen met vertalingen van
vreemde drama's, maar al spoedig traden ook oorspronkelijke schrijvers
op. Het aantal maatschappijen nam toe; in 1860 waren er 93, in 1864
106 1). Gemeentebesturen en staat gaven subsidies 1) en de tooneelletterkunde herleefde in de Vlaamsche provincies.
J. Kats liet zich in zijn blijspel Den verlichten boer (1835) en in de
klucht Pier-Ia-Ia (1854) vinnig tegen de priesters uit. De Belgische
natie (1856) bestaat uit "dramatische feesttafereelen", waarbij P. Benoit de
muziek componeerde. In samenwerking met Cl. Michiels schreef Kats
het volkstafereel De engel des huisgezins (1853). Prudens van Duyse
gaf in Willem Tel! (1836) een treurspel, geheel op Fransch-classieke
leest geschoeid. In zijne vaudeville Philips de Goede en de dronkaert
(1845) is dezelfde geschiedenis behandeld, die aan verschillende kluchten
ten grondslag ligt 3), en in de operette Teniers te Grimbergen (1860)
wordt de jolige schilder ten tooneele gebracht. Een zeer vruchtbaar
tooneelschrijver was K. Ondereet, die in 1841 optrad met het aardige
stukje De Gallomanie, of de verfranschte Belg. Hij heeft tal van
drama's geschreven, die niet heel hoog staan, o.a. De kapitein van
Waterloo (1842), Lodewyk van Nevers (1844), De familie Dykmans
(1850), De bultenaar (z. j.), De gevolgen der vooroordeelen (1853) de titel is verkeerd gekozen - Nog een speler (1854), enz. De Gentsche
kermis van het jaer 1844 heet een historisch volkstafereel en De boerekermis (1844) wordt ten onrechte zangspel genoemd. De dood van
Hugonet en Himbercourt (1844) is een treurspel zonder handeling en
in verzen. Een niet minder vruchtbaar schrijver was E. Rosseels, die
evenals Ondereet in 1841 zijne anti-Fransche gezindheid toonde in
het blijspel De verfranschte landmeisjes. Hij schreef eenige tooneelspelen, o.a. De twee broeders (1857), het volksdrama De duivenmelker (1861) en vele blijspelen, als Theodoor van Ryswyck (1852),
Een man .die groen ziet (1858), Het witte bal (1860) en Eene meeting
op het dorp (1861), van welke het eerste en het laatste niet onaardig
zijn. In samenwerking met P. F. van Kerckhoven gaf hij het historische
drama Richilde (1846) uit. Ook H. J. van Peene heeft een onnoemelijk
aantal tooneelstukken in de wereld gezonden. Zijne drama's Het lik-

teeken (1844), Baes Kimpe (1855) en Vondel (1861) hebben niet veel
te beteekenen en zijne historische tooneelspelen Jacob van Artevelde,
of zeven jaren uit de geschiedenis van Vlaanderen (1841), De gek van
1) Vgl. Rooses, t. a. p., blz. 20, 21.
ll) Vgl. dl. I, blz. 451.

2) Zie blz. 426.
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's Gravenhage (1846), waarin Jacoba van Beieren en Frank van Borselen
de hoofdpersonen zijn, en Willem van Dampierre (1850) zijn draken.
Het "gelegenheidstafereel" De dragonder van Latour (1853) is een
sentimenteel, maar aardig stukje en De wereld binnen duizend jaar
(1859), dat het eerst in den Haag werd opgevoerd, is een dolle mop.
Van zijne blijspelen is Keizer Karel en de Berchemsche boer (1841)
niet overdienstelijk ; De twee echtscheidingen (1845) is lang op het
tooneel gebleven en Siska van Roosemael (1844), naar het romannetje
van Conscience, is bij ons vooral bekend geworden, omdat wij daarin
Mevr. Beersmans voor het eerst hebben zien spelen. Zijn Brigitta, of
de twee vondelingen (1847) is onmogelijk, maar vroolijk, en De tref/elyke
lieden (1860) is een aardig stukje. De laetste dag der eerste wereld
(1847) is een "heldenspel", door Hendricx aan Genesis, VI, ontleend en
in verzen geschreven; er treden engelen en drie verschillende koren
in op. Het is een vreemd, maar interessant drama.

De Coninck en Breydel, of twee dagen uit 's lands geschiedenis
(1842) is door P. Deny ontleend aan Conscience's De Leeuw van
Vlaenderen, maar is onbelangrijk. De verkwisting of de huishoudende
zoon (1842) van F. E. Lauwers is eene niet zeer gelukte navolging
der MostelIaria van Plautus. Lauwers' historisch drama Gent in 1477
of Maria van Bourgondië werd in 1867 uitgegeven. De doortogt naer
Vlissinge, of de Sauve qui peut .... (1845) van J. vanden Broucke is
een erg flauw blijspel, evenals List en liefde (1846) van E. F. Mortier
en Brouwer's gevangenis op het kasteel van Antwerpen (1849) van
M. J. van Bree, maar .Een tooneel van Ariosto (1846) van F. de Vos,
Keizer Karel by Kwaebette (1847) van V. Lemaire en De student
zonder geld (1851) van Victor Driessens zijn wel aardig. jan de eerste
(1845) van J. Roelants en K. Verbrllgge, Liederik de Buck (1846) van
J. J. Steyaert, Margaretha van Constantinopolen (1846) en jan Hyoens
(1849) van B. BIock en J. Mekerle hebben al de eigenaardigheden der
historische drama's van dien tijd. Dat is ook het geval met de Richilde
(1849) van J. S. van Doosselaere, die in Geen geluk zonder deugd
(1851) een onbeteekenend tooneelspel gaf. Beter is het treurspel Maria
van Braband (1846), door H. B. Peeters in verzen geschreven; ook
zijne historische drama's Koenraed van Opperbeek (1847), De wees
van Mechelen (1849), De bevelhebber van Vlissingen (1849) en Karel
Stolk (1886) staan iets boven het gewone peil; van het voorlaatste
tooneelspel is het bekende vonnis van Karel den Stoute het onderwerp. Peeters heeft eene groote menigte tooneelstllkken uitgegeven,
maar niet zoovele als J. L. D. Sleeckx. Zijn De keizer en de
schoenlappers, of de gekroonde leers (1848) en Geld of naem (1858)
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zijn aardige blijspelen, jan Steen uit vryen (1852) is een vroolijk
"liedekensspel", De kraenkinders (1852) en Berthilda (1854) zijn niet
onverdienstelijke drama's. De graef de Peenmond (1852) van E. de Neef
en Egmond en Hoorne .... (1854) van J. Thienpont zijn volkomen
onbelangrijk. F. van Geert volgde in Montigny (1855) het gelijknamige
treurspel van H. H. Klijn na en schreef het tooneelspel De Buschkanters (1858). J. F. van Boghout gaf in het volksdrama jonker van
Roderycke (1856) een echten draak en in Zonderlinge toevallen (1867)
een zonderling blijspel. Oorzaek der armoede in Vlaenderen (1854)
van G. Corijn is een aardig blijspel en beter dan zijn drama De fabriekwerkers (1858). Willen is kunnen (1871), dat in verzen is geschreven,
is een eenigszins sentimenteel tooneelspel en De wildstrooper (1871)
is een aardig zangspel, waarvoor Florimond van Duyse de muziek
schreef. De jeugd van Linneus (1858) van S. C. A. Willems heeft niets
te beteekenen, maar De dochter van den kleermaker (1861) van denzelfden schrijver is nog al vroolijk, evenals De broek van mynheer
(1860) van G. Braem, terwijl J. de Jonghe's De twee schilders, of de
bedrieger bedrogen (1860) niets is. Ook De bastaerd of loon naer
werken (1861) van B. Devriendt staat niet hoog. De tooneelspelen van
B. Block, o.a. De zoon die zijn vader onthoofdt (1866), De modeziekte
(1867), Eene zuster (1867), Het sparen (1867) en De twee vondelingen
(1878), zouden in Noord-Nederland zeker niet in den smaak vallen
Robrecht-de-duivel in Vlaenderen (1863) van A. Schepens is drakerig,
maar zijn Schijn bedriegt (1866) is een aardig blijspel. Nap. Destanberg
bewerkte De ellendigen (1863) naar Victor Hugo's roman Les misérables
en gaf in Poets wederom poets (1865) een nog al vroolijk stukje.
Dat een man als Em. Hiel zulk een dwaas "lustspel" kon schrijven
als Elia (1865), is zeker vreemd. Onder de drama's van Harry Peters
is veel vertaalwerk; zijn blijspel De nachtraaf (1863) heeft niets te
beteekenen. Veel aardiger zijn de tooneelspelen De kwijtbrief van Dries
of de pachter van Baasrode (1864) van L. van Laethem, De vrouwenhater (1865) van A. vande Kerckhove, en ook de blijspelen Een man
die de kas houdt (1865) van J. Bruylants, Een pasteibakker die meester
is (1866) van Wummel, Liefde zoekt list (1868) van J. Verdonck en
Een boerenmeisje (1869) van J. Roeland. Blinde Manus (1866) van
B. C. Capeinick heeft niets te beteekenen. P. Geigerat's tooneelspelen
De geldziekte (1864), Eene studentenliefde (1865), De vriend van den
vader (1865) en Moeder Rosa (1879) - het laatste is in verzen geschreven - zijn eenvoudig en een beetje sentimenteel; zijne blijspelen
De slaapmuts (1865) en De vleiers (1866) hebben dezelfde eigenschappen, maar staan hooger. Berken de diamantslyper (1868) van
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K. Versnaeyen is een verdienstelijk zangspel. J. van Hoorde's tooneelspel
Huwt de vrouw van uw hart (1871) heeft niet veel te beteekenen. De
val van Antwerpen (1873) van F. J. van den Branden en Philippine
van Vlaenderen (1875) van D. Delcroix zijn uitvoerige historische
drama's en staan boven die eene .. vroegere periode. Sinte Dimphna's
marteldood (1874), "gewijd drama", door S. Daems, is in verzen geschreven; er treedt een onzichtbare rei van engelen in op, die steeds
zingt, dikwijls afgewisseld door soli van de handelende personen van
het drama. Het gesticht van doctoor Dankaart (1874) van H. van Eyck
heet tooneelspel, maar is eene flauwe klucht. Em. van Goethem gaf
in Vriend Kobus (1875), Tonyen Belleken (1879) en Een wolkje voor
de bruiloft (1880) aardige stukjes en in De pacificatie van Gent (1876)
een breed opgezet historisch drama. De vondeling (1875), Martha (1878)
en Zalige nieuwjaarsdag (1881) van W. Suetens zijn kleine, zeer
sentimenteele tooneelspclen. Het portretje (1876) en joris en de brief
van N. Theelen zijn aardig, evenals Gelukkige menschen (1877) van
L. van den Kieboom. H. Baelden gaf in Christin a Borluut (1886) een
zeer verdienstelijk historisch drama in verzen.
In onzen tijd maken de drama's van N. de Tière, o.a. Roze Kate,
grooten opgang in Belgi~; zijn zangspel De herbergprinses, waarvoor
J. Blockx de muziek schreef, is zeer bekend geworden. Ook F. Gittens
heeft vele verdienstelijke drama's geschreven.

Verschillende dingen vallen ons op in de tooneelletterkunde der
Vlamingen gedurende de 19de eeuw. In de eerste plaats wel dit, dat
hunne tooneelspelen zoo weinig hebben van het Fransche drama, dat
men toch in Belgi~ goed heeft leeren kennen. In de kleinere tooneelspelen heerscht groote eenvoud en nog al eens sentimentaliteit,
eigenaardigheden, die men ook bij de Vlaamsche dichters en schrijvers
van onzen tijd dikwijls aantreft. Het maakt zoo den indruk, alsof het
leven ginds veel minder gecompliceerd is dan bij ons, wat toch wel
niet het geval zal zijn. Het historische drama van het midden der
19de , eeuw was in Vlaanderen nog meer drakerig dan bij ons de
tooneelspelen van Ruysch, enz. en ook de latere tooneelspelen zijn
sterk op effect berekend, de tooneeltypen wat al te forsch, de toevalligheden wat al te toevallig. Voor een deel is dat zeker toe te
schrijven aan het hartstochtelijke temperament onzer zuidelijke broeders, voor een ander deel misschien ook daaraan, dat de hoogere
standen in Belgi~ zich nog minder om het nationale tooneel bekom-
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meren dan in Nederland. Hoe het ook zij, de tooneelletterkunde van
Nederland en die van Vlaanderen zijn zeer verschillend, wat duidelijk
blijkt, wanneer een Vlaamsch gezelschap hier te lande voorstellingen
komt geven I).

Intusschen is het aantal drama's in België in betrekkelijk korten tijd
vrij aanzienlijk geworden. Ongeveer in 1840 traden de eerste dramatische schrijvers op, in 1856 waren er reeds meer dan 200 gedrukte
stukken, in 1867 meer dan 400 'I) en dat aantal is thans zeker meer
dan verdubbeld. Nu tracht de staat eenigszins de dramatische letterkunde te bevorderen; sedert 1860 worden er premies toegekend aan
Vlaamsche tooneelstukken, te Antwerpen, Brugge, Brussel of Gent
opgevoerd; die premies, aan schrijvers en dichters uitbetaald, bedroegen
in 1870 ruim 17.500 frs. Ook werd er in 1858 een driejaarlijksche prijs
ingesteld van 500 à 1500 frs. voor den schrijver van het beste tooneelstuk, dat in drie jaren verschenen was ~).
Ook de gemeentebesturen, die zeer vrijgevig waren in het steunen
van het Fransche tooneel - dit kreeg te Antwerpen en te Gent
ongeveer 100.000 frs., te Brussel 200.000 frs. subsidie - deden althans
iets. In 1848 kregen twee tooneelmaatschappijen te Gent van het
stadsbestuur jaarlijks ieder 500 frs.; in 1872 bedroeg de ondersteuning
van het Vlaamsche tooneel in die stad 11.000 frs. Te Antwerpen
werden in 1869 voor dat doel 14.000 frs. besteed, te Brussel in 1870
slechts 1000 frs. ").
De spelers zijn voor het grootste deel liefhebbers. De tooneelmaatschappijen zij n in aantal toegenomen; in 1875 waren er in steden en
dorpen 145, "met open bureel spelende" c'), dus die voorstellingen gaven
voor entrée. Leden dier maatschappijen zijn meestal zeer eenvoudige
lieden; de meer beschaafden, die er kort na 1840 toe behoorden, hebben
zich langzamerhand teruggetrokken. Trouwens in de groote steden lossen
die vereenigingen zich op in gezelschappen van tooneelspelers van
beroep. In de kleinere steden en dorpen kunnen de rederijkerskamers
van groot nut zijn tó). De oudere acteurs zijn allen uit de tooneelmaatschappijen voortgekomen.
1) Zie b.V. Hef Tooneel, XXVI, 1896-1897, blz. 74.
~) Vgl. Rooses, t. a. p., blz. 35.
3) T. a. p., blz. 28-31.
4) T. a. p., blz. 24, 25.
5) Zij worden opgenoemd in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-almanak voor
1875, _blz. 279-282.
G), Vgl. Rooses. blz. 22, 23.
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Victor Driessens (1820-1885) I) heeft in 1853 het Vlaamsch tooneel
te Antwerpen gesticht; hij kreeg jaarlijks 8000 frs. subsidie van de
stad. Hij bleef daar tot 1857, ging toen naar Holland, was van 1863-1868
weer directeur te Antwerpen en later nog eens in 1873. Hij was een
voortreffelijk acteur, zoo wel in het blijspel als in de melodrama's,
waarin hij dikwijls optrad - de ouderen onder ons herinneren zich
hem zeker nog in Marlijn de kruier en dergelijke draken. Zijn spel
was zeer natuurlijk en, daar hij dikwijls in Nederland kwam, heeft
hij op onze tooneelspelers grooten invloed gehad. Tot zijn gezelschap
behoorden o.a. jos. Dierckx, N. Destanberg, F. van Doeselaer, Lemaire,
Leytens, Mevr. J. Verstraeten-Laquet ct 1903) en Eugenie de Terre 2).
Mevr. Verstraeten vierde in 1896 haar gouden jubilé en ontving toen
van den burgemeester van Antwerpen eene gouden medaille te harer
eer geslagen 3). In 1876 waren bij het gezelschap van Driessens Dierckx,
H. van Kuyk, F. van Doeselaer, D. Corijn, W. Lemmens en de
dames Catharina Beersmans, Mevr. Verstraeten, M. Verstraeten en
Mevr. Corijn-Driessens 4). In 1904 behoorden tot het tooneelgezelschap
te Antwerpen Van Havenmaete, De Neef, Van den Heuvel, Noterman,
Darden, De Som me, P. janssens en de dames Smits-Grader, De Somme,
Poons, Verschuur, Kinsbergen en Van de Wiele r.).
Te Gent waren in 1876 aan den schouwburg verbonden J. Faucon nier, Hermans, A. Rans, H. Wannijn, L. van den Kieboom, Duboi~,
E. de Neef, Barger en de dames De Terre, Huart, Rans-Overheyden,
enz. G). Te Brussel traden in hetzelfde jaar op Edm. Hendrickx,
L. Daenens, Van Beem, Van de Sande en Mevr. Aleydis 7), die zeer
geroemd werd.
In onzen tijd zijn L. Leysen, W. Lemmens, j. Dilis en Mevr. M.
Dilis-Beersmans, eene dochter van Catharina, A. Hendrickx en Mevr.
M. Verstraete bekende acteurs. Dat vele Vlaamsche tooneelspelers
deel uitmaken van Nederlandsche gezelschappen, zooals Catharina
Beersmans, Mevr. julia van Lier-Cuypers, Mevi. Ph. van Kerckhovenjonkers, H. Laroche en anderen, en dat dikwijls onze acteurs aan Vlaamsche schouwburgen worden geëngageerd, is reeds vroeger opgemerkt 8).
1) Zie over hem, Edw. van Bergen in Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1877, blz. 162-176.
2) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1879, blz. 205.
3) Vgl. Hef Tooneel, XXVI, 1896-1897, blz. 31.
4) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1878, blz. 57.
5) Vgl. Hef Tooneel, XXXIV, 1904-1905, blz. 23.
6) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1878, blz. 55.
7) T. a. p., blz. 56.
8) Zie blz. 395.
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In 1858 werd er te Antwerpen aan de muziekschool een cursus in
declamatie gegeven, sedert 1868 te Gent door den tooneelspeler en
dichter K. Ondereet, later door Block, in 1870 te Brussel door den
dichter E. Hiel. Deze lessen zijn niet van grooten invloed geweest op
de tooneelspeelkunst I). In de laatste jaren heeft men getracht eene
tooneelschool op te richten. Er moet zeker iets van belang gedaan worden
voor het Vlaamsche tooneel, want de staatstoelagen zijn in den laatsten
tijd weer verminderd 2), de tooneelspelers worden slecht betaald en
het gevolg daarvan is, dat het peil der opgevoerde drama's lager wordt 3).
De voorstellingen der liefhebberijgezelschappen hebben, behalve in
de groote steden, plaats in eene herbergzaal 4). Te Antwerpen speelde
Driessens in 1853 in het Théatre des Variétés, maar in 1874 werd de
nieuwe Schouwburg ingewijd, een prachtig gebouw, dat 800.000 frs.
gekost heeft "'). Te Gent trad het Vlaamsche tooneelgezelschap sedert
1871 in den Minardsschouwburg op en kreeg een subsidie van 6000
frs 6). Later is er een groote Vlaamsche Schouwburg verrezen. Te
Leuven, waar verschillende rederijkerskamers zijn, werd in 1867 een
nieuwe schouwburg en in 1871 nog een tweede geopend '). Te Brussel
traden in 1875· Vlaamsche tooneelspelers voor het eerst op in het
Alhambra 8).
1) Vgl. Rooses, t. a. p., blz. 26, Z7.
2) Vgl. Het Tooneel, XXXII, 1902-1903, blz. lZ7.
3) T. a. p., XXXIII, 1903-1904, blz. Z7.
4) Vgl. Rooses, blz. 22.
5) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1875, blz. 90-92.
6) Vgl. Rooses, blz. 26.
7) Vgl. Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak voor 1875, blz. 93-96.
8) Vgl. Het Nederlandsch Tooneel, V, 1875-1876, blz. 58.

BIJL A G E.
VERTALINGEN EN BEWERKINGEN, GEDURENDE DE 19DE EEUW
UITGEGEVEN I).

Naar hef Griekseh.

Aeschylus, Tragoediae - Treurspelen, 1903, d. L. A. J. Burgersdijk.
"
Agamemnon - Agamemnon, 1878, d. H. van Herwerden.
"
"
,,1882, d. A. Pierson.
"
"
1888, d. W. Heeker.
"
1904, d. B. C. Boutens.
"
"
De Choephoroi of het Lijkoffer, 1878, d. H.
Choephoroi
"
van Herweràen.
De wraak van Orestes, 1882, d. A. Pierson.
"
"
- De Choëphoren, 1899, d. W. Heeker.
"
"
Eumenides
De Eumenides of Wraakgodinnen, 1878, d. H.
"
van Herwe rden.
"
Orestes' wraak verzoend, 1882, d. A. Pi ers 0 n.
"
"
- De Eumeniden, 1899, d. W. Heeker.
Persae - Perzen, 1816, 1853, d. I. da Costa.
"
Prometheus - Prometheus, 1820, 1853, d. I. d a Cos t a.
"
"
,,1890, d. W. Hecker.
"
Aristophanes, Ecc\esiazousae Het vrouwenparlement, 1900, d. A.
Halberstadt.
Nubes - De wolken, 1856, d. J. G. H. Woutersz.
"
Plutus - Plutos, of eerlijke rijkdom, 1898, d. A. Halberstadt.
"
Euripides, A\cestis - A\cestis, 1864, d. S. J. E. Rau.
Cyclops - De Cykloop, 1828, 1857, ct.. W. Bilderdijk.
"
Hecabe - Hekuba, 1841, d. W. Hecker.
"
Medea - Medea, 1811, d. N. G. van Kampen.

"

1) Waar hét niet mogelijk was, de vertaling met het oorspronkelijke, of met fragmenten en de inhoudsopgave van het oorspronkelijke te vergelijken, is vóór den titel
der vertaling een vraagteeken geplaatst. Ook staat een vraagteeken, wanneer de naam
van den schrijver of de titel van het oorspronkelijke drama niet te vinden was. - De
lijst is lang niet compleet, vooral niet voor de laatste 25 jaren. Dat komt voor een
deel, omdat tegenwoordig vele drama's, die gespeeld worden, ongedrukt blijven.
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Euripides, Medea - Medea, 1813, d. J. ten Brink.
- Medeia, 1883, 1891, d. A. Flament.
"
Phoenissae - De Fenicische vrouwen, 1823, d. P. Camper.
Sophoeles, Tragoediae - Treurspelen, 1903, d. L. A. J. Burgersdijk.
Aias - Aias, 1881, d. J. van Leeuwen.
Antigone
Antigone, 1834, d. P. Camper.
"
1836, d. A. F. Sifflé.
"
z. j., d. K. Sybrandi.
"
"
"
1862, d. A. J. ten Brink.
"
"
"
1864, d. Y. D. van Dam.
"
"
1868, 1885, d. C. W. Opzoomer.
"
"
1891, d. H. van Herwerden.
"
"
"
1896, d. J. Der m 0 u t, 1896.
"
1897, d. J. van Leeuwen.
"
"
"
1897, d. W. Kloos.
"
"
"
Oedipus Colonaeus - Oedipus te Colonus, 1897, d. O. H. Be tz.
"
Oedipus Rex - Koning Oedipus, 1891, d. H. van Herwerden.
"
Philoctetes - Philoctetes, 1855, d. S. J. E. Rau.
"
"
- Filoktetes op het eiland Lemnos, 1866, d. J.
"
van Lennep.
- Philoktetes, 1882, d. J. van Lee uwe n.
"
"
"
, 1884, d. A. Flament.

"

"

Naar het Latijn:
P I a u t us, MostelIaria - Het spookhuis, 1892, d. M. B. Men des d a Cos t a.
Terentius, Comoediae - Blijspelen, 1862, d. J. C. van Deventer.
"
"
'"
1894, d. P. Hoekstra.

Naar het Franseh:
About, E.,
?
- Een schilder in nood, 1893, d. J. A. Holtrop.
Ad e'r en F 0 n t a n, L. M., L' Actrice ou les deux portraits - De hertogin
en de actrice, of de twee beeldtenissen,
1841, d. C. A. van Ray.
Alexandre, M.,
?
- De kwakzalvers uit den ouden tijd, 1883, d.
J. J. van Kerkvoorde.
Ancelot, J. A. F. P., en Comberouse, A. de,
?
- De koning van
vijftien jaren, of die wil die kan, 1839, d. M. Schouten.
Ancelot, Mad. e M. V. Chardon, Clémence, ou la fille de l'Avocat Clemence, of de dochter van den Advokaat,
1840, d. J. H. Burlage.
Andrieux, F. O.J. S., Le Manteau - De mantel-droom, 1836, d.J. van Walré.
A n i c e t-B 0 u r g eo i s, Latude (1834) - Latude, of vijfendertig jaren gevangenschap, 1867, d. J. W. van der Haar.
Vénétienne - Théodora-Violetta, of de bravo van Venetiën,
"
1837, d. C. A. van Ray.
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- Magdalena, 1844.
- De vlugtelingen, 1858, d.
C. H. Hoving.
La bouquetière des Innocents - Margot
"
"
"
de bloemen verkoopster.
- De zwarte
?
" Dumanoir, Ph. F. Pinel,
doctor, z. j.
"
?
- De keizer"
"
lijke zeepbal, 1843, d. L. Degerickx.
" d'Ennery, La dame de Saint-Tropez (1844) - De
"
giftmengster, 1846, d. C. J. Roobol.
" Lafont, Ch., ? - Fadette, of de kleine heks,
"
1875, d. J. P. Hagen.
A rag 0, E., en A n i c e t,
?
- De dochter van den portier, 1828.
Arna ud, S.,
?
- De zonen vanJahel, 1891, d. W. C. Gote Ii n g Vi nni s.
Arnault, L. E.,
?
- Gustaaf Adolf, of de veldslag bij Lützen, 1832
(2 de dr.), d. C. G. Withuys.
Régulus - Regulus, 1829, d. G. Gra vé ]sz.
"
?
- Willem van Nassau, 1826, d. A. L. Barbaz.
"
Arnault, V. A., Les Vénétiens -- Blanka en Montcassin, of de Venetianen,
1802, d. A. L. Barbaz.
Arnould, A., en Fournier, N.,
?
Het geheim, 1840, d. A. H.
de Bruine.
?
De man met het ijzeren
"
"
"
masker, 1899.
A u big n y, Th. B a u do u in d', Les petits protecteurs, ou l'escalier dérobé De sollicitanten, of de geheime trap,
1819, d. M. G. Engelman.
- De kruiwagens, of de onzigtbare
"
"
trap, z. j., d. J. Lorentz.
en Poujol, A.,
?
- De grijze man of
"
de rondborstige, 1817, 1826.
A u de,]., Madame Angot au sérail de Constantinople - Vrouw Angot, in
het serail te Constantinopolen, 180l.
Monval et Sophie (1800) - Monval en Sophia, 1810, d. M. En gel man.
"
? - De zware rouw, 1807, 1826, d. ]. W. ]. Steenbergen
"
van Goor.
en Thüring,
?
- Elisabeth, of de heldenmoed der vader"
liefde, z. j., d. H. K u p.
Augier, E., L'Avanturière (1848) - De avonturierster, 1899, d. Fiore
della Neve.
La Ciguë (1844) - De giftdrank, 1851, d.J. M. Dautzenberg.
"
"
_. De giftbeker, 1853, d. W. Ruysch.
"
Les Fourchambault (1878) - De familie Fourchambault, 1878,
"
d. P. L. Cocheret.

Anicet-Bourgeois en Albert,
" Dugué, F.,

?
?
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A u gier, E., Le Post-Scriptum (1869) - Het postscriptum, 1887, d.J. deJ 0 n g.
"
en Sandeau, J., La Chasse au Roman (1851) - Jacht op
avonturen, 1885, d. C. R. H. Spoor.
Le Gendre de M. Poirier (1854) - De schoon"
"
"
zoon van Mijnheer Poirier,
1878, d. H. P. Boudier.
" - De schoonzoon van mijnheer Pee"
"
"
reboom, 1878.
- De twee bedienden bij geval, of het dub beid ontbijt,
A uguste,
?
1807, d. H. Kup.
Banville, Th. de, Gringoire (1866) - Gringoire 1884, d. J. L. Wertheim.
Baour-Lormian, P. M. F. L., La Jérusalemdélivrée-'tVerlostJeruzalem,
1813, d. A. Loosjes Pz.
"
Omasis - Omasis of Jozef in Egypte, 1810, d. M. Westerman.
Barré, P. Y., en Ourry, E. T. M., La danse interrompue - De verhinderde
danspartij, of het orkest onder de tafel, 1805,
d. C. A. van Ray.
?
, Picard, L. B., Radet, J. B., en Desfontaines,
Lantara, of de schilder in de herberg, 1810, d.
J. de Quac k en B. A. F allée.
, Radet, Desfo n tai nes en Bour gu e i I, Monsieur Guillaume,
"
ou Ie Voyageur inconnu (1800) - De Heer
Willem, of de onbekende reiziger, 1800.
- De Heer Willemse, of de onbekende
"
"
"
reiziger, 1804, d. H. K u p.
, Radet en Desfontaines,
?
- De twee Edmonds,
"
1813, d. J. C. Honig.
Barrière, Th.,
?
- Spijkers op laag water, 1896, d. H. Smits.
"
en Th i b 0 u s t, L., Les Filles de marbre (1853) - Marmeren
beelden, ijskoude harten.
Bayard, J. F.,
? - Karolina Wolsey, of een jongelings misstap, 1845.
"
? - 't Gansje van Lindenhof, 1875, d. A. L.J. Landré.
"
en Dumanoir, Ph. F. Pinel, ? - Kapitein Charlotte, 1850.
"
" Lafont, eh., ? - De linker hand, 1870, d. Terwogt.
"
" Varner, A. F., ? - De knorrepot, 1867, d. Terwogt.
Beaunoir, A. L. B. Robinot, dit de,
?
- Het gevaarlyke der vertrouwlijkheid, 1801, d. P. G. Witsen Geysbeek.
"
?
- Roosje, 1806, d. H. Kr aij e s te ij n.
Belot, A., L'Article 47 - Cora, 1872.
en V i 11 eta r d, Le testament de César Girodot - Het testament
van oom César.
Berr de Turiq ue,
?
- Dokteres en modemaker, 1886, 1899, d.
J. de Jong.
Berton, P.,
?
- Kapitein Codillac, 1888.
Bisson, A.,
?
- Een schaap, 1902, d. L. D. J. Reeser Cuperus.
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Bisson, A.,
?
"
en Mars,
B I u m, E., en T 0 c h é,
Boirie, E. Cantiran

De kafferkoning, 1902, d. A. van Sprinkhuysen.
A., ? - Weduwe Durosel, 1900, d.1. F. den Ouden.
R.,
?
- Zenuwachtige vrouwen, 1898.
de, en Bonel, P. G. A., ? - Storb en Werner,
. of de gevolgen van een tweegevecht,
1805, d. J. G. van Beulingen.
en Fr é d é r i c , ?
De vrouw in drie gedaanten, of de
Venetiaansche huurbenden, 1806,
d. B. A. Fallée.
" L e m a i re, V., ? - De jeugd van Frederik den Grooten,
1810, d. C. van der Vijver.
Ca r m 0 u c heen Po u jol, Les deux forçats - Het schandmerk,
of de galeiboeven, 1823, d. J. de Quack.
B 0 r ni e r, H. de, La Fille de Roland (1875) -- De dochter van Roèland,
1877(2), 1903, d. J. A. Alberdingk Thijm.
- De dochter van Roland, 1878, d. G. L.
"
Toekamp Lammers.
Bouchardy, J., Lazare Ie Pàtre (1840) - Lazaro de veehoeder, of misdaad
en wraak, 1842, 1875, d. H. Tiggelaar.
- Lazaro, 1844.
"
Le Sonneur de Saint-Paul (1838) - John, of de klokluider van
de Sint Paulus-kerk, 1840.
B 0 u i 11 y, J. N., Les deux journées (1800) - Armand en Constance, of de
twee gevaarvolle dagen, 1801, 1802.
Une folie (1802) - Florival en Amantine, of de arglistige
voogd, 1803, 1804, d. C. Vreedenberg.
Madame de Sévigné (1805) - Mevrouw de Sévigné, 1806, d.
P. G. Witsen Geysbeek.
?
- Valsain, of de onbekende weldoener, 1802.
en Dupaty,
?
- Agnès Sorel, of de schoonste der
"
schoon en, 1807, d. M. G. Engelman.
?
- De minnehandel door de vensters,
1812, d. C. A. van Ray.
" Pain, M. J., Berquin (1801) - Berquin, of de vriend der
"
kinderen, 1811, d. C. A. van Ray.
Florian (1803) - Florian, 1807, d.J. de QuackJr.
"
"
"
Téniers (1800) - Teniers, 1802 (2 de dr.), 1821,
"
"
"
z. j., d. M. Westerman.
Bourgeois en Brisebarre, E.,
?
-- De Fransehen in Duitschland,
of twee vrienden, 1896, d. J. P. Hagen.
?
- De tijgerjager of de vrijbuiters van
" Dugué, F.,
"
Mexico, 1895.
" d'Ennery, ? - De blinde en zijn geneesheer, 1885, 1897.
"
" Ponson du TerraiI,
?
- RocamboIe, df de bende
"
van harteboer, 1895, d. H. Smits.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
28
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Brazier, N., en Carmouclfe, P. F. A.,

Pieter de leidekker, 1839,
d. M. Schouten.
?
- Frederik II te Rutwen, 1836.
" M é les v i 11 e,
" Merle, J. T., Le ci-devant jeune homme - De jonkman
"
van zestig jaren, 1813, d. B. A. Fallée.
Brieux, E., Blanchette - Blanchette, 1895, d. H. P. Boudier.
"
"
,1895, d. J. W. Schreuder.
"
?
- De beschadigden, 1902, d. Ti ti a van der T u u k.
Brifaut, Ch., Ninus II (1814) - Ninus de tweede, 1815, d. J. van 's Gravenweert.
Brisebarre, E., en Nus, E., Les Pauvres de Paris (1856) - De armen
van Parijs, 1857, 1895.
""
?
- De straatzangeres van Parijs,
"
of de gevangene van Melun, 1899, d. J. J. Rentmeester.
en Michel, M.,
?
- Een Bengaalsche tijger, 1888.
"
Caigniez, L. C., Le Jugement de Salomon (1802) - Salomons eerste
gericht, 1807, d. A. Fokke Simonsz.
Le Volage (1807) - De wildzang, of het gedwongen huwelijk,
"
1808, d. C. van der Vijver.
?
- De doorluchtige blinde, 1807, d. A. Ta c k.
?
- Maurits van Saxen, of de veldslag van Fontenoy,
1811, d. C. A. van Ray.
?
- Het woud van Hermanstad, of de gewaande echt"
genoote, 1806,
en d' A u b i gn y, La Pie voleuse (1815) - De ekster en de
"
dienstmaagd, of de onschuldige dief~tal, 1815, d. C. Vreedenberg.
Cailhava d'Estendoux, J. F., Le Tuteur dupé (1765) - De misleide
voogd, of het bedrog der gelijkenis, 1808, d. B. A. Fa II é e.
C a Ion n e, E. de,
?
- Oom Sommerville, z. j.
Carré, M.,
?
- Het roosje van St.-Flour, 1868, 1885.
C har I erna g n e, J. A., Le testament de l'Oncle (1806) - Het testament van
den oom, of de gebroken bril, 1807.
Chénier, M. J., Henri VIII (1791) - Henrik de Agtste, 1807, 1825, d.
M. Westerman.
?
Christian,
- Manlius Torquatus, 1801, d. H. To II e ns.
Clairville, L. F. Nicolaïe, dit,
?
- Anne-Mie, of de gevolgen
een er goede opvoeding, 1854, d. N. Destanberg.
?
- Margot, of eene goede opvoeding, 1883.
"
Collin d'Harleville, J. F., Les Chateaux en Esp~gne (1803) - De luchtkasteelen, 1806, 1810, d. M. G. Engelman.
La QuerelIe des Frères, ou la famille bretonne (l808) - De
"
twistzieke broeders, 1810, d. C. A. van' Ra y.
Le vieux Célibataire (1793) - De gevaren van het ongehuwde
leven, 1813, d. C. A. van Ray.
?

-

435
Collin d'Harleville, J. F., ? - Balboa, 1807, d. A. Fokke Simonsz.
Co p P é e, F., La Grève des forgerons - De werkstaking, 1880, d. J. L.
Wertheim.
Le Luthier de Crémone - De viool van Cremona, 1876, 1881,
d. J. N. van Hall.
Le Pater - Vergelding, 1890, d. C. S. A dam a van Sc hel te m a.
Pour la couronne - Om de kroon, 1895, d. J. L. A. Sc hut.
Severo Torelli - Severo Torelli, 1884, d. J. N. van Hall.
Corneille, P.,Cinna(1639)--Cinna, 1809, 1824, 1836, 1857,d. W.Bilderdijk.
Cr é b i 11 0 n, P. Jol Y 0 t de, Rhadamiste et Zénobie (1711) - Rhadamistus
en Zenobia, 1812, d. A. L. Barbaz.
Croizette, A., en Chateauvieux, A. F. R. C. L.,
?
- De blinden
van Franconville, 1803, d. B. A. Fa 11 é e.
?
- Oago, of de Spaansche bedelaars, 1807, d.
Cuvelier, J. G. A.,
B. A. Fa 11 é e.
?
- De barbaarsche zeerovers, of de man met twee
vrouwen, 1806.
en Corsse, J. B. Labenette, dit, La Fille mendiante (1809)
- Het bedelende meisje, 1810 (2 de dr.).
- Bergen en dalen
Oartois, F. V. A., Adolphe en Oesforges,
?
ontmoeten elkander niet, maar de mensçhen wel, z. j.
en L é 0 n,
?
- Karolina, of het Geldersch landmeisje,
"
1819, d. M. G. Engelman.
Dec 0 u r c e II e, A.,
?
- Het leeuwenaandeel, 1889.
en Th i b 0 u s t, L., Je dîl1e chez ma mère (1856) - Ik eet bij
mijne moeder, 1878, 1893, d. H. P. B 0 u die r.
Dec 0 u r c e II e, P.,
?
-- Klaveren aas, 1895.
- Le Kain te OraOeforges, Ph. A. Pittaud, en Vermond, P.,
?
guignan; of de directeur in verlegenheid, 1846, d. S. J. Mak van Waay.
Oelamare, P., ? -_. Adelson en Salvini,- of het grootmoedig vonnis, 1805.
Del a v i g n e, J. F. C., L'Ecole des vieillards (1823) - De huwelijks-spiegel
voor bejaarden, 1829, 1839, d. T. J. Kerkhoven.
- Eene les voor bejaarde mannen, 1847, d.
W. Ruys.
Les Enfants d'Edouard (1833) - De kinderen, van Eduard
den Vierden, 1846.
Louis XI (1832) - Lodewijk de Elfde, 1850, 1856, d.
H. J. Schimmel.
Le Paria (1821) - De Paria, 1850, d. C. G. Witkamp.
" ?
Delcourt,
- De gravin de Moranges, 1881.
Oelestre-Poirson, Ch. G., en Mélesville, ? - De groene man, 1818.
Deloeuvre, E. X., Le jeu ne homme enlevé (1806) - De geschaakte jongman, of het Hollandsch gebruik, 1807, d.
J. S. van Esveldt Holtrop.
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Del r i e u, E. J. B., Artaxerxès (1808) .- Artaxerxes, 1824, d. A. J. Dun c a n.
"
Michel-Ange (1802) - Michel Angelo, 1803, d. C. Vree den b erg.
De m 0 u st ier, Ch. A., Le conciliateur, ou I'homme aimable (1794) - De
bevrediger, of de beminnelijke man, 1803.
Desaugiers, M. A. M., Le Diner de Madeion (1813) - Het middagmaal
van Magdalena, of de schotel met
ooren, 1820, d. 1- H. G r a v e.
en Gentil de Chavagnac, M. J., La Chatte merveilleuse"
De tooverkat, z. j.
Pierrot, ou Ie diamant perdu - Meester Vink,
"
"
of de vermiste diamant, 1813, 1816, 1818,
d. C. A. van Ray.
" en Rougemont, M. M. Balisson de, La Matrimoniomanie (1812) - Het bureau van uithuwelijking, of
trouwt maar! trouwt maar! 1813, d. C. A. van Ray.
?
- De sigarenkoker, 1877, d. B. T. van der
Deslan des, R.,
Brugghen van L.
Des t 0 u c hes, Ph. N é ri c a u I t, Le glorieux (1732) - De hoovaardig;e, 1808,
d. A. L. Barbaz.
Dieulafoy, J. M. A. M., Défiance et maliee (1801) - Argwaan en arglistigheid, of list met bedrog betaald,
1813, d. C. van der Vijver.
Le Moulin de Sans-Souci (1798) - De molenaar van Sans"
Souci, 1805, d. M. G. Engelman.
en Ge r sin, N., Les Pages du duc de Vendóme - De pages
van den hertog van Vendóme, 1839.
La Vallée de Barcelonette, ou Ie rendez-vous
"
de deux ermites - Het dal van Barcelona, of de
te samenkomst van twee hermieten, 1809.
Din a u x, M. J., en Su e, E., Les Mystères de Paris (1843) - De verborgenheden van Parijs, 1844.
Do rv i gn y, L.,
?
- Jocrisse in een nieuwen dienst, 1804, 1815.
"
?
- Waaróm niet? 1803, d. C. A. van Ray.
Dor v 0, H., Frédéric à Spandau, ou Ie libelIe (1804) - Frederik de Groote
te Spandau, of het lasterschrift, 1806, d. C. V ree den b erg.
Dreyfus, A.,
?
- Een klap, 1879, d. T. A. Meliek.
?
- Een dag op den Lindenhof, 1892, d. E. Hol t r 0 p"
van Gelder.
- Marton en Frontin, of de listige bedienden, 1804,
Dubois, J. B., ?
d. W. P. Kops.
"
?
- De school voor regters, 1809, d. C. A. van Ray.
Ducange, V. H. J. Brahain, La Fianeée de Lammermoor (828) - De
bruid van Lammermoor, 1837.
II Y a seize ans (1831) - Zestien jaren geleden, of moederliefde
en kindertrouw, 1836, d. C. J. R 0 0 bol.
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Ducange, V. H. J. Brahain, ? - De kunstenaar en de krijgsman, z.j.
"
Trente ans, ou la vie d'un joueur (1827) - Dertig jaren, of
het leven van 'eètl dobbelaar, 1828, 1848, d. B. A. Fa 11 é e,
1890 (herzien door M. J. Gil \.i s sen).
D u ei s, J. F., Abufar, ou la familie arabe (1795) - Abufar, of het Arabisch
huisgezin, 1802, d. H. T 0 II e n s.
- Abufar, of de Arabische woestijn-bewooners,
"
"
1803, 1814, d. B. Comman.
Macbeth (1784) - Macbeth, 1889, d. N. B. Roozen.
"
Othello, ou Ie Maure de Venise (1792) - Othello, of de Moor
"
van Venetiën, 1802.

"

"
D u j a ure en A d net,

-

?

"
, 1802,
U Y I e n b ro e k.
Twee dochters voor eene, 1807, d.

1805, 1813, 1826, d. P.

J.

C. van der Vijver.
- De edelmoedige, 1860.
.- De man in rouw over zich zei ven,
1807, d. M. G. Engelman.
"
" Th Ü rin g,
?
- De kluizenaar van Saverne, 1806.
Dumanoir, Ph. F. Pinel, en d'Ennery,DonCésardeBazan-DonCesar
de Bazan, 1874.
""
?
- De oude korporaal,
"
1856, d. W. Greeven en A. J. van Tetteroode.
""
?
- Twee klappen, 1843,
Dumaniant, A. J. Bourlin,
"
en Hen rio n, Ch.,

?
?

"

d. J. L a u r i II a r d.
- De negerhut van Oom
Tom, 1854.
"
?
- De negerhut, 1862.
en D u g u é ? - Het gebed der schipbreukelingen.
D u m a s p è r e, A., Cathérine Howard (1834) - Katharina Howard, d.
C. A. van Ray.
Kean ou disordre et génie (1836) -- Kean of loszinnigheid en
"
vernuft, 1843.
Le Mari de la Vellve (1832) - De weduwe en haar echtgenoot,
1837, d. C. J. Roobol.
?
- De goudmaker, 1856, d. A. van der Hoop.
?
- Het huwelijk bij trommelslag, 1850, d. J. Ruffa
"
en J. Beems.
D u m a s f i I s, A., La dame allx camélias (1852) - Margaretha Gautier, of
de fee der cam eli as, 1868.
- Margaretha Gautier, het gevallen meisje,
1866, 1871, 1884 (4de dr.).
Le Demi-monde (1855) - De keerzijde van de groote wereld.
"
Denise (1885) - Dcnise, 1885, d. P. Verdoes.
Le Fils naturel (1858) - De onwettige zoon, 1858(2), d. B. La mot.

?
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Dumas fils, A., Francillon 1887 - Francillon, 1887.
Les Idées de Madame Aubray (1867) - De ideën van
"
Mw Aubray, 1868, d. J. M. Anne.
?
- Pauline, of drift en goedhartigheid,
D u mer s a n, Th. Mor ion,
1829, d. N. Vroombroek.
?
-- Pauline, of norschheid en goedhartigheid, z. j.
D u pat y, L. E. F. Ch. Mer c ier, La jeune Prude -? De jonge spijtige
weduwe, of de vrouwen onder zich,
1810, d. M. G. Engelman.
La Prison militaire (1803) - Het militair arrest, of de drie
gevangenen, 1804, 1805.
?
-- De dichter en de tooneelspeler, of een blijspel in
een blijspel, 1817.
?
- Van herberg tot herberg, of de vooroordeel en,
1805, d. A. Fokke Simonsz.
Dupeuty, Ch., Fonton, M. L., en Davrigy,
?
- Arthur,ofzestien
jaren later, 1838, 1845, 1875, d. J. H. Burlage.
D u pin, M.,
?
- De zwarte kat, of de kwakzalvers-remedie, 1840, d.
C. A. van Ra y.
Dur a n d, Ch.,
?
- Willem van Nassau, of vijftien jaren uit de Nederlandsche geschiedenis, 1834, d. H. K u y per Oz.
Duru, A., en Chivots, H.,
?
-De gruweldaden van Fieberman, 1883,
d. J. Spe ij e r KIe r k.
D u val, A. V. Pin e u x, Les héritiers ou Ie naufrage (1796) -- De schipbreuk
of de erfgenamen, 1865 (2 de dr.).
La jeunesse de Henri V (1806) - De jeugd van Hendrik V,
1806, d. M. G. Engelman en C. van der Vijver.
joseph (1807) -- joseph, 1808, d. M. G. Engelman.
Maison à vendre (1800) - Een huis te koop, 1870, 1887.
-? De jonge dichter, of het zonder geld gekochte
"
"
huis, 1809, d. C. A. van Ray.
Le Menuisier de Livonie, ou les illustres voyageurs (1805) "
De schrijnwerker van Lijfland, of de doorluchtige
reizigers, 1805, d. C. van der V ij ver.
Le Prisonnier, ou la ressemblance (1798) - De invloed der
gelijkenis, of de gewaande koning van Polen, 1814.
Shakspeare amoureux, ou la pièce à I'étude (1804) - Shakespeare minnaar, 1804, d. C. van der V ij ver.
Le Tyran domestique, ou I'intérieur d'une familie (1805) - De
"
heerschzugtige of de wrevelige huisvader, 1805.
?
- Even om even, 1810.
?
- De speel partij, of het gewaagde portref, 1804.
?
- Torquatus Tasso, z. j.
Duval, O. L. j.. Vne journée à VersailIes - De zwijger tegen wil en dank,
of de reis van Amsterdam naar 's Oravenhage, 1828.
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Duval, G. L. j., Une journée à Versailles - Een dag in Haarlem, of de
geheimzinnige tegen wil en dank, 1829.
en D u mer s a n, Le protégé - De schoolkameraad, of de
"
gunsteling van den minister, 1829.
Duvert, F. A., Lauzanne, A. Th., en Leroux, H.,
?
- De GrootPalatijn,z. j., d. j. Laurillard.
Ennery, A. Ph. d', Le grace Dieu - Moederzegen of deparelvanSavoye,
1899, 1901.
?
- De aardbeving op het eiland Martinique, 1842,
"
d. j. Zij tse m a.
en B 0 u r g e 0 i s, A., Deux orphelines (1875) - Twee weezen,
"
1895.
- De goochelaar, 1882, 1902, d. S.j. N.
?
" B r é s i I, j.,
"
Stevens.
" Dec 0 u r c ell e, A.,
?
- Moeder of dochter, 1883.
"
" Fournier, N.,
?
- Paljas, 1895, d. jac. de Vos.
"
" Mallian, Marie-jeanne - Marie-jeanne, ofde vrouw uit de
"
volksklasse, 1859, d. H. Tig gel a a r.
Epagny, J. B. B. Vi oliet d', Luxe et indigence - Constance, of de
gevolgen van den hoogmoed, 1840, d. C. Tetar van EI ven.
Epi n e, E. I', en D a u d e t, A., La dernière idole - 't Laatste ideaal, 1882,
d. H. P. Boudier.
Erckmann-Chatrian, L'Ami Fritz
Vriend Fritz, 1878, 1885, 1892, d.
H. P. Boudier.
"
, 1885 (2 de dr.).
"
Le Juit polonais (1869) - De Poolsche Jood, z. j., d. A. B u ys.
Ernest, Scribe en Brulay, Le Gastronome sans argent (1821) - De
lekkerbek zonder geld, 1824, 1864, d. J. H. G ra v e.
É ti e n n e, Ch. G., Cendrillon (1810) - Assepoestertje, 1810, d. H. K u p.
"
, , - Asschepoester, 1812 (2 de dr.), d. C. A.
van Ray.
Les deux gench;es (1810) - De twee schoonzonen, 1811, d.
M. Westerman.
La jeu ne femme colère (1804) - De jonge driftige vrouw, 1805.
"
Une heure de mariage (1804) - Een uur huwelijks, 1807, d.
"
C. van der Vijver.
Les Maris en bonne fortune (1803) - De zonderlinge minne"
handel, of de mannen op goed fortuin, 1804.
Fabre d'Eglantine, Ph. F. N., Les Précepteurs (1799) - Het mislukt
ontwerp, of de twee preceptors, 1801, d. J. S. Sc h Yft.
Ferrier, P.,
?
- Nichtjes roman, 1880, 1882, d. J. N. van H a \I.
?
- Het slot van Loevestein, of de vlugt van
Ferrières, A. de,
Huig de Groot, 1808, d. M. We st e r man.
FeuilIet, 0., L'Acrol:late (1873) - De acrobaat, 1878, d. H. P. Boudier.
Le cas de conscience (1867) - Eene gewetenszaak, 1868.

"
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Fe u i 11 e t, 0., Le cheveu blanc (1860) - Het grijze haar, 1886, d. J. de Jon g.
"
La morte - Oeloof en twijfel, 1886.
,.
?
-:- Het zwarte boek, 1895.
"
?
- De jonge weduwe, 1893.
Féval, P., en Anicet Bourgeois, Le bossu (1862) - De gebochelde, 1898.
Fournier, N., en Frédéric,
?
- Onschuld en misdaad, of de familie
Anglade, 1816, d. C. V ree den b erg.
en Me y e r,
?
- Mijnheer Candaule, of de koning der
"
echtgenooten, 1871, d. H. E d war d s Cap a dos e.
?
- Een partij piket, 1886, d. H. P. B 0 u die r.
"
Fr anc i s. Th é a u Ion en Dar t 0 i s, F. V. A.,
?
- De honderdjarige,
of de familie Gaillard, 1834, 1837, d. J. H. G r a v é.
Fr é d é r i c,
?
- De familie Sirven, of Voltaire te Castres, 1821, d.
M. O. Eng e I man.
Fr e mar e y,
?
- Doctor Robin, 1875, d. W. C. R 0 y a a r d s.
Gab r i ë I, J. J., en D u p e u t y, Ch.,
?
- De klappermolen, 1884.
Oas tin e a u, O. A.,
?
- De balschoentjes, 1882.
G a u tie r, Th., Le tricorne enchanté - De tooverhoed.
Gay, M. F. S., née: Nichault de Lavalette,LeMarquisdePomenars
(1820) - De markies de Pomenars, 1830.
Oir a r din, E. de, n é e: Del p h. 0 a y, C'est la faute du mari (1851) Eene vrouw, die haren man verfoeit, 1871.
Le Chapeau de I'Horloger (1854) - De hoed van den horloge"
maker, 1875.
La joie fait peur (1854) - Men sterft niet van blijdschap, 1882.
"
00 u f f é, A., Les deux Jocrisses, ou Ie commerce à I'eau - De twee Jocrisses, of de koopman in water,
1805, d. M. G. Eng e I man.
en Hen r i q u e z, L. M.; Le Chaudronnier de Saint-Flour De ketellapper van Saint-Flour, 1803,
1804,1817, d. M. G. Engelman.
" V i II ier s, P., Le Bouffe et Ie Tailleur - De zangzieke
kleêrmaker, 1812, d. J. de Q u a c k en B. A. Fa II é e.
Go z I a n, L., La pluie et Ie beau temps - Regen en zonneschijn, 1882, d.
H. P. B 0 u die r.
Une tempête dans un verre d'eau - Veel leven om niets,
"
1870, d. F. H. 0 r e b.
o r a n g é, E., en C 0 r m 0 n, ? - Het dagboek van een fabriekmeisje.
1852, d. J. S. van Doos s e I a ere.
., R 0 c hef 0 r t, H., ? - De geheimen van den beroemden
Albert, 1901, d. A. S c h ü r man n.
?
- Het consigne is snorken, 1872,
" T h i b 0 u s t, L.,
1887,. (4 de dr.).
?
Jan Torgnole, 1877, d. W.
"
Boe s n ach Jz.
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Grangé, E., en Thiboust, L.,
?
- De kinderroofster, 1875, 1900.
"
"
? - De twee invaliden, 1870, d.J. P. Hagen.
Guilbert de Pixéricourt, R. C., La chapelle des bois, ou Ie témoin invisible (1818) - De kapel in het bosch, of de
onzigtbare getuige, 1838, d. H. Hen ken.
Charles Ie Téméraire, ou Ie siége de Nancy (1814) - De nederlaag van Karel den Stouten, of het beleg van
Nancy, 1815, d. C. Vreedenberg.
Le Chien de Montargis, ou la forêt de Bondi (1814) - Hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy,
1814, d. C. Vreedenberg.
La Citerne (1819) - Clara en Seraphina, of de spelonk op het
eiland Majorka, 1812, d. C. A. van Ray.
Coelina, ou I'enfant du mystère (1801) - Célina, of het kind
des geheims, 1800, 1809, d. M. G. Engelman.
La Femme à deux maris (1803) - De vrouw met twee mannen,
1803, d. C. A. van Ril y.
La Forteresse du Danube (1805) - De vesting van den Donau,
1805, d. B. A. Fallée.
L'Homme à trois visages, ou Ie proscrit (1802) 1) - De man
in drie gedaanten, of de balling, 1802.
La Lettre de cachet (1831) - Alexis d' Ambreville, of een regts"
geding onder Lodewijk XV, 1837, d. M. Sc hou ten.
Le Pélerin blanc (1801) -- De witte pelgrim, of de wee zen
van het gehucht Olival, 1808.
Le Précipice, ou les forges de Norvège (1812) - De afgrond,
of de smederijen van Noorwegen, z. j., d.
D. J. Kamphuizen.
Robinson Crusoé (1805) - Robinson èrusoë, 1806, d. C. van
der Vijver.
Rosa, ou I'ermitage du torrent (1800) - Rosa, of de hermitage
aan de beek, 1802.
Les Ruines de Babilone, ou Giafar et Zaïda (1810) - Giafar
en Zaïda, of de bouwvallen van Babyloniën, 1813,
d. C. A. van Ray.
Tékeli, ou Ie siége de Montgatz (1804) - Tékéli, of het beleg
"
van Mongatz, 1804, 1806, d. C. Vreedenberg.
Victor, ou I'enfant de la forêt (1798) - Victor, of het gevonden
kind in het bosch, 1810.
Zozo, ou Ie mal-avisé (1800) - Zo zo, of de kwalyk geradene, 1801.
?
- Egbert, eerste koning van Engeland, of het einde
der zevenjarige regeering, 1806, d. H. K u p.
1) Het drama is eene bewerking naar Zschokke's Aballino.
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Guy, j. H . , ?

Anacreon aan het hof van Polycrates, 1812, d.
C. A. van Ray.
Guymond de la To.uche, C., Iphigénie en Tauride {l757) - Ifigenia in
Tauris, 1807, d. J. van 'sGravenweert.
Hapdé, j. B. A.,
?
- De duivelsbrug, 1807, d. J. de Quack jz.
Hauteroche, N.le Breton de, Le Coc her supposé(1684)--De gewaande
koetsier, 1811, d. W. van Ollefen.
- Pasquin, doctor en astrologant, 1844.
?
"
Hennequin, A.,
?
- Drie hoeden, 1872, 1887, 1894 (4de dr.), d.
A. Wijnstok.
Hen n i q u e, L., jacques Damour (1887) - jacques Damour, 1894, d. A.
Schürmann.
Hervilly, E. d',
?
- Stilte in 't gelid, 1879, d. T. A. Melick.
Hoffm an, F. B., Les Rendez-vous bourgeois (1807) - De verijdelde zamenkomsten, of de afspraak der gelieven, 1818, d.
M. G. Engelman.
Le Roman d'une heure, ou la folie gageure (1803) - De
"
belagchelijke weddingschap, of de minnebrief van
één uur, 1819, d. M. G. Engelman.
Le Secret (1796) - Het geheim, lSOl, d. P. G. Witsen
"
Geysbeek.
Le Trésor supposé, ou Ie danger d'écouter aux portes (1802) "
De gewaande schat, of het gevaarlijke van aan
de deuren te luisteren, 1813, d. j. de Quack
en B. A. Fallée.
Hubert,
- Clara van Montalban, of het slagtoffer der ouder?
liefde, 1817:
Hugo, V., Angelo (1835) -- Angelo, tyran vanPadua, 1842,d.C.j.Roobol.
"
Hernani (1830) - Hernani, 1894, d. L. J. B. Moor.
"
Marion Delorme (1829) - Marion de Lorme, d. L. j. Veltman.
"
Ruy-Blas (1838) - Ruy Bias, 1854, 1870, d. F. H. Gre b.
Hyacinthe en Alfred,
?
- Ali-Pacha van janina, 1823, d. P. van
.Sluys de Quack:
jouy, v. J. E. dit, Sylla {l822) - Sylla, of de bevrijding van Rome, 1822,
1824, d. A. L. Barbaz.
? - Mijnheer van der Pronk, of het verkochte blijspel, 1831.
"
?
- De moord in de Plantage, 1887, 1894.
Labiche, E. M.,
- De nieuwe huisknecht, 1888, l002,d. E. Holtrop"
van Gelder.
?
- Liefde voor de kunst, 1887.
"
?
- De aangeteekende·brief, 1895, d. H. A. van Goch.
"
?
- De sonnambule, 1892, d. E. Holtrop-van Gelder.
"
?
- Eene sneê met het scheermes, 1895, d. K. van Ham.
"
?
- Ik heb geen tijd I 1896, d. jac. de Vos.
"
?
- Pochers, 1897.

"
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Labiche, E. M., Le petit voyage (1869) -

Een huwelijksreisje, 1882, d.
S. J. N. Stevens.
?
De gevolgen van een diner onder oud-studenten,
1891, d. E. Dehinde.
?
De twee leden van den waterc\ub, 1893, d. J. A.
Holtrop.
en C hol e r, A., Le pied dans Ie crime - Eene misdaad bij
ongeluk, 1869.
"
?
- Mejuffrouw Larifla, 1871.
"
?
-- Een critiek geval, 1886, d.j. d f jon g.
"
" jo lIy, La grammaire - Taalfouten, 1887, 1904.
"
, , - Die lastige spelling, 1893, d. H. A.
"
van Goch.
" La Cour, de, Les petits oiseaux - De vogeltjes of de
gebroeders Blandinet, 1881.
Leg 0 u v é, E. W., ? - De krekel bij de mieren, 1892,
d. H. P. Boudier.
- De zevenendertig stuivers van den
?
" Martin, E.,
heer Middelburg, 1881, 1889.
?
- Het eigen ik, z. j., 1871, d. W.j. F.
"
Nieuwenhuysen en j. G. Horsthuis.
Les vivacités du capitaine Tic - De driftige
kapitein Tic, 1887, d. A. van Sprinkhllysen.
Le voyage de M. Périchon (1860) - De reis
"
van Mijnheer Perrichon, 1893, d. A. Sc h ü r man n.
" Michel, M. A. A., ? - Blaas me even in mijn oog, 1879,
1886, 1898.
?
- Ik inviteér mijn kolonel, 1869, 1885
~de dr.), 1894.
Les deux timides - Twee die niet durven,
1889, d. j. A. Holtrop.
Lafont, Ch.,?
Het onbekende meesterstuk, 1868, d. F. H. Greb.
Laharpe, j. F. de, Coriolan (1784) - Cajus Marcius Coriolanus, 1813, d.
J. van 'sGravenweert.
jeanne de Naples (1781) - johanna, Koninginne van Napels,
"
1818, d. A. L. Barbaz.
Mélanie (1769) - Melanie, of de vaderlijke dwang, 1812, d.
"
A. L. Barbaz.
Lajariette en La Cour, de, ? - Tante's engel, 1875, d. J. R. Ratzer.
Laloue, F., en Ménissier, C., ? - De boodschaplooper uit behoefte, 1824.
Lamartélière, J. H. F., Gustave en Darlécarlie, ou les mineurs suédois
(1803) - Gustavus, of de Zweedsche mijnwerkers, 1804.
Pierre et Paul, ou une journée de Pierre Ie Grand (1814) Kapitein Paulus, van Zaandam, aan het hof van
Peter dèn Grooten, 1815.
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Lamartélière,

J.

H. F., Le Tribunal redoutable, ou la suite de Robert,
chef des brigands (1793) - De geduchte rechtbank; een
vervolg op Robert, of de struikroovers, 1807.
Lancival, J. Ch. J. Luce de, Hector (1809) - Hector, 1810, 1819, d. S. Izn.
Wiselius.
" ,1814, d. A. J. Z u b I i.
"
"
Larivière en Grandchemin,
?
- Albert, of de man uit de volksklasse, 1849.
Laya, J. L., ? - Falkland, of de stem van het geweten, 1822, d. M. G.
Engelman.
Le Fèvre, P. F. A., Cosroès - Kosroës, Koning van Perzië, 1805, d. A. L.
Barbaz.
Léger, F. P. A., en Guilbert de Pixéricourt, Le vieux major (1801)De oude majoor, 1805, d.
M. G. Engelman.
Legouvé, E. W., Les deux reines de France(1865)-Detweekoninginnen
van Frankrijk, 1866, d. Th. J. P. Beguin.
Une dot -- Eene huwelijksgift, 1877, d. J. M. A n n e.
Médée (1855) - Medea, z. j.
"
" ,1871, d. L. Kettman.
" ,1884, d. Ja'n C. de Vos.
Par droit de conquête (1855) - Rechtvaardige overwinning.
"
?
- Het morgenuurtje van een ster, 1904, d. Ida
"
Mollinger.
L e gran d, M. A., L'aveugle c1air-voyant (1716) _. De klaarziende blinde, 1815.
Lemaire, V.,
?
- Latude, of vyf-en-dertig jaren opsluiting, z. j.
?
- Een morgen te Trianon, z. j.
Lemercier, L. J. N., Ophis - Ofis, 1800, d. A. L. Barbaz.
?
- Pinto, of de omwenteling in Portugal, 1801, d.
P. G. Witsen Geysbeek.
Leroy en Regnier,
?
- Op den terugkeer, 1892, d. J. A.Holtrop.
Liadières, P. Ch., Conradin et Frédéric (1820) - Koenradijn en Frederik,
1'829, d. H. Kuyper Gz.
Loaisel Treogate, J. M., La Bizarrerie de la Fortune, ou Ie jeune ph ilosophe (1793) - De jonge filosoof, of de
grilligheden van de fortuin, 1803.
La Forêt périlleuse, ou les brigands de la Calabre (1797) De struikroovers van Kalabriën, of de onveilige
wildernis, 1800, d. M. G. Eng e 1man.
?
- Adelaïde van Beyeren, 1801.
?
- Roland van Monglave, of de zegepraal der onschuld,
1800, d. M, G. Engelman.
Loekroy, J. Ph. S. dit, en Badon, E., Un duel sous Richelieu - Liefde
en wraak, of een tweegevecht ten tijde van Kardinaal
Richelieu, 1833, d. C. J. R 0 0 bol.
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Lon.guepierre, H. B. de Requeleyne de, Médée (1694) - Medea, z. j.,
d. M. Westerman.
Loraux ainé, Fr. Fillette, ? - Eén uur afzijns, 1805, d. W. P. Kops.
Maeterlinck, M., Aglavaine et Selysette - Aglavaine en Selysette, 1903,
d. J. P. Proost.
Intérieur - Interieur, 1896.
Joyselle - Joyzdle, 1903, d. G. H. Priem.
Monna Vanna - Monna Vanna, 1903, d. F. Mijnssen.
"
Pelléas et Mélisande - Pelléas en Mélisande, 1893, d. N. d e V r i e s.
M a i 11 0 t, A. F. E., Mad. e Angot, ou la poissarde parvenue (1797) -- Mevrouw
Angot te Parijs, of de vischvrouw van
fortuyn, 1804, d. H. K u p.
Mallefille, J. P. F.,
?
- Geregtigheid en wraak, of de vader regter
over zijn zoon, 1838, d. A. Ru y s c h.
?
- Forte-Spada, de hoofdman der Condottiéri, 1845.
Manuel, E.,
?
- De afwezige, 1874, 1884, d. J. L. Wertheim.
?
- De werkman, 1878, 1884, d. J. L. Wertheim.
Maquet, A., en Lacroix, J., Valéria (1851) - Valeria, 1866, d. J. H.
Ankersmit.
Marivaux, P. Carlet de Chamblain de, Les fausses confidences(1736)
-- Het gewaand vertrouwen, 1803.
Le Jeu de I' Amour et du Hazard (1730) - Het spel der liefde
en het geval, 1803.
Marsollier des Vivetières, B. J., Adolphe et Clara, ou les deux prisonniers (1799) - Adolph en Clara, of de twee
gevangenen, 1802, 1826, d. H. H. Kl ij n.
Alexis, ou I'erreur d'un bon père (1798) - Alexis of de dwaling
van een goed vader, 1830, d. J. M. Naret Koning,
geb. Majofski.
Gulnare, ou I'esclave persane (1798) - Gulnare, of de Persiaansche slavin, 1807, d. M. G. Eng e I man.
L'Irato, ou I'emporté (1798) - De tegenstrijdige temperamenten,
1809, d. C. Vreedenberg.
La Maison isolée, ou Ie vieillard des Vos ges (1797) - De
afgelegen landhoeve, of de grysaard der
gebergten, 1802, 1804.
Une matinée de Catinat, ou Ie tableau (1801) - De maarschalk
van Catinat, of het schilderij, 1803, d. A. Tack.
?
Léhéman, of het kasteel van Newstadt, 1813, d.
C. A. van Ray.
?
Twee woorden, of een nacht in het bosch, 1806,
d. M. G. Engelman en C. van der Vijver.
Martainville, A., La Banqueroutte du savetier à propos de bottes (1801)
- Het bankroet van den schoenlapper,
z. j., 1804, d. J. de Quack.
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Martainville, A., Le Duel impossible (1813) - Het onmogelijk duel, z.j.
Pataquès, ou Ie barbouilleur d'enseigne (1803) - Potte kaas,
of de kladschilder van uithangborden, 1809, d.
H. J. van Dinter.
Le Suicide de Falaise (1804) - De belagchelijke zelfmoord, z. j.
"
Mazè res, E. J. E. de, Chacun de son coté (1828) - leder zyn' weg, of
triomf der vrouwelijke deugd, 1828, d.
N. Vroombrouk.
Le jeune mari (1826) - De jong gehuwde Franschman, 1828,
"
d. H. van Overvest Kup.
Mazoïer,
?
- Theseus, 1806, d. J. van 's Gravenweert.
Meilhac, H., en Halévy, L., Barbe-Bleue (1866) - Blaauwbaard, 1868."
"
Froufrou (1869) - Froufrou, 1893, d. H. P.
Boudier.
L'lngénue (1874) - Een ingénue, 1885, d.
"
"
"
A. Rössi n g-Sablairo lies.
Les méprises de Lambinet (1866) - De misvattingen van Lambinet, 1883, d. C. B. J. Moor.
"
Tout pour les dames (1868) - Alles voor de
"
"
vrouwen! 1875, d. C. T. van der Brugghen van L.
"
?
De nazomer, 1886, d. J. de Jon g.
"
" ?
Mélesville,
Het Engelsche landhuis, 1830.
Het incognito, of het middagmaal in de herberg,
?
"
1828, d. Th. Obelt.
?
Kamer-arrest, of de twee gelieven, 1834, d. J.
"
de Quack.
Zij is krankzinnig, 1836, 1863, 1875, d.]. H. Burlage.
?
Maurice, 1839, d. J. H. Burlage.
?
De slaapwandelaar, of de kapel van Glenthorn,
?
"
1820, d. J. de Quack.
?
- De hof-nar van den prins, z. j., d.
en Xavier,
"
W. L. de Bruyn.
MelY-J anin, J. M., Louis XI à Péronne (1827) - Lodewijk XI, te Peronne, 1834.
Mercier, L. S., OIinde et Sophronie - OIinde en Sophronia, 1804.
Merville, Guyot de,
?
- De twee Engelschen, 1817.
Méry, J., Guzman Ie brave (1856) - Gusman de regtschapene, 1862, d.
F. H. Greb.
"

?

-

De twee Bassompierres, 1880, d. E. E. Min ken h 0 ff.

Meyer, H.,
?
- Richard Moor, 1882, 1891, d. C. R. H. Spoor.
Mi c hel, M. A. A., en C h 0 Ier, A.,
?
- De advocaat van den duivel,
1879, d. W. Boesnach Czn.
" L a ure n C i n, ? - Als men zijn beurs heeft verloren, 1866,.1883.
_.
De
doctor
der
dwaazen,
1802.
Mimaut, J. F.,
?
De
twee
dooven,
1876,
1889
(6de dr.), 1899, (8 ste dr.).
Moinaux, J.,
?

447
Moinaux, J.,
?
- De twee blinden, 1881.
Molé-Leger, Julie, ? - Hoogmoed gestraft, 1810, d. C. van der Vijver.
Mol i è r e, Amphitrion (1668) - Amphitryon, 1891, d. A. Oom s.
"
L'Avare (1668) - De vrekI), 1806, 1870, d. J. S. vanEsveldt
Holtrop.
, 1862, 1869, d. J. Schuitemaker.
"
"
, z. j.
"
"
"
, 1898, d. Taco H. de Beer.
L'Ecole des femmes (1662) - Het school voor de vrouwen 2),
"
1806, d. A. Fokke Simonsz.
Les Femmes savantes (1672) - De geleerde vrouwen, 1850,
d. H. L. Tetar van EI ven.
"
'"
1852, d. C. H. Perk.
"
Les Fourberies de Scapin (1671) - De snakerijen van Samuel
"
Kiewiet, 1865, d. D. E. Kraan.
Le Malade imaginaire (1673) - De ingebeelde zieke, z. j.
"
Le Mariage forcé (1664) - Het gedwongen huwelijk 1), z. j.
"
- Een gedwongen huwelijk, 1878.
"
Le Médecin malgré lui (1666) - De dokter tegen wil en dank,
"
1865, d. D. E. Kraan.
"
-- Gedwongen dokter, 1875.
"
Le Misanthrope (1666) - De menschenhater, 1805, d. H. 0 ge 1"
wight Jr.
"
,1851, d. J. M. Calisch.
"
"
- Misanthrope, 1851, d. C. H. Perk.
"
"
- De menschenhater, 1851, d. J. M. Calisch.
"
"
" ,1871,1872,d.W.J.vanZeggelen.
"
"
" ,1885, d. J.A.AlberdingkThijm.
"
"
, 1891, d. A. Ooms.
Monsieur de Pourceaugnac (1669) - Een vrijaadje met hinder"
nissen, 1866, 1881.
Les Précieuses ridicules (1659) - De belaglijke juffers 1), 1806,
"
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
- Belachelijke hoofsche juffers, 1889, d.
"
"
S. J. Bouberg Wilson.
Le Sicilien ou I'amour peintre (1667) - De Siciliaan 1), 1806,
"
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Tartuffe (1667) - Tartuffe, 1867 (2de dr.), d. N. Destanberg.
"
"
- Tartuuf, 1875, d. W. J. van Zeggelen.
"
"
- Tartuffe, 1877, d. J. M. Vos Mzn.
"
"
,1880, d. J. A. Alberdingk Thijm.
"
,1890, d. A. Ooms.

"

"

1) Naar Zschokke's vertaling.

2) Naar Kotzebue's bewerking.
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Monperlier, J. A. M., Le chateau de Pierre-Scise -

Vrouwenmoed door
ouderliefde, 1815, z. j.
M 0 n ten c los, M. E. Ma y 0 n, Robert Ie Bossu - De onverwachte keuze,
of de drie gezusters, 1804.
Montépin, X. de, en Dornay, J., ? - De man met de wassen beelden,
1895, d. J. Speijer Klerk.
M 0 n vel, J. M. B 0 u t e t, dit, Ambroise, ou voilà ma journée (1793) Weldadigheid beloond, of de getrouwe bediende,
1816, d. C. Vreedenberg.
Raoul de Créqui (1789) - Raoul, heer van Créqui, 1807, d.
"
B. A. Fallée.
Moreau, C. F. J. B., ? - Rok en mantel, 1872, d. F. Craushaupt Jr.
"
en La Co u r, de,? - Een dienst aan mijn vriend Blé\nchard, 1882.
? - De nacht in eene herberg, 1806, d.
Morea u,
" Auguste;
M. G. Engelman.
"Lafortelle, ? - Arouet de Voltaire bij Ninon de
"
l'Endos, 1806, d. P. Speet en C.· A. van Ray.
Muquet, A., en Lacroix, J., ? - Valeria, 1866, d. J. H. Ankersmit.
M u r g e r, H., ? - Uit het salon des variétés, 1876.
? - Hectors eed, 1876.
"
? - De eed van Horace, 1895, d. J. G. Schürmann Jr.
Mus se t, L. Ch. A. de, 11 faut qu'une porte sort ouverte ou fermée (1857) Een deur moet open Of toe zijn,
1878, 1889, d. H. P. Boudier.
Un caprice - Een gril, 1901.
Najac, E. de, en Bocage, H.,
?
- De nieuwe knecht, 1888.
"
" Millaud, A., ? - Aapje 117, 1895,d.A.Schürmann.
"
"
"
? - 't Aapje 117, 1898, d. J. van Biene.
?
- In het heiligdom van een ouden vrijer, 1884, d.
Nancy, Ch.,
Ch. Th. Desponts.
?
- Jacoba van Beieren en Frank van Borsselen, 1835, d.
Noyer,
C. A. van Ray.
Pailleron, E., L'étincelle (1879) - De vonk, 1890, d. G. A. M. Eg ge r s.
Le monde ou l'on s'ennuie (1881) - Voorname verveling, 1882,
"
d. J. de Jong.
"
?
- Meisjesdroomen, 1882, d. J. N. van Hall,
P a i n, M. J., en V i e 11 a r d, P. A., ? De vader bij toeval, 1821 (2 dc dr.).
P aro d i, A., Rome vaincue - De Vestaalsche maagd, 1881, d. H. Th. Boe Ie n.
Patrat, J., L'heureuse erreur (1783) - De gelukkige misvatting, z. j.
"
11 ne faut pas condamner sans entendre - Oordeeld niet voor
dat het tijd is, 1804.
?
- Eerzucht en behoefte, of de huwelijksscheiding, 1803.
?
D.e twee grenadiers, of het misverstand, 1805, 1833,
"
d. H. Kup.
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Pelletier Volméranges, 8., Clémence et Valdémar - Clemence en
Walde mar, 1804.
Les deux Francs-Maçons,' ou les coups du hasard (1808) De twee vrijmetselaars, 1808, d. C. van der V ij ver.
Le Devoir et la Nature (1799) - Natuur en pligt, of de zoon
rechter over zijnen vader, 1808.
Les Frères à l'épreuve - De broeders op den toets, 1807, d.
"
C. van der Vijver.
en Cu b i è r e s-P alm e z e a u x, M. de, Paméla mariée, ou Ie
"
Triomphe des épouses (1804) - Pamela, of de
zegepraal der onschuld, 1805.
Pi c a r d, L. B., L' Acte de naissance (1804) - De doopcedul, 1806, d. C.
van der V ij ver.
Les Amis de collège (1795) - De Academi-vrinden, 1801, d.
"
P. Pypers.
Le Capitaine Belronde (1817) - Kapitein van Dorsten, of de
"
vrouwen op den toets, 1817, d. M. G. Eng e I man.
Le Collatéral, ou la Diligence de Joigny (1799) -? De reis"
genooten, of de bedrogen erfgenaam, 1815,
d. C. van der V ij ver.
Conjectures (1795) - De dorps barbier, of de menschenkenner
"
ten platten lande, 1815.
Les Filles à marier (1805) - De huwbare meisjens, 1807, d.
"
A. Fok ke Sim 0 n sz.
La Manie de bri\1er (1806) - De zucht tot schitteren, 1807,
d. B. A. Fallée.
Les Marion.ettes (1806) - Een spel van het lot, of de mario~
"
netten, 1806, d. C. van der Vijver.
Monsieur Musard, ou comme Ie temps passe (1803) - De
beuzelaar, of waar blijft de tijd! 1804.
La Noce sans mariage (1805) - De zieke bruidegom, of de
bruiloft zonder huwelijk, 1808, d. H. K u p.
Les deux Philibert (1816) - De gebroeders Philibert, of het
"
misverstand, 1816, d. C. van der V ij ver.
Les Provinciaux à Paris (1802) - De groote stad, of de land"
bouwers te Parijs, 1805, d. M. G. Eng e I man.
Les Ricochets (1807) - De mops en het meisje, of de weder"
stuiting, 1807.
Le susceptible (1804) - De ligtgeraakte, 1806, d. C. van
"
der Vijver.
Les trois Maris (1800) _. De drie getrouwde mannen, of de
hedendaagsche Parysche zeden, 1805, 1811, d.
C. A. van Ray.
La vieille Tante ou les Collatéraux (1811) - De oude tante
"
of de nabestaanden, 1816, d. 8. A. Fallée.
WORP, Drama en Tooneel, 11.
29
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Pi card, L. B., Le vieux Comédien (1803) - De oude tooneelspeler, 1804,
z. j., d. C. Vreedenberg en C. A. van Ray.
Les Voisins (1799) - De gebuuren, 1802, d. C. A. van Ray.
Le Voyage interrompu (1798) - De verhinderde reis, lS08, d.
"
J. S. van Es vel d t Holt rop
?
- De twistveroorzaakers, of het onbehendig dienst"
bewijzen, 1805.
?
- De vondeling en de procureur, of vader en moeder
"
bij toeval, 1834, d. C. A. van Ra y.
en E mp i s, A., L' Agiotage, ou Ie métier à la mode (1826) "
De windhandel, of de kostwinning van
den dag, 1826.
P ier rou, E. en Laf e b ri è r e, A., ? - 't Eerste hoofdstuk van 't derde
boek, 1886, d. H. P. Boudier.
Pigault Ie Brun, G. C. A., Les Rivaux d'eux-mêmes (1778) - De beproeving, of de jonge echtgenooten, lSOI, 1809,
d. A. Bruggemans.
? - Claudine van Florian, 1801, d. J. W. van Cortenbe r ghe.
? - Liefde en rede, 1806, d. M. G. Engelman en C.
"
van der V ij ver.
?
- Maria Stuart, Koninginne van Schotland, 1820, 1823,.
"
d. A. L. Barb.az.
?
-- Het matroosje, of de schipbreuk, 1828, d. C. V r e e"
denberg.
?
- De schoenmaker van Damaskus, 1800, d. H. T 0 II e n s.
""
? - Verleiding en vergoeding, 1801, d. H. Tollens.
Pi ron, A., La Métromanie ou Ie Poëte (1738) - De poëet of de rymdrift,
lSOI, d. A. L. Barbaz.
Plo u v ier, E.,
?
- Ijzervreter, 1901.
Poirson, P.,
?
- Op reis, 1886, d. J. Gram.
Ponsard, F., L'Honneur et I'argent (1853) - De eer en het geld, 1854, d.
A. Ruysch.
"
Lucrèce (1843) - Lucretia, 1847, d. G. J. d'Ancona.
""
" ,1884, d. H. J. Schimmel.
Poujol, A., ? - Het kasteel van Vernueil, 1844, d. A. H. van Gorcum.
P ou 11 a in deS a int fo i x, G. F., Arlequin au serail (1747) - Arlequin in
't serail, lS03.
Prevel, J.,
?
- Mannentranen, 1886, d. A. Rössing-Sablairo11es.
P u y s é g u r, A. M. J. Ch.,
?
- De weldadige rechter, 1800, d. C. A.
van Ray.
?
- De rechtvaardige en menschlievende
"
rechter, 1801, d. S. Izn. Wis eli u s.
P Y0 t, F., Le Chiffonnier (1847) - De voddenraper van Parijs, 1889, 1905,
d. C. P. T. Bigot.
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Racine, Andromaque (1667\ - Andromaché, 1802, 1809, 1827, d. H. Tollens.
"
Athalie (1672) - Athalia, 1876, d. G. H. Crets.
"
Britannicus (1664) - Brittannicus, 1809, d. J. van 's G r a ven w ee rt.
"
Ip'higénie (1674) - lfigenia in Aulis, 1809, 1858, d. W. B i I der d ij k.
Radet, J. B.,
?
- Frosine, of de laatst aangekomene, 1802.
?
- De weduwe van Epheze, of de zeden van den
"
goeden ouden tijd, 1810, d. C. A. van Ra y.
?
- De valk of iets uit vader Cats, d. C. A. van Ra y.
"
en Bar r é, P. Y 0 n,
?
- Renaud d' Ast, of de winter"
avond, 1803, d. J. van Walré.
Rayn ouard, Fr. J. M., Les TempIiers (1805) - De tempelheeren, 1805,
d. J. Kinker.
Regnard, J. F., Le Joueur (1695) - De speler, 1860, d. W. Harsveldt.
Reil y, de,
?
- De gelukkige echtscheiding, z. j.
Revel, V. A. Volleau, dit, ? - De pijper des Konings van Pruissen,
of de gevangene te Spandau, 1820, d.
M. G. Engelman.
Ribié, C. F., en Martainville, A., La Queue du diabie (1808) - De
staart van den duivel, of de toovergeest, 1812,
1816, d. B. A. Fallée.
Ri c h a u d-M art e II y, H. F., Les deux Figaros, ou Ie sujet de comédie
(1794) - De twee Figaroos, 1802, d.
H. Ogelwight Jr.
Rog er, j. Fr., L' Avocat (1806) - De advocaat, 1808, d. A. Fok k eS i m 0 n s z.
-- De jonge regtsgeleerde, of pligtbesef en
"
"
wantrouwen, 1833, d. C. A. van Ra y.'
Le Val et de deux maitres (1800) - De knecht van twee meesters,
"
1801, 1802, d. J. de Quack.
Romagnesi, J. A., Samson (1717) - Samson, 1803.
Rom a n d, H.,
? - Alva's geheimschryver, 1842, d. E. ter B rug g e n°.
Rostand, E., Cyrano de Bergerac - Cyrano de Bergerac, 1898, d. W. Kloos.
Rougemont, M. N. Ballisson de,
?
-- Leon, of trotschheid en
eerzucht, 1838, d. H. van Overvest Kup.
? - De Hertogin de la Vaubalière, 1844, d. V. L e m a i re.
"
en Perrin, R.,
?
- Hendrik de Vierde en d'Aubigné,
"
1815, d. M. G. Engelman.
Saint-Amand en Henry,
?
- De tooverkol, z. j., d. L. T 0 II e n s.
?
- Het kind der liefdadigheid,
Saint-Aubin, M. C. Cammailie,
of de nieuwe Antigone, 1806.
Saint-just, Godart d'Aucourt de, ? -De califvan Bagdad, 1802, 1832.
Saint-Marcel, A. P. H.Tardieu,?
Kato van Utika, 1801, d.
H. Tollens.
Sand, G., Claudie (1851) - Claudie, z. j.
"
Le Marquis de Villemer (1864) - De markies de Villemer, 1877,
d. j. M. Anne.
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Sandeau, L. S. J., en Decourèelle, A., ? - Marcel, 1873, 1902.
"
"
"
? '" 1874,d.C.R.H.Spoor.
Sardou, V., Daniel Rochat (1880) - Daniel Rochat, 1881,d.H.P.Boudier.
Fernande (1870) - Fernande.
Nos intimes (1861) - Vrienden van ons, 1877, d. J. M. Anne.
"
Les pattes de mouche (1861)
Het kattebelletjen, 1882, d.
"
J. ten Brink.
"
Rabagas (1872) - Rabagas.
Saurin, B. J., Spartacus ~1760) - Spartacus, 1805, d. P. Pypers.
Sc rib e, A. E., Bertrand et Raton (1833) - Bertram en Raton, z. j.
La Calomnie (1840) - De laster, 1840.
"
Le Charlatan isme (1825) - De puff, of logen en waarheid, 1854,
d. N. S. Calisch.
Chut - Sst! 1859, d. C. J. Roobol.
"
Les deux précepteurs - De twee schoolmeesters, 1872.
"
Le Dieu et la bayadère (1830) - Brama en Zoloé, of de ver"
liefde bayadère, 1835.
L'Étoiie du Nord (1854) - De ster van het noorden, 1855.
"
Une faute (1830) - Een eenige misstap, 1831, 1870, d. C. J.
"
Roobol.
L'Ours et Ie Pacha (1820) - De beer en de pacha, 1831.
Les premières amours - De eerste liefde, of de herinneringen
"
der kindschheid, 1839.
Le Verre d'eau (1842) - Het glas water, of de uitwerkingen
"
en de beweegredenen, 1841, d. C. A. van Ray.
- Een glas water, 1847.
"
?
- De Amerikaan, 1880, d. Jan C. de Vos.
"
?
- Wat men beschonken doet, moet men nuchter
misgelden, 1884, d. H. E. Cap a dos e.
?
- - Drie vrouwen voor één man, 1896, d. Jac. de Vos.
"
?
- Een beroemd man, 1872.
?
- Estelle, of vader en dochter, 1836, d. M. Sc hou ten.
?
-" De verborgen hartstogt, of de liefde in het ge"
heim, 1839.
?
- Maurits, of de man die zijn vrouw bedriegt, 1881.
"
?
- Het wisselregt, 1828, d. A. Ru y s c h.
en A I P h 0 n s e, Une chaumière et son coeur - Eene hut en
"
zijn hart, 1838, d. M. Sc hou ten.
" B u r c h, E. L. van der, Clermont (1838) - Clermont, of de
vrouw eens kunstenaars, 1840, d. C. A. van Ray.
"
?
- Japhet de vondeling, 1840.
" Del a v i gn e, J. F. C., Le Diplomate (1827) - De staatsman
"
bij toeval, 1852, d. J. van Lennep.
La muette (1828) - Het sprakelooze
"
"
meisje van Portici, 1829.
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Ser i b e, A. E., en Del a v i g n e, J. F. C.,
?
- Het testament, 1834.
"
" M é les v i II e, La Demoiselle à marier (1826) - De huwbare dochter, of de eerste zamenkomst, 1835,
d. C. ]. Roobol.
L'Etudiant et la grande Dame - De student
"
"
en de voorname dame, d. B. Lam 0 t.
Valérie (1822) - Valeria, of het vereffende
"
"
proces, 1823, d. ]. de Quaek.
?
- Rodolphe, of broeder en zuster,
"
"
"
1886, d.]. H. Denis.
- De heidin in Noord-Amerika, 1834.
?
"
?
- De secretaris en de kok, 1882.
"
"
"
en Bayard, ]. F., Philippe (1830) - Philip,
"
"
z. j., d. T. Maris.
" Carmouche, P. F.A., LaLunedemiel,.
"
De eerste huwelijksweek, of de adelijke
klompenmaker, 1830, d. A. Ruysch.
, Villeneuve, F. de, en Desvergers,
?
- Yelva, of
"
het Russisch weesmeisje, 1829, d.
]. W. Schuurmans.
, Ymbert, ]. G., en Varner, A. F., L'intérieur d'un bureau
"
(1823) - De oude kopiist, of men schikt zich
naar de omstandigheden, 1823.
Ségur Ie jeune, J. A. P., en Dupaty, E.,
?
- De klugtige opera,
1802, d. J. de Quaek.
?
La tireuse des cartes - De kaartlegster, 1870.
Séjour, V.,
? - Ben-Leil, de zoon van den nacht, 1857, d.J. Hertz]r.
- De zonderlinge oom, of de koopman
Servières, J., en Ernest,
?
van Londen, 1805, d. H. K u p.
- Arlequin bij toeval, of eene weldaad blijft nooit
?
Seurin, C. A.,
on beloond, 1818, d. C. Vreeden berg.
- De gebeterde ]ocrisse, of de rampvolle dag, 1816.
?
- Voorheen en thans, of zoo gaat het in de wereld,
?
"
1810, 1816, d. C. A. van Ray.
?
- De reizigers, 1823, d. P. G. Ren a u d.
en Chazet, A. R. P. Alissan de, ? - Maandag, Óinsdag
en Woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau, 1810, d. M. G. Engelman.
?
- Het melkmeisje van Bercy, z. j.,
"
"
"
d. H. Kup.
?
- De onnozele familie, 1810, 1868, d.
"
"
"
C. A. van Ray.
Soulié, F., ? - De werkman, 1849, d. K. ]apin.
? - De schrijnwerker, of wie is zijn zoon, 1841, d. M. Sc hou te n.
Sou I i é, F. en B., Le proscrit (1839) - De banneling, 1895.
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Soulié, F., en Badon, E.,

Une aventure sous Charles IX (1834) Vergelding, of een avontuur onder Karel IX,
1859, d. C. J. Roobol.
Dehay, T., Le Proscrit (1839) - De balling, 1842, d.
"
"
T. Maris.
Sou met, A., Jeanne d' Arc (1845) -- Jeanne d' Arc, of de maagd van Orleans,
1828, d. J. Brand van Cabouw.
- Boontje komt 'om zijn loontje, 1875, 1883, 1892,
Sou v est r e, E., ?
d. J. J. Cohen Stuart.
- Hamelin, 1839, d. A. H. de B r u i n e.
?
"
- Neef Piet, of die kaatst moet den bal verwachten,
?
"
1875, d. J. J. Cohen Stuart.
?
- De oude nicht, 1867, 1889 (3 de dr.).
"
- De scheepsjongen, 1881, 1891.
?
"
?
- Het testament van de Wed. Poot, 1875, 1904 (5de
"
dr.), d. J. J. Cohen Stuart.
Théaulon de Lambert, M. E. G. M.
?
- Eudoxie, of de molenaar
van Haarlem, 1844.
?
- De gravin van de ton, d. W. Greeven.
"
en C h 0 q u a rt, A., M. Jovial (1827) - De Heer Lustig, of de
"
deurwaarder liedjes-dichter, 1834, 1840,
d. J. H. Gravé.
Dartois de Bournonville,
?
- Frankrijk en
"
"
Savoije, 1840.
De f 0 r ges en J a i m e, ? - De Franschen zijn grappen"
makers, 1844, d. B. Lamot.
en Gabriel, J. j.,
?
- De Heer Lustig, of de deur"
waarder in gijzeling, 1834, 1840, d. J. H. G r a v é.
Saint Laurent en Théodore, Le Bandit - De bandiet,
"
1842, 1886, d. T. Maris.
Theuriet, A., Jean Marie (1871) - Jean Marie, 1882, d. J. L. Wertheim.
Th i b 0 u s t, L., L'homme n'est pas parfait - De man is niet volmaakt, 1881,
d. A. P. Geerke.
Tiercelin, L., L'heure du chocolat - Een kop chocolade, 1882, 1894, d.
W. G. A. F. van Sorgen.
Touroude, A.,
?
- Een bastaard, of de familie Duverny, 1873, d.
C. F. van der Brugghen.
Valville, F. 8.,
?
- De twee spreekende schilderijen, of de gestoorde maaltijd, 1804, d. M. G. Engelman.
Varin, V., en Desvergers, Une passion - Eene hersenschimmige
liefde, 1839.
?
Varner, A. F., en Duvert,
- De zuster van Jocrisse,,1880, 1887,
d. J. M. Ruffa.
_. De luitenant-admiraal Tromp aan het hof van
Vautrin, A.,
?
Lodewijk den Veertien den, Ü!32, d. C. J. Roobol.
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Victor, M., La folie intrigue, ou les quiproquo - De twee vrienden, of
verwarring en list, 1819, d. M. G. Engelma'n.
?
Adolf en Sophia, of de slagtoffers der dwaling,
"
1817, z. j., d. C. Vreedenberg.
?
Jean Calas, of de onschuldig gevonnisde, 1820,
"
d. J. de Quack.
Palmerijn, of de Gallische kluizenaar, z. j., d.
?
"
D. J. Kamphuizen.
Theresia, of het weeskind van Genève, 1823, d.
?
"
P. van Sluys de Quack.
Villeneuve, F. de, en Dupenty, Ch., ? - De hussaar van Felsheim,
1828, 1868, d. B. A. Fa 11 é e.
" Burch, E. L. van der,
?
- De jeugd van
Maria Stuart, 1843, d. T. M·aris.
V 0 I tai re, Adelaïde du Guesc\in (1734) - Adelaïde du Guesc\in, 1812, d.
A. L. Barbaz.
Eryphile (1732) - Eryphilé, 1803, d. M. St r a a I man.
"
Les Guèbres ou la tolérance (1769) - De Guebers, 1804, d.
"
H. Tollens.
L'indiscret (1725) - De onbescheidene, 1826, d. P. Koster.
"
Les Lois de Minos (1773) - Asteria, of de wetten van Minos, 1808.
"
La Mort de César (1743) - De dood van Cezar, 1801, d.
"
H. Tollens.
Oedipe (1718) - Edipus, 1803, 1821, d. A. L. Barbaz.
"
Oreste (1750) - Orestes, 1802, d. M. St r a a I m all.
"
"
1812, d. A. L. Barbaz.
Rome sauvée (1750) - Katilina, of Rome gered, 1802, d.
H. Tollen s.
"
Sémiramis (1748) - Semiramis, 1801, d. J. Nomsz.
""
"
,1801, 1804, d. P. Pypers.
""
"
,1814, d. A. L. Barbaz.
"
Tancrède (1760) - Tancredo, 1805.
Wafflard, A. J. M., en Fulgence, Le Célibataire et l'hommemarié(1824)
- De gehuwde en ongehuwde man, 1829.
Naar hef Duitsch:

A I bin i, Endlich hat er es doch gut gemacht (1836) .- De bemoeiäl, of
eindelijk heeft hij het toch goed gemaakt, 1846,
d. C. J. Roobol.
?
- Hof-kleêrmaker-generaal, 1846, d. C. J. R0 0 bol.
"
Angely, L.,
?
- Kwade tongen, 1887, d. C. Baarslag.
A nno, A., Familie Hörner - De familie van Horen, 1885.
"
?
- Buttinger en Zoon, 1889, d. J. A. Holtrop.
A n ton, A., Männerstolz und Weiberrache (1792) - Mannen-trots en vrouwenwraak, 1803.
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Arresto, C. G. H., Der Indienfahrer (1803) - De Oost-Indiën-vaarer, 1804,
1805, d. J. W. J. Steenbergen van Goor.
Frohe Laune (1800) - De vrolyke luim, 1802.
"
Der Plan (1804) - Het plan tot een blijspel, 1804, 1819.
"
Die Soldaten (1804) - De militaire stand, 1805.
"
Der feindliche Sohn (1805) - De zoon in vijandelijken dienst,
"
1805, 1811, d. J. W. J. Steenbergen van Goor.
Arronge, A. I', Dr. Klaus (1878) - Doctor Klaus, 1880, d. J. H. Rössing.
"
Hasemanns Töchter (1877) - De dochters van Haseman,
1886, 1898, d. E. S. Culp.
Kompagnon (1881) - De compagnon, 1898.
"
Mein Leopold (1873) - Mijn Leopold, 1887.
"
Babo, F. M. v 0 n, Bürgerglück (1792) - De beloonde moederliefde, 1815,
d. H. Kuyper Gzn.
Der Puls (1804) - De pols, 1804, d.J. S. van Esvel d t Ho !trop.
"
Baczko, L. A. F. J. von, Die Mennoniten (1809) - De doopsgezinden,
1809, d. A. Loosjes Pz.
Bauernfeld, E. von, Bürgerlich und romantisch (1835) - Burgerlijk en
romantisch, 1847, d. C. J. R 00 bol.
Beek, H., Das Chamäleon (1803) - Het Cameleon, z. j.
Rettung für Rettung (1802) - Redding voor redding, 1812.
"
Die Schachmaschine (1798) - De schaakmachine, 1803, d. C. S a u e r.
Be c k e r, W. G.,
?
- Het huisselijk feest, 1816, d. l H. Ho II e.
Be h a c k e r, G., ? - De ronselaar, of de gestoorde reis naar Surinamen,
1818, d. A. Bruggemans.
Benedix, R., Die Banditen - De bandieten, 1877, d. H. Edwards
Capadose.
Der geheimniszvolle Brief - De geheimzinnige brief, 1873.
Doctor Treuwald - Dokter Treuwald, 1872.
"
Die Eifersüchtigen - De jaloersehen, 1852, d. E.Stroobant.
"
Eigensinn - Eigenzinnigheid, 1873, d. M. Middelhoven.
"
Die Epigramme - Drie puntdichten, 1871.
"
Herrschsucht - Heerschzucht, 1872.
Die Lügnerin - De leugenaarster, 1875, d. F. W. B ü c h n e r.
"
Mathilde - Mathilda of een vrouwenhart, z. j., 1870.
"
Nein - Neen, 1872, 1885, 1894, d. F. W. Büchner.
"
Die Pflegetöchter - De pleegdochters, 1885.
"
Der Störenfried - De stokebrand, 1876, d. O. V. Ruismans.
"
Die zärtlichen Verwandten - Lief onder elkaar, of de familie
"
Barnau, 1870, d. C. F. van der Brugghen v. L.
- Lieve bloedverwanten! 1898.
"
"
?
- De phrenologen, 1873, d. M. Middelhoven.
"
?
- De snuifdoos, 1881.
?
- Door tantes opgevoed, 1896, 1904, d.Jac.deVos.
?
- Een derde, 1872, d. M. Middelhoven.
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- Gunstige voorteekens, 1873, d. M. Mi d del h 0 ven.
- De geheime kamer, 1873, d. M. Middelhoven.
"
- Het kerstfeest van den landweerman, 1871.
"
?
- Eene vrouw, die de baas speelt, 1865, 1885.
"
?
- Kandidaat voor den dood, 1871.
"
- Onwankelbaar, 1872, d. M. Middelhoven.
?
"
?
- De oudejaarsavond, 1883, d. J. B. Rauppe.
"
?
- Neef postilIon, 1886.
"
Be r g, O. F., Einer von unsere Leut - De oude-kleêr-kooper, of een vriend
in den nood, 1872, 1900 (3de dr.).
Bindseil, C. H., Launen und Herzensgüte (1798) - Luim en goedhartigheid, 1801.
?
- De Deli1achsche familie, of het verstoorde
"
huisselijk geluk, 1810.
Bi r c h-P f e iff e r, Ch., Dorf und Stadt (1848) - Dorp en stad, z. j.
"
Der Goldbauer (1860) - De goudboer.
"
Hinko - Hinko, of de vrij knecht, 1845, d. C. J. R 0 0 bol.
Mutter und Sohn - Moeder en zoon, 1879.
Steffen Langer (1848) - Steven Langer uit Glogau, d. C. J.
"
Roobol.
?
- De orgeldraaier en zijn pleegkind, 1894, d.
M. de Haas.
?
- De student uit Jena, 1869.
"
?
- Wie is zij? 1872, d. C. T. van der Brugghen
"
van L.
Blumenthal, 0., en Kadelburg, G., Groszstadtluft - Groote stadslucht,
1904, d. Jac. de Vos.
?
- Jan Ongeluk, 1905, d.
,.
"
•
Jac. de Vos.
Brandemer, S. von, geb. von FrankIin,
?
- Sidney en Eduard,
of wat vermag de liefde, 1801.
Brandes, J. C., Der Schiffbruch (1765) - De schipbreuk, 1801, 1802.
"
?
- Sara van Salisbury, 1801.
"
?
- De vrouw naar de waereld, d. A. Hartsen.
Brentano,
?
- De democratische baard van mijnheerStrippel, 1875,
d. J. Zegers.
Bretzner, Chr. F., Die Pastete (1808) - De pastei, of de neef op den
toets, 1812, d. C. Sauer.
,
Brömel, W. H.,
?
- De letterlijke uitlegging der wet, z. j.
?
- De nuttige beproeving, of het onderzoek
Brühl, A. F. von,
kwam juist van pas, 1805.
Calenius, G., ? - De prinsen van Oranje, 1837, d. K. H. A. Telman.
Calmberg, A.,
?
- Het misverstand, 1879.
Castelli, I. F., Die Waise und der Mörder (1829) - Victoryn, of het weeskind en de moordenaar, 1829, d. M. G. Engelman.

Benedix, R.,

?
?
?

458
De moderne Simson, en een nieuwe Delila, 1875.
De herberg de gouden zon, z. j.
Boas en Ruth, 1846, 1847 (4de dr.), d. L. N. Cohen.
De bruidskroon, of de droomverschijning, 1814.
?
- Florette, z. j.
- De tempel der Muzen, 1807, d. A. Fokke
Simonsz.
D ö ri n g, G.,
?
-- De schoolmeester en zijne vrouw, z. j., 1864.
Drost, W.,
?
- Een kop thee, 1875, d. A. L. J. Landré.
Elsholz, F. von, Komm her! (1825) - Kom hier, 1837, d. T.J. Kerkhoven.
Enge I, J. J., Eid und Pflicht (1818) - Eed en pligt, 1818.
"
Das Mutterpferd (1799) - Het veulen merrie, 1816.
E rn s t, K.,
?
- De molen bij Auerstad, 1812, d. C. S a u er.
Fr e y ga n g, W. v 0 n, Doctor Gall auf der Reise (1805) - Doctor Gall op
reis, 1805, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
F re y tag, G., Die Journalisten (1853) - Journalisten, 1901, d. S. E i se n dr a th.
Friedrich, F. H.,
?
- De bruine haarlokken, of het vaderlandsch
meisje, 1816.
?
- Studentenstreken, 1818, d. M. G. Eng e I man.
F u I d a, L., Oas verlorene Paradies (1889) - Het verloren paradijs, 1901, d.
E. de Saë I.
Unter vier Augen - Onder vier oogen, 1894.
"
Frl., Witwe (1895) - Een ongetrouwde weduwe, 1902, d. A. van
"
S prinkh u ysen.
"
Das Wunderkind (1892) - Het wonderkind, 1897.
"
?
-- De jonggezellenbond, 1902.
Geibel, E., Sophonisbe (1869) - Sofonisbe, 1876, d. H. J. Schimmel.
Gensichen, O. F., Euphrosyne (1878) - Euphrosyne, 1879, d.J. C. de Vos.
Go et h e, Der Bürgergeneral (1790) - De burgergeneraal, z. j.
Egmont(1787)- Egmond, 1853, d. J. A. van Eeden.
- Egmont, 1890, d. Jac. d~ Vos.
"
Faust (1808) - Faust, 1833, 1868,1870,1878, d. A. Steenbergen.
"
" , 1842, d. L. V lee s c hou w e r.
"
"
" ,1865, d. H. Frijlink.
"
" ,1878,1882,1891,1904, d. J.J.L. tenKate.
" Die Geschwister (1776) - Broeder en zuster, 1850, d. P. Genard.
"
Götz von Berlichingen (1773) - Götz von Berlichingen, z. j.
•
Iphigenia ~1779) - Iphigenia op Tauris, 1899, d. C. van der Zeyde.
G ö r1 i t z, K.,
?
- De gunning of een vriend in nood, 1887, d. S.
Wil\emson.
"
?
- Een gevaarlijk sujet, 1899, d. J. H. M. Franzen.
Gorner, K. A., Englisch - Da's Engelsch! 1882, 1898, d. H. Morriën.
Ein glücklicher Familienvater - Man en vader, maar vrouw
"
noch kind, 1878, 1892, d. C. T.
van der Brugghen v. L.
?
Claar, E.,
?
Clauren, H.,
?
Cohn, 1. J.,
Cu n 0, H.,
?
Deinhardstein, J.
Dessauer, J. H.,

L.,
?
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G Ö rn e r, K. A.,?

-

Hoe drie muzikanten hun gelag betalen, 1886, 1895,
d. J. A. Holtrop.
? -- Schoonvader en schoonzoon, 1872, d. H. Edwards
"
Cappadose.
"
? - Zout, 1880, d. C. R. H. Spoor.
Grillparzer, P., Sappho (1818) - Sapho, 1874, d. H. Th. Boelen.
Grosse, P. W.,?
Zij moet van het tooneel af, of eene zege der
tooneelspeelkunst, z. j.
Grünert, C.,
?
De azijnverkooper, 1875, d. W. C. Royaards.
Guttenberg, A. J. von, Das Glas Wasser (1802) - Het glas water, 1802.
"
Die Speculanten (1799) - De speculanten, 1801.
"
Verwechslung (1800) - De verwisseling, 1801.
"
?
- De verbanning, d. B. A. Pa 11 é e.
"
?
- De bevrediging, 1801.
Gutzkow, K., Der 13 November (1842) - De dertiende Novemper, 1852,
d. K. Stallaert.
Uriel Akosta (1847) - Uriel da Costa, z. j., d. P. C. F. Frowein.
"
Werner, oder Herz und Welt (1840) - Wernel", of hart en
"
wereld, 1845, d. C. J. Roobol.
?
- Zusterliefde en vriendschap, z. j.
"
Hagemann, P. G., Doppel-papa (1810) - De dubbelde vader, 1819, d.
W. van Dinsen Jr.
Priedrich von Oldenburg, oder der Mann von Stroh (1794) "
Predrik van Oldenburg, of de man van stroo, 1803,
d. W. J. Steenbergen van Goor.
Der Pürst und sein Kammerdiener (1792) - De vorst en zijn
"
kamerdienaar, ~81O, d. H. K u Yper Gzn.
Seliko und Berissa oder die Liebe unter den Negern (1798)"
Selico en Berissa, of de liefde onder de
negers, 1802.
? - De vuurproef, 1804, d. W.]. Steenbergen van Goor.
"
Hahn, R., Eine Rekrutirung in Krähwinkel - Eene zitting in den militieraad te Nergenshuizen, 1886.
? - Honderd jaren te laat op de wereld, 1898, d. C. P. T.
"
Bigot.
"
? - In de antichambre van Zijne Excellentie, 1868, 1894.
"
? - Ooms en tantes, 1883.
Halm, P., Griseldis (1834) - Griseldis, 1839.
"
Kamoëns (1837) - Camoëns, 1859, d. D. F. van Heyst.
"
"
- De dood van Camoëns, 1866.
Der Sohn der Wildnis (1842) - De zoon der wildernis, 1869, d.
L.]. Veltman.
"
? - De pleegdochter, 1866.
Hamerlin g, R., Lord Lucifer (188Q} - Lord Lucifer, 1882, d. Em ilie Hoïnck.
Hauptmann, G., Einsame Menschen - Eenzamen, 1895.
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Heiberg, J. L., ? - De ziel na den dood, z. j., d. A. J. ten Brink.
Heine, H., Wi1liam Ratc1iff (1822) - Wi1liam Ratclif, 1872, d. J. M. E.
Dercksen.
Hempel, W., ? - No. 777, of het verlote landgoed, 1837.
Henie, E., Durch die Intendanz - Door de intendance, 1894, d. E. de Saël.
"
? - De wraak der kleinen, 1888.
? - De zusters, 1888.
"
? - Onteerd, 1898, d. Ed. de Saël.
"
Hen s Ier, K. F., Das Donauweibchen (1792) - Het vrouwtjen van den Donau,
of de koningin der spooknymphen, 1803, 1805, z. j. (2),
1826, d. A. Fokke Simonsz.
Eugenius Skoko, Erbprinz von Dalmatien (1798) - Eugenius,
"
erfprins van Dalmatien, 1800, d. C. S a u e r.
?
- Leer om leer, 1800.
"
?
- De gelukkige morgen, 1800.
"
- De repetitie van 't liefhebbery-tooneel,
"
1800, d. K. Albrecht.
Hertz, H., Kömg Renés Tochter (1845) - jolanthe, 1877.
"
"
",1884,d.j.L.Wertheim.
Hiemer, T. K., ? - Sulmona, 1830, d. j. de Boer.
Hillern-Birch, W. von, Die Augen der Liebe (1878) - De oogen der
liefde, 1891, d. W. N. Peypers.
Holbein, F. von, Fridolin (1806) - Fridolin, 1810, 1836.
"
?
Klaart je en jacob, of zijne mouw
verraadt hem, 1822, d. D. j. Kamphuizen.
Ho!tei, K. von, Hans jürge oder Knecht, Diener, Herr (1833) -Hetparelsnoer, of knecht, dienaar en heer, 1859, 1887,
1902 (4de dr.), d. j. C. R 0 0 bol.
Lorbeerbaum
und Bettelstab oder: Drei Winter eines deut'0
schen Dichters - Laurierboom en bedelstaf,
of drie winters uit het leven van een dichter,
1850, 1852, d. G. Van Beek.
"
?
- Aan eigen adres, 1886, d. A. L. J. Landré.
Houwaid, C. E. von, Fluch und Segen (1821) - Vloek en zegen, 1833.
"
Der Leuchtturm (1821) - De vuurtoren, 1842, d. J. Kr a mer s jzn.
Huber, L. F.,
?
- De natuurlijke zoon, 1807, d. j. S. van Esveldt
Ho!trop.
Ifflandt, A. W., Achrnet und Zenide (1799) - Achrnet en Zenide, 1805,
d. j. S. van Esveldt Holtrop.
Die Advokaten (1796) - De advokaaten, 1801, 1809, d. M.
Muller van den Bos, geb. van den
Broeck.
Die Brautwahl (1808) - De huwelijks-keuze, 1808, d. S. j.
"
van Esveld t Ho !trop.
Dienstpflicht (1795) - De dienstpligt, 1809, d. M. G. Eng e I man.
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Ifflandt, A. W., Elise von Valberg (1792) - Elize van Val berg, 1808.
"
Das Erbtheil des Vaters \1802) - Het vaderlyk erfdeel, 1804.
"
Die Familie Lonau (1802) - De familie Lonau, 1806.
Friedrich von Oesterreich (1791) - Frederik van Oostenrijk,
1812, d. H. Kuyper Gzn;
Das Gewissen (1799) - Het geweten, 1802, d. W. J. Steenbergen van Goor.
Die Hagestolzen (1793) - De ongehuwden, 1809.
"
Die Hausfreunde (1805) - De huisvrienden, 1815, d. J. S.
van Es ve Idt Hol tro p.
Leichter Sinn (1799) - Ligt-zinnigheid, 1802.
Die Marionetten (1807) - De marionetten, 1808, d. J. S. van
"
Es vel d t Hol t rop.
Die Reise nach der Stadt (1795) - De reis naar de stad, 1809,
d. M. G. Engelman.
Scheinverdienst (1795) - Schijnverdienste, 1804.
Selbstbeherrschung (1801) - De zelfbeheersching, 1804.
Das Vaterhaus (1802) - Het vaderlijk huis, 1805, d. P. G.
Wit sen G e y s b eek.
? - De behoeftige uit weldadigheid, 1814.
? - Liefde en pligt, of de gevolgen der onbedachtzaamheid, 1804, d. A. L. Barbaz.
Jak 0 bso n, E., Singvögelchen - Zangvogeltje, 1892 (3 de dr.), 1901, d.
Ser v a a s de B r u i n.
Jonas, R., ?
- Vergift, 1879, d. J. Rippe.
J ü n g er, J. F., Die Flucht aus Liebe (1803) - De schaaking, z. j.
Kadel burg, G., In Zivil - In politiek, 1902.
K a I i s c h, 0., Doktor Peschke - Dokter Peschke, of kleine heeren, 1884,
d. J. H. Aalbers.
K I i n gem a n n, E. A. F., Selbstgefühl (1800) - Het zelfgevoel, 1814.
K I i n ge r, F. M. v 0 n, Der Günstling (1785) - De gunsteling, 1808.
K n eis e I, R., Papageno - Papageno, 1904, d. Jac. de Vos.
? - De gevolgen van een leugen, 1894, 1904.
? - Mensch, betaal je schulden, 1898, d. C. P. T. B i go t.
? - Moos de schoenpoetser, 1905.
Körner, Th., Die Bergknappen - De bergwerkers, 1841, 1853, d. J. van
Len nep.
Die Braut - De bruid, 1858, 1898.
"
Die Gouvernante - De gouvernante, 1875.
"
Hedwig - Hedwig, z. j., d. J. L. A. Sc hut.
- Hedwig, de bandieten-bruid, 1829, d. S. L. X i m é nes.
"
Joseph Heyderich, oder: Deutsche Treue - Joseph Heidenrijk
of soldatentrouw, 1854, d. H. C. Sc h a rff.
Die Nachtwächter- De nachtwacht, 1844, d. S. v. 0 even ter Jsz.
, 1851, 1890, d. G. de Vos.

462
De nachwacht, 1860, 1863, d. J. M. E.
Dercksen.
Rosamunde ,- Rosamunda, 1876, d. J. S. Broedelet.
"
Toni - Tony, of vrouwenliefde en vrouwenmoed, 1819.
Der Vetter aus Bremen - De Bremer neef, 1819.
"
"
- De schoolmeester-schoonzoon, 1871, 1887.
"
Zriny (181~ - Zriny, of de dood voor vrijheid en vaderland,
"
1833, d. G. A. C. W. de Thouars.
- Zriny, z. j., d. J. Hoe k.
"
"
Kot ze b u e, A. v 0 n, Die Abenstunde (1809) - Het avond-uur, 1809, 1817,
d. J. S. van Esveldt Holtr,op.
Der verbannte Amor, oder die argwöhnischen Eheleute (1810)
"
- De gebannen Amor, of de achterdochtige echtgenooten,
1810, 1818, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Ariadne auf Naxos (1803) - Ariadne op Naxos, 1808, d. A.
"
Fok k e Sim 0 n s z.
Die beiden Auvergnaten (1813) - De twee kleine Auvergnaten,
"
1816, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
"
\- De twee kleine Auvergnaten, z. j.
"
Bayard (1801) - Bayard, 1802.
"
Die Beichte (1806) - De echtgenoot-kluizenaar, 1809, d. C.
van der V ij ver.
Die Bela'gerung von Saragossa, oder Pachter Feldkümmels
"
Hochzeittag (1811) - Het beleg van Saragossa, of
de bruiloftsdag van Pachter Veldkomijn, 1814, d.
J. S. van Esveldt Holtrop.
Der Besuch, oder die Sucht zu glänzen (1801) - Het bezoek,
"
of de zucht tot uitblinken, 1801.
Die Brandschatzung (1805) - De brandschatting, 1805, d.
"
J. S. van Esveldt Holtrop.
Braut und Bräutigam in einer Person (1814) - Bruid en
"
bruidegom in één persoon, 1814, d.
J. S. van Esveldt Holtrop.
Der Brief aus Cadix (1813) - De brief uit Cadix, 1818, d.
"
J. S. van Esveldt Holtrop.
Die barmherzigen Brüder (1803) - De barmhartige broeders,
"
1808, d. A. Fokke Simonsz.
Carolus Magnus (1806) - Carolus Magnus, 1808.
"
Der Citherschläger und das Gaugericht (1817) - De luitspeler
"
en het landgerecht, z. j.
Cleopatra (1803) - Cleopatra, 1808, d. A. Fokke Simonsz.
"
Der Deserteur (1807) - De deserteur, 1808, d. J. S. van
"
Es vel d t Holt rop.
?
- De arme dichter, 1901, d.J. Bakker.
Das Dorf im Gebirge (1798) - Het dorp in 't gebergte, 1807.
K ö r n e r, Th., Die Nachtwächter -
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Kot ze b u e, A. v 0 n, Eduard in Schottland oder die Nacht eines Flüchtlings
(1804) - Eduard in Schotland, of de nacht eens
vlugtelings, 1814 (2 de dr.).
? - De echtscheiding, 1900 (2 de dr.), d. F. Boersma.
"
Das Epigramm (1801) - Het schimpdicht, 1801, d. P. G.
"
Witsen Geysbeek.
"
- Het puntdicht, 1801.
"
Die Erbschaft (1807) - De ervenis, 1807, d. J. S. van Es vel d t
"
Holtrop.
Des Esels Schatten oder der Process in Krähwinkel (1810) "
De schaduw van den ezel, op het proces in Kraaijenhoek, 1813, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Eulenspiegel (1806) - Uilenspiegel, 1812, d.J. S. van Esve I d t
"
Hol trop.
Fanchon, das Leyermädchen (1805) - Fanchon, het liermeisje,
"
1806, d. A. Fokke Simonsz.
Das zugemauerte Fenster (1811) - Het toegemetselde venster,
"
1812, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Feodora (1812) - Feodora of het meisje uit Siberië, z. j., d.
"
J. S. van Esveldt Holtrop en J. F. Majofski.
Die Feuerprobe (1811) - 'De vuurproef, z. j.
"
Der Fluch des Römers (1814) - De vloek des Romeins, z. j.
"
Des Fluszgott Niemen und Noch Jemand (1812) - De stroomgod
"
Niemen en nog iemand, z. j.
Die eifersüchtige Frau (1820) - De ijverzuchtige vrouw, 1820.
"
Die kluge Frau im Walde, oder der stul1lme Ritter (1801) "
De wijze vrouw in het bosch, of de sprakelooze ridder, 1801.
Der Freimaurer (1818) - De vrijmetselaar, 1818, d. M. G.
"
Engelman.
Unser Fritz (1803) - Onze Frits (1803), d. J. S. van Es vel d t
"
Holtrop.
Der blinde Gärtner, oder die blühende Aloe (1809) - De
"
blinde tuinier, z. j.
Der Gefangene (1800) - De gevangene, 1801.
"
"
"
, 1804, d. J. Bakker.
"
Die respectable Gesellschaft (1813) - Het eerwaardig gezel"
schap, z. j., 1865.
Das Gespenst (1808) - Het spook, 1809, 1862.
"
Der Gimpel auf der Messe (1805) - De uil op de mis, 1805.
"
Die Groszmama (1816) - De grootmama, 1821.
"
Gustav Wasa (1801) - Gustaaf Wasa, 1802.
"
Der Hahnenschlag (1803) - Het hanen knuppelen, of de hanen"
slag, 1808, d. A. Fokke Simonsz.
Des Hasses und der Liebe Rache (1816) - De wraak der liefde
"
en die van den haat, 1817, d. M. G. Eng e I man.
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Kot z e b u e, A. v 0 n, Die deutsche Hausfrau (1813) - De moeder des huisgezins, of is er geene orde voor edele huisvrouwen?
1814,1826, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Hugo Grotius (1803) - Hugo de Groot, 1804.
Die Hussiten vor Naumburg im Jahr 1432 (1803) - De Hussiten
voor Naumburg, 1805, d. A. Fok k e Sim 0 n s z.
Hygea (1805) - Hygeia, 1808, d. A. Fokke Simonsz.
"
Incognito (1804) - Het incognito, 1804.
"
Das Intermezzo, oder der Landjunker zum erstenmale in der
"
Residenz (1809) - De landjonker in Berlijn,
1810, d. M. G. En gelman.
Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste
"
maal in de residentie, 1810, d. J. S.
van Es vel d t Hol t rop.
Das neue Jahrhundert (1801) - De nieuwe eeuw, 1801.
Kaiser Claudius (1807) - Keizer Claudius, 1808, d. J. S. van
"
Es vel d t Hol t rop.
Das verlorne Kind (1806) - Het verloren kind, 1806, d. J. S.
"
van Es vel d t Hol t rop.
Die deutschen Kleinstädter (1803) - De kleine stad in Duitsch"
land, 1805, d. A. Fokke Simonsz.
Die französischen Kleinstädter (1803) - De kleine stad in
Frankrijk, 1805, d. M. G. Eng el man.
Die beiden Klingsberg (1801) - De twee Klingsbergen, 1801.
Die Komödiantin aus Liebe (1810) - De tooneelspeelster uit
liefde, 1810, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die seitene Krankheit (1814) - De zonderlinge ziekte, 1875.
Die Kreuzfahrer (1803) - De kruisvaarders, 1803, d. J. S. van
"
Es vel d t Hol t rop.
Das Landhaus an der Heerstrasze (1809) - Het landhuis aan
den grooten weg, 1809, 1847, d. J. S. van
Es vel d t Hol t rop.
Der Leineweber (1807) - De linnenwever, 1807, d. J. S. van
"
Es vel d t Hol t rop.
Blinde Liebe (1806) - Blinde liefde, 1806, d. J. S. van
E s vel d t Hol t rop.
Lohn der Wahrheit (1801) - Loon der waarheid, 1801, 1827,
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Der Lügenfeind (1812) - De waarheids-minnaar, z. j.
.,
Des Teufels Lustschlosz (1801) - Het lustslot van den duivel,
1805, d. A. Fokke Simonsz.
Das Lustspiel am Fenster (1807) - De intrigue aan het venster,
"
1807, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Mädchenfreundschaft, oder der Türkische Gesandte (1805) De Turksche gezant, 1805, d.J. S. van Es vel d t Hol tro p.
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Kot z e b u e, A. v 0 n, Der deutsche Mann und die vornebmen Leute (1808)
- De duitsche man, of de voorname lieden, z. j.
Marie (1818) - Maria, z. j.
Die Masken (1813) - De maskerade, 1814, z. j., 1867, d. J. S.
van Es vel d t Ho Jt rop.
Max Helfenstein (1811) - Max Helfenstein, of vader en moeder
in éénen persoon, 1820, d. M. G. Enge I man.
Die gefährliche Nachbarschaft (1805) - De gevaarlijke buurman, 1805, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die Nachtmütze des Profeten Elias - - Edwin en Sidonia, of
de nachtmuts van den profeet, z. j.
Der todte Neffe (1804) - De doode neef, 1804.
Octavia (1801) - Octavia, 1802.
Die Organe des Gehirns (1806) - De zintuigen der hersenen,
1806, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Pachter Feldkümmel von Tippelskirchen (1811) - Pachter
Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdeld
huwelijk, 1814, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Pagenstreiche (1804) - De pagiestreken, 1805, 1825, d. A.
Fok k e Sim 0 n s z.
Der arme Poet (1813) - De arme dichter, 1814, 1831, d. J. S.
van Es vel d t Holt rop.
, z. j.
Das Posthaus in Treuenbrietzen (1807) - Het posthuis, 1807,
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die hübsche kleine Putzmacherin (1804) - De mooije kleene
mode-maakster, 1804, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die Quäker (1812) - De kwakers, 1818, d. J. S. van Es vel d t
Hol trop.
Don Ranudo de Colibrados (1803) - Don Ranudo de Colibrados,
1804, d. A. Fokke Simonsz.
Der Rehbock, oder die schuldlosen Schuldbewuszlen (1816)-De reebok, of de schuldelooze schuldbewusten,
1817, d. M. G. EngeJman.
Heinrich Reuss von Plauen, oder die Belagerung von Marienburg
(1805) - Hendrik Reuss van Plauen, of de belegering
van Marienburg, 1806, d. A. Fokke Simonsz.
Rübezahl (1804) - Rubezahl, 1808, d. A. Fokke Simonsz.
Der Russe in Deutschland (1806) - De Rus in Duitschland, 1808.
Der Sammtrock (1807) - De fluweelen rok, 1811.
"
Der Schauspieler wider Willen (1804) - De tooneelspeler
tegen dank, 1804, d. H. Binger.
Das Schreibepult, oder die Gefahren der Jugend (1800) - De
schrijf-lessenaar, of de gevaaren der jeugd, 1801,
d. S. J. van Esveldt Holtrop.
30
WORP, Drama en Tooneel, I!.
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Kot z e b u e, A. v 0 n, Die Schule der Frauen (1805) -

"
"

"

"

"
"

"
"
"

"
"

"
"

Het school voor de
vrouwen, 1806, d. A. Fokke Simonsz.
Die Seelenwanderung, oder der Schauspieler wider Willen
(1816) - De zielsverhuizing, of de tooneelspeler tegen
dank, 1821, 1863, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die Seeschlacht und die Meerkatze (1809) - De zeeslag en
de meerkat, 1809, d. 'J. S. van Esveldt Holtrop.
Sorgen ohne Noth und Noth oh ne Sorgen (1810) - Zorgen
zonder nood, en nood zonder zorgen, 1811, 1812,
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die Sparbüchse, oder der arme Candidat (1805) - De spaarpot,
of de arme candidaat, 1805, d.
J. S. van Esveldt Hoitrop.
Der Spiegel oder Lasz das bleiben (1818) - De spiegel, of
laat .dat blijven, 1818, d. M. O. Eng el man.
Der Spiegelritter (1802) - De spiegelridder, 1807, d. A. Fok k e
Simonsz.
Das Strandrecht (1807) - Het strandrecht, 1807, d. J. S. van
E s vel d t H 0 it rop.
Die Stricknadeln (1805) - De breinaalden, 1805, d. J. S. van
Esveldt Hoitrop.
Der Stumme (1807) - De sprakelooze, 1807, d. J. S. van
Esveld t Holtrop.
Sultan Bimbambum oder der Triumph der Wahrheit (1804)Sultan Bimbambum, of de triumph der waarheid,
1808, d. A. Fokke Simonsz.
Sultan Wampum, Mer die Wünsc'he (1794) - Sultan Wampum,
of de wenschen, 1807.
Das Taschenbuch (1818) - Het zakboek, 1820, z. j., 1848, d.
J. S. van Esveldt Holtrop.
Die Tochter Pharaonis (1803) - De dochter van Pharao, 1803,
d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Der Trunkenbold (1805) - De dronkaart, 1805, d. J. S. van
Esveld t Holtro p.
Ubaldo (1808) Ubaldo, 1809, d. J. S. van Esveldt
Hoitrop.
Die Uhr und die Mandeltorte (1804) - Het horologie en de
amandeltaart, 1804.
Die Unvermählte (1808) - De ongehuwde vrouw, 1808, d.
J. S. van Esveldt Holtrop.
Das Urtheil von Paris (1804) - Het oordeel van Paris, 1808,
d. A. Fokke Simonsz.
Der Vater von ungefähr (1804) -? Drie vaders te gelijk, z. j.
Die Verkleidungen (1819) - De verkleedingen, z. j.
Verlegenheit und List (1820) - Verlegenheid ep list, 1820.
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Kotzebue, A. v 0 n, Die Versöhnung (1798) -

De tweelingbroeders, z. j.,
d. A. B. van Meerten.
Der Vielwisser (1817) - De veelweter, 1818.
"
Der gerade Weg der beste (1817) - De regte weg de beste, z. j.
- De rechte weg is de beste,
"
"
1879, d. ]. Rippe.
Wer weisz wozu das gut ist (1815) - Wie weet waarvoor
"
het goed is, 1815, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
"
- Wie weet waar het goed voor is! z. j.
Der Westindier (1815) -- De zoon uitJamaika, of de vaderlijke
beproeving, 1817, d. M. G. Eng e I man.
Der Wirrwarr, oder der Muthwi\lige (1803) - De verwarring,
"
1803, 1867 (4de dr.), d. J. S. van Esveldt Holtrop.
Die schlaue Wittwe, oder die Temperamente (1803) - De
listige weduwe, of de temperamenten, 1804.
Die Zerstreuten (1809) - De verstrooiden, 1809, d. J. S. van
Es ve Id t Ho \trop.
" - Verstrooid, 1875.
"
" - De twee verstrooide militairen, 1876, d.W. C. R 0 y a a r d s.
"
" - Twee verstrooide invaliden, 1895, d. H. E. Cap a dos e.
"
Die Zurückkunft des Vaters (802) - De wederkomst des
"
vaders, 1805, d. M. G. Engelman.
"
Zwei Nichten für ei ne (1814) - Twee nichten voor eene, z. j.
"
Der häusliche Zwist (1810) - De huisselijke twist, 1817.
Kratter, F.,
?
- Stedman, 1805.
Kretschmer, K. F., Der alte böse General (1787) - De oude booze
generaal, 1801.
Kr i c k e b er g, K., ? - Het testament van den oud-oom, of het huwelijk
door een dagblad, z. j.
Kurlander, F. A. von,
?
- De familie Rozenstein ofdestaatjuffer,
1820, d. M. G. Engelman.
Lafontaine, A. H. J.,
?
- Antonia, of de klooster-gelofte, 1801.
?
- Otto van Weilburg, of de vermomde
vorstin, 1810, d. N. A. van Ryneveld.
?
- De toets der trouw, of de dwaalingen,
"
1806, d. J. S. van Esveldt Holtrop.
L a u b e, H., Gottsched und Gel1ert (1846) - Twee professoren in de knel, 1867.
"
Die Karlsschüler (1847) -- Karel van Wurtemberg en Frederik
Schi\ler, 1857, d. J. Ph. Sterk.
"
- Schi\ler's jeugd, z. j.
"
Montrose (1859) - Montrose, de zwarte markgraaf, 1866.
Struensee (1845) - Graaf Struensee. Een minister uit het volk,
"
1866, d. J. H. Ankersmit.
"
?
- De hoofdman van de nachtwacht, 1879.
L a u ff s, C., Ein tol1er Einfal1 (1886) - Een dol1e streek, 1895.
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L a u ff s, C., Pension Schöller (1889) - Pension Schö\ler, 1895.
- Broeders vrijmetselaars, 1899.
?
La un, F.,
?
- Jean Jacques I'Eclair, heeren- en dameskapper, 1804.
?
- De trouwring, 1816.
Lembert, J. W.,
?
- Herkenning en vergeving, of de geallieerde
troepen in Frankrijk, 1817.
Les sin g, Minna von Barnhelm (1763) - Minna van Barnhelm, 1887, d.
C. M. Huguenin.
Nathan der Weise (1779) - Nathan de Wijze, 1861, 1872.
1868, d. F. Pleyte Cz.
, 1875, 1884, d. J. G. Bolmer.
, 1892, d. T. H. de Beer.
Philotas (1759) - Philotas, z. j., d. J. L. A. Sc hut.
Der Schatz (1755) - De schat, 1867.
L in den, G., Die Bundesgenossen (1810) - De bondgenooten, 1816.
"
Der neue Proteus (1808) - De nieuwe Proteus, 1809.
L in d n e r, A., Die Bluthochzeit (1871) - De bloedbruiloft, 1888, d. ]. G.
Bolmer.
Mis c h, R., en ] a c 0 b y, W.,
?
- Een onbestorven weeuwtje, 1896.
Mo h r, E., Francesco dei Pazzi (1862) - Francesco dei Pazzi, z. j.
Mos ent hal, S. H., Deborah (1849) - Debora, 1867, d. A n d r é L.
- Deborah, 1868, d. T. ]. P. Beg u i n.
Pietra (1865) - Piétra, 1866, d. T. J. P. Beg u i n.
- Piétra, eene dochter van het zuiden,
1867, d.]. H. Ankersmit.
Mos e r, G. v 0 n, Der Bibliothekar (1878) - De bibliothecaris, 1881, 1889.
Kaudels Gardinenpredigten (1871) - Kaudel's bedsermoenen, 1875.
Das Stiftungsfest (1873) - Het zangersfeest, 1887, 1896, 1903,
d. Ja c. de Vos.
Ultimo (1874) - Ultimo of de laatste der maand, 1876, 1905
(3 de dr.).
?
Geluk bij vrouwen, 1898, d. H. P. B 0 u d i er.
Een ieder het zijne of het huiselijk evenwicht, 1878,
?
1894, d. W. C. R 0 y aa rds.
?
- Hector, 1884.
- In den gemeenteraad, 1898.
?
- Köpnickerstraat NO. 120, 1898.
?
"
?
- Eenkandidaatvoorde2e kamer,1898,d.].Charlier.
?
- Een man van de wereld, 1893.
?
- Een Siberische neef, 1880.
?
- Zijn zoon, 1899.
en 0 ros t, W.,
?
- Dokter en barbier, 1887, d. C. ].
Roobol.
Girudt, 0.,
?
- Eindelijk, 1895.
?
- Nerveus, 1894.
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Mo ser, G. vo n, en Sc h ön th an, F. v 0 n, Krieg im Frieden (1881) - Inkwartiering, 1890, 1904, d. Jac. de Vos.
"
Unsere Frauen (1882) - Onze vrouwen, 1894.
"
?
- Solide agenten gevraagd, 1892, d.
"
H. Sm its.
M ü II e r, H., Im Wartesaale erster Klasse - In de wachtkamer eerste klasse,
1875, d. W. C. Ro y aards.
? - Mozes Mendelssohn, 1872, 1875, d. W. C. Royaards.
"
? - Bartelmans lijden, 1872.
"
Müller von Königswinter, W., Sie hat ihr Herz entdeckt - Haar hart
is ontwaakt, 1870, d. A. L. J. Landré.
- Hedwig, 1864, d. E. H i e I.
"
"
"
?
- Het natuurkind, 1875, d. W. C. Royaards.
M ü II n e r, A., Die Albaneserin (1821) ~ De vloek, 1866.
Die· Onkelei - Hoe een rijke oom ons plagen kan, 1891, d.
"
W. N. Peypers.
Die Schuld (1812) - De schuld, 1819.
""
?
- Eene dwaling, 1878, d. j. S. van Doosselaere.
M ü n c h-B ell i n gh a us e n, J. E. von,
?
- De zoon der wildernis,
z. j., d. L. J. Veltman.
Murad-Effendi, Marino Faliero, (1871) - Marino Faliero, 1881,d. W.J.A.
jonckbloet.
"
Selim III (1872) - Selim de Derde, 1880, d. W.J. A.J onckbloet.
Mylius, 0.,
?
- Uilenspiegel, 1888, d. J. A. Holtrop.
Peri net, J., Das neue Sonntagskind (1794) - De nachtmerrie, 1813, 1829
(3 de dr.), d. C. V ree den be r g.
Philippi, F., Das Erbe (1898) - Het erfdeel, 1903, d. W. de Haan.
"
Wohlthäter der Menschheit (1895) - Weldoeners der menschheid, 1903, d. W. de Haan.
P I a t e n-H a II e r m ü n d e, A. v 0 n, Der Thurm mit sieben Pforten (1828)De toren met zeven deuren, z. j.
Plötz, I. B. C. F. von,
?
-- Poezy en proza, 1818.
"
?
- Dom en geleerd, 1884.
PI ü m i c k e, K. M., Das Jägermädchen (1803) - Het jagermeisje, 1805, d.
M. G. Engelman.
Po h I, E., Die Schulreiterin - De schoolrijdster, 1886, 1889, 1900, d. A. L. J.
La n dré.
?
- Kiespijn, 1899, d. A. van Sp rin k hu y zen.
"
?
- Die verwenschte eerepostjes! 1894 (2 de dr.), 1902, d.
Pou li, K.,
J. A. Holtrop.
?
- Verboden vruchten, 1898, d. H. P. Boudier.
Put 1i "t z, G. H. G., Das Schwert des Damokles - Het zwaard van DamokIes,
1875, 1894, d. M. Fr ank.
en A I e x·i s, W., Der Salzdirektor - Zout-directeur zonder
"
protectie, z. j.
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Rambach, F. E., Die Brüder (1798) -? De broeders, 1800.
"
Die Kuhpocken (1802) - De koepokken, 1802.
R a u p ach, E., Der versiegelte Bürgermeister (1828) - De verzegelde
burgemeester, 1870, 1885 d. W. F ä r b e r.
Der Degen - De degen, 1885.
"
Der Platzregen als Eheprokurator (1829) - De plasregen, 1885.
Der Nasenstüber - Een klap op zijn neus, 1885.
?
-- Alanghoe, 1838, d. W. H. War n sin c k Bsz.
Jezus van Nazareth, 1877, d. K. van der Zij d e.
Rehbinder, N., ?
-Chassepot
of zundnaald, 1883.
?
Reich, A.,
- Het spreekuur van den dokter, 1887, 1892,1895,1905
?
"
(8 ste dr.), d. Servaas de Bruin.
Resmüller, F.,
?
--- Vrijgesproken, 1886.
Reu ter, F.,
?
- De weddenschap, 1889, d. J. A. Hol t rop.
R 0 c h I i t z, F., Es ist die Rechte nicht (1803) - Het is de rechte niet, 1805.
R 0 II e r, M., Die Dichterfamilie (1793) - De dichter en zijn huisgezin, 1803.
Rosen, J.,
?
- Fijne politiek, 1871, d. C. F. van der Brugghen.
?
Dat is Garibaldi! 1891 (2 de dr.).
?
-- De ontmaskerde booswicht, 1806, d. J. G. van
Rüdiger, K. A.,
Beulin gen.
'2
- John de bedelaar, 1857, 1871, d. J. Ph. St e r k.
Sc hei den, 0.,
?
- Michae1 Koh!haas en Oodfried van Boliaen,
Sc hen k, L.,
1871, d. T. j. P. Beguin.
Sc h i e s s Ier, S. W.,
?
-- De gefopte bruidegom, of de heldenproef, z. j.
Sc hilI e r, Die Braut von Messina (1803) - De verloofde, z. j., d. J. W. G.
van Maanen.
Don Carlos (1787) - Don Carlos, 1866, d. J. H. Be r g man.
Die jungfrau von Orleans (1802) - De maagd van Orleans, 1807,
d. J. Kin k e r.
,1888, d. Servaas de Bruin.
,1899, d. Th. A. Quanjer.
Kabale und Liebe (1782) - Kabaal en liefde, 1866.
Maria Stuart (1801) - Maria Stuart, 1807, d. J. Kinker.
"
,1866, 1905, d. J. J. L. ten Kate.
Der Neffe als Onkel 0807) - Oom en neef, of de verwarring, 1865.
"
- De neef als oom, 1872.
- Neef als oom, 1878.
Der Parasit, oder die Kunst sein Glück zu machen (1806) -- De
parasiet, 1861.
Die Räuber (780) - De roovers, 1864.
,1888,d. Servaas de Bruin.
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua (1783) - Fiësko, of de
samenzweering te Genua, 1825, 1852, d. J. van Lennep.
- De samenzwering van Fiesco te Genua, 1868.
Wilhelm Teil (1805) - Willem Teil, 1821, d. A. Doyer Tz.
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Schiller, Wil helm Teil (1805) - Willem Teil, 1878, d. J. Hoek.
Schlönbach,
?
- Een Spaansche eed, 1869, d. T. J. P. Beguin.
Sc h m i d t, F. L., Der leichtsinnige Lügner (1814) - De ligtzinnige leugenaar, 1815.
SChmieder, H. G., Die Rächer (1799) - De wrekers, 1801.
?
S cholz, B.,
- Gustaaf Wasa, of masker om masker, 1874, d.
L. Kettman.
S eh ö n th an, F. vo n, Der Raub der Sabinerinnen - De roof der Sabijnsche
maagden 1898, d. J. Charlier.
?
- Politiezaken, 1897, d. Jac. de Vos.
?
- Het baltoilet, 1900, d. C. P. T. Bigot.
en Ka del b u r g, G., Der Herr Senator (1894) - Mijnheer de
"
senator, 1905, d. J. H a u s.
Schreinu, E.,
?
- Altijd t'huis, 1868.
Sc h r ö der, F. L., Das Blatt hat sich gewend et (1831) - De hekken zijn
verhangen, 1833.
Victorine, oder Wohlthun trägt Zinsen (1786) - Victorine,
1806, d. M. G. Engelman.
? - Schijn bedriegt, of de een houdt den anderen
verdacht, 1810, d. C. Sauer.
Sc h ü t ze, S.,
? - De koning van gisteren, 1823.
Schweitzer, J. B. von, Epidemisch (1876) - Epidemisch, 1884.
Soden, F. J. H. van, Bianca Cape Ilo (1802) - Bianca Kapella, 1803.
"
Versöhnung und Ruhe (1801) - Verzoening en rust, 1801, 1802.
Virginia (1805) - Virginia, 1805, d. J. S. van Es vel d tH 0 lt rop.
?
- De lange neus, z. j.
Sonnleithner, Dir wie mir - Over en weer, 1822.
Spach, F., Koketterie und Liebe (1792) - Koketterie en liefde, 1814.
?
Spiesz, C. H.,
- De brandstichting, of de onschuldig veroordeelde,
1840, 1871.
Steigentesch, A. von, Convenienz und Liebe (1798) - Overeenkomsten
liefde, 1810, d. H. K u Yper Gzn.
Stein, K., Garrick (1818) - Garrick, of de zegepraal der kunst, 1818.
"
Die Nymphe der Spree (1807) - Het vrouwtjen van den Spree, 1808.
Steinm üller, J. W., Der Bataver, oder: Der Mädchenhandel (1796) -Misdaad en grootmoedigheid, of de inboorling
van Batavia, 1803, d. C. S~uer.
Stettenheim, J., Die letzte Fahrt oder eine vergessene Geschichte - De
laatste rid van een oud-postillon, 1885 (2 de dr.).
Su d e rm a n n, H., Fritzchen (1896) - Frits, 1902, d . .J.. H. R ö s sin g.
"
Heimat (1893) - Thuis, 1894, d. H. P. Boudier.
Toepfer, K,
?
- Eene les voor de mannen, 1840.
Vogel, W.,
?
- ,De beste dokter, of het heilzame recept, 1818, d.
C. Vreede n ber g.
?
- Generaal Moreau, of de drie tuiniers, 1818.
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v 0 gel, W.,

?
- Vier schildwachten op éénen post, 1810, d. C. S a u e r.
Vos s, ]. v 0 n, Die Sternen,königin (1805) - De sterrenkoningin, z. j.
Wart e n b u r g, K., Der Schauspieler des Kaisers (1879) - De tooneelspeler
des keizers, 1903, d. ]. H. Rössing.
Wehl, F., Eine glühende Kohle-Een gloeiende kool, 1890, d. W. N. Peypers.
"
- Vurige kolen, 1899.
Romeo auf dem Bureau - Romeo op kantoor, z. j., d. W. C. R 0 y a a r d s
"
Die Tante aus Schwaben - Tante, 1891, d. W. N. Peypers.
"
?
- Die een put voor een ander graaft, valt er zelf in,
1891, d. W. N. Peypers.
?
- Alles voor anderen, 1893, door E. de Saël.
"
?
- Mama speelde komedie, 1891, d. W. N. Peypers.
"
?
- Mijnheer Doorn, de ongeluksvogel, 1890, d. W. N:
"
Peypers.
?
- Overal politiek, 1891, d. W. N. Peypers.
?
- Het venster open of toe, 1891, d. W. N. Peypers.
"
?
- Ze weet zich te helpen, 1890, d. W. N. Peypers.
Weilen, J., Drahomira (1868) - Drahomira, 1868, d. T.]. P. Beguin.
Weissenthurm,]. von, ? - De beproefden, 1847, d. C. J. Roobol.
"
? - De landheer van Sterrenberg, 1833, d. C.].
Roobol.
? - Maria, koningin van Zweden, en Katharina,
"
hertogin van Finland, 1834, d. C.]. Roo bol.
? - De eerste stap, 1841, d. C. ]. Roobol.
? -- Duitsche trouw, 1810, d. M. G. Engelman
en ]. M. Raske.
Werner, E.,
?
- Bijgeloof, 1881, d. H. Nijhoff.
"
?
- Vaderland, 1884.
We zei, ]. K., Kutsch und Pferd - Koets en paarden, 1801.
Wichert, E.,
?
- Verloofd, 1877, 1890, d. M. van Vlooswijk.
Wilhelmi, A. V., Mit den Wölfen musz man heulen - Met de wolven
moet men huilen, 1884.
Winterfeld, A. von,
?
- De vier dochters van den ritmeester
Schimmelman, 1900, d. W. Färber.
Wo Iff, P. A., Cordelia (1827) - Cordelia, 1830, d. ]. F. Maj ofski.
Ziegier, F. ]. W., Der Hausdoktor (1802) - De huisdokter, 1817.
Das Incognito oder der König auf Reisen (1793) - De vermomde vorst, of de subordinatie, 1805.
Liebhaber und Nehenbuhler in einer Person (1790) - De ridderlijke wapensmid, of minnaar en
medeminnaar in één persoon, z. j.
Der Lorbeerkranz oder die Macht der Gesetze (1799) - De
"
lauwerkrans, of het g,ezag der wetten, 1801.
Weltton und Herzensgüte (1799) - De groote waereld en
goedhartigheid, 1802, 1805, 1825.

473
Ziegier, F. J. W . , ?

Engeland in het jaar 1651, of deugd en
misdaad, z. j., d. C. J. Roobol.
Zschokke, H., Der Marschall von Sachsen (1804)
Maarschalk van
Saxen, 1805.

Naar het Engelseh:
Alli"ngham, J. Thill, Fortune's Frolic (1799) -? De gunst der fortuin,
1871, d. D. F. van Heyst.
Beaumont en Fletcher, Rule a wife and have a wife - Stille waters
hebben diepe gronden, 1808, 1833, d. D. Onderwater.
Brandon en Thomas,
?
- De tante van Charley, 1901, d. A. van
Sprinkh uyzen.
Bulwer Lytton, E., The Lady of Lyons (1838) -Pauline,eenekoopmansdochter, 1869, d. J. H. Ankersmit Wz.
The Sea Captain, or the Bitthright (1839) - De zee"
kapitein, of het geboorterecht, 1859,
d. J. van Lennep.
Byron, Heaven and earth (1822) - Hemel en aarde, 1837, d. I.J. Abbink.
"
Manfred (1817) - Manfred, 1848, d. J. F. Brouwenaar.
"
"
"
,1857, d. J. R. Steinmetz.
..
"
"
,1882, d. W. Gosier.
"
Marino Faliero (1820) - Marino Falit!ro (1829), d. J. van Lennep.
"
Sardanapalus (1821) - Sardanapalus, 1836, d. H. Vinkeles.
Centtivre, S.,
?
-- De vier voogden, 1803, d. H. Binger.
Chambers, M., ?
- De school voor de vrienden, 1807, d. A. Fokke
Simonsz.
Colman Jr., G., The poor Gentleman (1802) - De arme heer, of het huwelijk bij toeval, 1809, d. G. A. S web e ti us.
Fawcett, J.,
?
- De verborgen graaf, 1814, d. C. F. Schmidt.
Go I d s m i t h, 0., She stoops to conquer (1773) - Wie niet sterk is moet
slim zijn, of een avond vol vergissingen, 1871, d. M. P. Lindo.
Halliday, A.,
?
- Schaakmat, 1871.
Inchbald, E., The wedding day - De eerste bruidsdag, 1834, 1837, d.
J. H. Burlage.
Marlowe, Chr., Tragical history of Dr. Faustus. - Tragische historie van
Dr. Faustus, 1887, d. R. S. Tjaden Modderman.
Morton, J. MaddiSOri, Box and Cox - Box en Cox, 1874, 1883, d. J. H.
Geraets Jr.
M u r p h y, A., The way to keep him (1760) - ? Pas drie weken getrouwd, 1814.
Otway, Th., Venice preserved ~1682) - Venetit! gered, 1882, d. Soera Rana.
Philips, H., Herodes - Herodes, 1901, d. M. G. L. van Logehem.
Poole, J., Simpson and Co. (1823) - Simpson en Co., 1845.
Reynolds, F., ?
- Mevrouw Melcour, of de nadeelige gevolgen der
spilzucht, 1810, d. G. A. Swebelius.·
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Shakespeare, Works _. Dramatische werken, 1872-1880, 1900, d. A. S. Kok.
- Werken, 1884-1888, 1894-1896,1897-1898,19031906, d. L. A. j. B u r ge rsdij k.
Antony and Cleopatra
Antonius en Cleopatra, 1861, d.
W. van Loon.
, 1904, d. E. B. Koster.
"
"
Coriolan - Coriolanus, 1876, d. G. Ti mme.
Hamiet - Hamiet, 1836, d. P. P. Roorda van Eysinga.
Julius Caesar - julius Caesar, 1860, d. C. W. Opzoomer.
King Lear - Koning Lear, 1861, d. W. van Loon.
Macbeth - Macbeth, 1835, 1858 (3 de dr.), d. j. Moulin.
"
,1869, d. Nap. Destanberg.
, 1877, d. K. B. Pekelharing.
,1900, d. jac. van Looy.
The merchant of Venice - De koopman van Venetië, 1859,
d. T. N. van der Stok.
" ,1903, d. E. B. K.o s ter.
Othello - Othello, 1857 (3 de dr.), d. j. M 0 u I in.
, 1854, d. J. van Lennep.
Romeo and juliet-Romeoenjulia, 185R(2de dr.),d.j.Moulin.
, 1852,1854, d.J. van Le n ne p.
The tempest - De storm, 1836, 1858, d. j. Moulin.
Sheridan, R. Brinsley, The rivals (1775) - De medeminnaars, 1871, d.
M. P. Lindo.
The school for scan dal (1777) - Florville en Valsain, of de
"
zedelijke Tartuffe, 1802.
- De lasterschool, 1853.
"
, , - Lastertongen, 1872, d. R. He e re n.
Taylor, j. P.,
?
- De fleseh, 1848.
Wilde, 0., Salome - Salomé, 1893.
Wiseman,
?
- De herderinnen te Bethlehem, 1871, d. S. Daems.
?
- De martelie van Sinte Ufsula, 1871, d. S. D ae m s.
?
- De verborgen diamant, 1861, 1893.
Naar hef Spaanseh:

C a I der 0 n del a Bar c a, EI A\calde de Zalamea - De rechter van Zalamea,
1889, d. W. G. Nieuwenkamp.
La vida es sueii.o - Sigismundus, of het leven is een droom,
1813, d. A. L. Barbaz.
- Het leven een droom, 1871, d. A. S. Kok.
"
?
- De bekeerde mannenhaatster, 1841, d.
C. j. Roobol.
?
- Middel tegen schoonouders, z. j., d. P. F.
D i a n a, M. J.,
van der Wal.
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EchegaraY,J., EI gran Galeotto - Galeotto, 1888,1905,d.J.H.Rössing.
?
-- De schandvlek, 1898, d. A. A. Fok k er.
- Yorick, 1888, d. E. Franzen.
Est eba n e z, J.,
?
Galdos, B. Pérez,
?
- Electra, 1901.
Mor et 0 y C a van a, A., Desden con el desden _. Donna Diana, 1900, d.
W. G. Nieuwenkamp.
Quintana, M. J.,
?
- Pelayo, 1854, d. L. W. van Deventer.
Naar hef Italiaanseh:

Alfiers, V., Agide - Agis, 1838, d. J. L. de Hoog.
Annunzio, G. d', Gioconda -Gioconda, lS99,d.J.Salomonson-Asser.
Bersezio, V.,
?
- Een millioenenoom, 1888, d. H. J. Wansink.
?
- Eene zeepbel, 1888, d. H. J. Wan sin k.
B ian ch i,
- Ogier de Deen, of de edele wraak, 1814, d. D.
?
Onderwater.
Federici,
?
- De Amerikaan, 1821.
G i a c 0 met t i, P., Maria Antonietta- Marie Antoinette, 1869, 1870, d. A. J.
van Te tte r 0 d e.
? - Elisabeth, Koningin van Engeland, 1870,d.J.M.Anne.
? - Judith, 1864, 1865, d. T. J. P. Beguin.
Giacosa, G., Tristi amori - Droeve min, 1893, d. J. Kalff Jr.
Go I don i, C., II servitore di due padroni - Een knecht van twee meesters,
z. j., d. W. C. Royaards.
11 verG amico - De ware vriend, z. j.
Govean, F.,
?
- Jezus Christus, 1876, d. H. J. Wansink.
PeIl i coS i I v i 0, Francesca da Rimini (1812) - Francesca da Rimini, 1839,
d. H. J. Rooseboom.
1850.
1898, d. A. M. Ko1lewijn.
Naar hef Deenseh:

Andersen, H. C.,
?
- Niet of graag, 1869 (2 de dr.).
Bang, H.,
?
- Beiden, 1896, d. J. C. van den Tol.
Björnson Björnstjerne, Laboremus - Laboremus, 1901, d. Augusta
de Wit en Else Otten.
- D,e jong-gehuwden, 1872, d. T. Terwey.
?
"
- Buiten den strijd, 1881, d. J. de Vos.
?
"
- Op Storhove, 1903, d. H. Logeman.
?
"
- De politieke tinnegieter, '1853.
?
Holberg, L.,
?
"
, 1873, d. R. Heeren.
"
- Brand, 1893, d. R. van Drooge.
Ibsen, H.,
?
?
"
1904, d. W. J. van Groningen.
?
- Een vijand des volks, 1883, d. I d a Don k er.
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Ibsen, H.,

Hedda Oabler, 1891, d. C. Honigh.
Rosmersholm, 1892, d. F. Kapteyn.
"
Nora, 1887, 1893.
"
De steunpilaren van de maatschappij, 1893, d. F.
"
Kapteyn.
"
? --- johan Oabriel Borkman, 1897, d. j. H. Rössing.
"
? - Kleine Eyolf, 1895.
Kielland, A. L., ? - Op de terugreis, 1886.
Oehlenschläger, A., Axel og Walborg - Axel en Walborg, 1871, d.
W. O. Nieuwenkamp.
Correggio (1809) -- Een morgenuur bij Correggio, 1867, d.
"
j. M. E. Dercksen.
"
- Correggio, 1868, d. j. j. L. ten Kate.
"
Hakon jarl - Oraaf Hakon, of de zegepraal van het christen."
dom over de heidensche eeredienst in Noorwegen, 1864, d. C. j. N. Nieuwenhuis.
Samsöes, A. F., ? -- Duveke, 1840, d. O. j. Meyer.
?
- Het uithangbord, 1851.
"
? - Columbula, of het slachtoffer der staatkunde, 1805,
"
d. F. Rabeholm.
?
?
?
?

---

Naar het Zweedsch:
Runeberg, j. L.,
Wechsell, J. j.,

?
?

- 't Kan niet! 1884, d. C. E. Broms.
- Daniel Hjort, 1862, d. C. E. Broms.
Naar het Russisch:

Oorki, M.,
Puschkin, A.,
Tolstoi, L.,

?
?
?

Slaapsteê, 1903, 1905, d. H. Hartog.
- De Ni?Ce, 1881, d. E. van Oye.
- De macht der duisternis, 1887, d. A. Ising jr.
Naar het Sanskriet:

KAlidAsa, ? ? -

"

?
?

Çakuntala of het herkenningsteeken, 1862, d. H. Kern.
Danseres en koning. Malarika en Agnimitra, 1882, d.
j. van der Vliet.
? - Vasantasena, z. j., d. A. j. j. Seidel.
? - Het leem en wagentje, 1897, d. j. P. L. Vo ge I.

REOI ST ERS.

I. ZAK E N REG I S TER 1).
Aanplakbiljetten, 11, 81, 82.
Abatement, zie: Esbattement.
Abele spelen, 83-95.
Academie, Coster's, 11, 16, 20, 28, 60-63,
70, 71, 79, 80, 83-86, 97, 98.
"Achilles", te Amsterdam, 11, 193, 400.
"Acoleyen, De bI au", te Vlissingen, 11, 22.
"Acoleyen, De blauwe", te Rotterdam, 160,
411; 11, 21.
"Acoleyen, De witte", te Leiden, 160, 410;
11, 21, 25.
Adam, Le mystère, 75.

Adventures, joyeuses, et nouvelles récréations, 455.
Advertissement of Waerschouwinge, 11, 286.
Aelianus, Varia Historia, 386.
Agllilar, G., Venganza honrosa, 365.
"Akerboom", D', te Vlaardingen, 410; 11, 21.

Allexander de Medicis, Der ermordete herzog, 11,,54.
Aloui, 100.
Alphonsus, P., Clericalis disciplina, 440.
Amadis, 364, 377, 385.
Amis, Le miracle d', et Amille, 77, 78.
Amours, Les, de Diane et d'Endimion, 353.
Anecdoten van 's Vorsten (Frederik den
Groote) huishoudelijk Leven, IJ, 168.
"Angieren, De witte", te Haarlem, 160,412;
IJ, 21.
Anseaume, Le Milicien, IJ, 215; Le Tableau
parlant, IJ, 215.
Antiphonae, 10-12.
"Apollo", De Maatschappij, 11, 398.
Arendsz, Th., Voorstel op wat wyze eelle

Opera in het Nederduytsch .... gevestigt
kan worden, IJ, 9.

Aretino, P., Il /pocrito, 425.
Ariosto, Orlando Furioso, 258, 318, 388;
IJ, 109.
Aristophanes, Comoediae, in 't Latijn vertaald in de 16de eeuw, 202; Plutus,200,340.
Arlequinades, 11, 206, 210, 375.
Arresto, C. G. H., Die Soldaten, IJ, 354.
"Artis Amore Laboramus", te 's Gravenhage,
IJ, 224, 225.
Aspasia, Die königliche Schäferin, 11, 52.
Astrée, L', zie: d'Urfé.
Athenaeus, Deipnosophistae, 387.
Aurora und Stella, 11, 54.
Auteursrecht, IJ, 381, 382.
Auvray, J., L'/nnocence découverte, 344, 363.

Avantures et Voyages d'un Militaire français, 11, 161.
Aveugle, L', de Smime, 349.
Avontuurtje, Kluchtigh, van 't Nieuw-gierigh
Aeghje van Enckhuysen, 447.
Ayrer, J., Der verlohm engellendisch JO/lil
Posset, 446.
Ballet, zie: Dansspel.
"Balsembloem", De, te Gouda, 11, 21.
Balzac, J. L. G. de, Discours SUl' une tra-

gedie de Monsieur Heinsius .... , 225.
Baptista Mantuanlls, Attila, 197.
Barbaz, A. L., Amstels SchoulVfooneel, 11,
414, 415; Overzigt van den staat des
Schouwburgs .... , IJ, 417.
Baronius, C., Annales ecclesiastici, 231, 347.
"Batavier", De, te 's Gravenhage, IJ, 21.
Batement, zie: Esbattement.

Baucis, 4.
Baurans, La Servante maîtresse, 11, 216.
Beaubreuil, J. de, Régulus, 341.

'} In dit register zijn ook opgenomen de werken, waaraan Nederlandsche drama's ontleend
zijn, en de vreemde drama's, die in den tekst en in de noten genoemd worden.

480
Beaumarchais, M. A. de la Barre de, Le

Hollandois, ou Leftres sur la Hollande
ancienne et moderne, 11, 283, 284.
Bedenkingen van een voornaam Godgeleerde, 11, 286.
Bedenkingen, Schriftuurlijke en redelyke,
11, 286.
Beka, Kroniek van, 270.
Belleforest, Histoires Tragiques, 358.
Belooning der dichters in de 18de eeuw, 11,228.
Berkhey, j. Ie Francq van, Verheerlijkt
Leyden, 11, 211.
Bernard, Catherine, Brutus, 11, 137.

Beroerte, De Napelse, veroorzaakt door
Mas' Aniello, 331.
Berthe, Miracle de,femme du roy Pepin, 79.
Besehrijvinghe Heliodori vande Moorenlandtsche ghesehiedenissen, 322.
Bestrijding van het tooneel in de 17de eeuw,
11, 90-103; in de 18de eeuw, 285-289.
Bestuur en geldzaken van schouwburgen
en tooneelgezelschappen, 11, 79-81, 273276, 409-412.
Beza, Th., Le saerifiee d'Abraham, 341.
Bewerkingen, zie: Vertalingen.
Bibliotheek, Vaderlandsche, 11, 153.
Bilderdijk, W., Geschiedenis des Vaderlands,

11, 346.
Bisschop der knapen, 53, 54.
Blanc, V. Ie, Les voyages fameux, 305.
Blijspel, Het, in de 17de eeuw, 419-437;
in de 18de eeuw, 11, 191-203; in de 19de
eeuw, 11, 365-371.
Blijspelen, Latijnsehe, opgevoerd in Italië,
196; in Duitschland, 196, 197; in de Nederlanden, 200, 201.
.Bloemken jesse", Het, te Middelburg, 159,
160, 164, 165; 11, 22, 23.
Blois, Vitalis van, Geta, 4.
Blois, Willem van, Alda, 4.
Boccacclo, Decamerone, 148, 151, 203, 323,
358, 382, 440-442, 446, 449, 452, 454, 457 ;
11, 5, 143, 199, 208, 210, 216; Ninfale

d' Ameto, 399.
Bockenbergius, P. C., Prisei Bataviae et

Frisiae reges, 255.
Bodel, jean, Li jus Saint Nieholai, 75, 81.
.Boeck", Het, te Brussel, 159-162.

Boerman, Een, had een domme sin, 419.

Boileau, Art poétique, 394; 11, 136, 140.
Boisrobert, F. Ie Metel de, La comtesse de
Pembroc, 11, 53; La jalouse d'elle même,
11, 247.
Boltet, R., Beschrijving van Delft, 11, 154.
Bokkalyn's Kundschappervan Parnas, 11,188.
.Boom, Den groeyenden", te Lier, 159, 170.
• Boonbloem", De, te Mechelen, 159.
Borstius, j., Vriendenraet voor de gemeynte
van de Ryp, 11, 92.
Bos, L. van den, Vorstelyk Treurtoneel,
11, 151.
Bosco-Robertine, La, 11, 50.
Bouilly, j. N., Pierre Ie Grand, 11, 216.
Bounyn, G., La Soltane, 341.
Boursault, E., Germanicus, 11,163; La Prineesse de Cléves, 11, 163.
Brabantsche Kamer, De, te Amsterdam, zie:
.Lavendelbloem, De witte".
Brandt, G., Michiel de Ruiter, 11, 148, 345.

Brieven van een Rofterdamsche Heer over
het spelen .... , 11, 281.
.Broedermin" te Gent, 11, 421.
Broederschappen, Geestelijke, 56-59, 158,
159, 161.
Brosse, De, Turne, 11, 135.
Brune, J. de, Wetsteen der Vernuften, 387.
Buchanan, G., Baptistes, 340; jephtes sive
votum, 280, 340.
Burmannus, P., Oratio pro comoedia, 239;
11, 285 ; Wederlegging, 285, 286.
Burton, R., Anatomy of Melancholy, 451.
Byron, Marino Falieri, 11, 345.
Calderon de la Barca, P., El mayor encanto
amor, 11, 110; La dama duende, 11, 53;
La vida es SueÎÏo, 393; 11, 35, 47, 54.
Calprenède, G. de Costes de la, Cléopatre,
11, 139; Faramond, 11, 135; La mort de

Mithridate, 336.
Camden, G., Rerum Anglicarum et Hiber-

nicarum Annales, 273.
Castelein, M. de, De Const van Rhetori-

ken, 171.
Castro, G. de, Las mocedades del Cid,391.
Cats, J., Houwelick, 457; Trou-ringh, 386,
387; 11, 143, :r75.

Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea,
390,402.
Censuur in de 19de eeuw, 11, 417, 418.
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Cent, Les, Nouvelles Nouvelles, 148, 149,419,
441, 455, 456.
Cervantes, M. de, Don Quixotte, 430, 459;
11, 127, 193, 198; La cueva de Salamanca,
448; La GitanilIa, 385; 11, 109.
Chapelle, J. de la, Zal'de, 11, 222.
Chauldronnier, Farce .... d'un, 11, 296.
Chenier, M. J. de, Philippe second, 11, 343.
Chevalier, Du, qui confessa safemme, 148.
Christemeyer, Tafereelen uit de geschiedenis
der lijfstraffelijke regtspleging, 11, 357.
»Christus oogen" te Diest, 159.
Cicero, Catilinariae, 330.
Circe, Zauberente, 11, 54.
Cluchtboeck (van 1576), 438.
Cluyte, zie: Klucht.
Coincy, Gautier de, Miracles de la Sainte
Vierge, 76, 77.
Comedia de capa y espada, 391.
Comedia de rui do, 391.
Comédie larmoyante, 11, 159, 165, vlgg., 363.

Comedien, Engelische, und Tragedien, 298,
314, 317, 319, 412; 11, 6, 55.
Commedia dell' arte, 11, 206.

Comment Ostes.... perdit sa terre, Miracle, 78.
Conflictus Veris et Hiemis, 93.
Conscience, H., 'De Leeuw van Vlaenderen,
11, 423; Siska van Roosemael, 11, 423.
Contarini, Fr., La fida Nimfa, 408; 11, 185.
Corneille, P., Andromède, 349, 356; Le cm,
343, 344; 11, 35, 36; Cinna, 343; 11, 150;
Les discours .... , 337; Héraclius, 11, 110;
Horace, 343, 344; 11, 48, 294; Médée, 343;
Mélite, 343; La Mort de Pompée, 11, 47;
Nicomède, 336; Oedipe, 11,140; Rodogune,
334; 11,145; Théodore, viergeetmartyre,
338; La Toison d'or, 349, 352, 356.
Corneille, Th., Le comte d'Essex, 11, 294;
Don Bertrand de Cigarral, 11, 191; Le
géolier de soi-mesme, 11, 247; La mort
d'AchilIe, 11, 142.
Corrario, G., Progne, 340.
Corver, M., Tooneel-aantekeningen, 11, 230;
lets voor Oom en Neef, 11, 230.
Costumes der spelers van het geestelijk
drama der Middeleeuwen, 66, 77.
Costumes in de 16de eeuw, 180; in de 17de
eeuw, 11,71-73; in de 18de eeuw, 11, 266269; in de 19de eeuw, 11, 408.
WORP,

Drama en Tooneel, 11.

Crébillon, P. jolyot de, Electre, 11, 268.
Critiek in de 17de eeuw, 11, 87-89; in de
,18de eeuw, 11, 278-285; in de 19de eeuw,
11, 414-416.
Croix, Chrestien des, La Grande Pastou-

relle, 401.
Crosnier, E., L'Ombre de son rival, 11, 7.
Cubillo de Aragon, A., La manga de Sarracino, 11, 157.
Danchet, A., ApolIon et Daphné, 11, 214.
Dansspel in de 17de eeuw, 11, 10-13; in
de 18de eeuw, 11, 217-219; in de 19de
eeuw, 11, 374, 375.
Dati, L., Hiempsal, 197.
Daudiguier, L'Histoire de Lysandre et de

Caliste, 388.
Decoraties in de 17de eeuw, 11, 56-70; in
de 18de eeuw, 11, 263-266; in de 19de
eeuw, 11, 407.
Desfontaines,' L'lnceste innocent, 325.
Desmarets, j., Ariane, 325.
Desmazures, L., David combattant, 341;
David fugitif, 341; David triomphant, 341.
Diaconus, Paulus, zie: Paulus.
Diamante, J. B., lndustrias de amor logradas,
11, 190.
Dichters van geestelijke drama's in de Middeleeuwen, 60.
Dichters onder de rederijkers der 16de eeuw,
171, 172.
Diderot, D., Le Fils naturel, 11, 166, 167;
Le Père de familIe, 11, 166; De la Poésie.
dramatique, 11, 166.
Dionysius Areopagita, De celesti Hierar-

chia, 276.
Divertissementen, 11, 217.
Dolce, C., La Mora, 423.

Dolheit, Die vorsichtige, 11, 54.
Dorimond, Le Festin de Pierre, 11, 110,
226,227.
Drama, Het, in de Zuidelijke Nederlanden in
de 17de eeuw, 11, 104-116; in de 18deeeuw,
11,292-298; in de 19d~ eeuw, 11, 420-428,
Drama, Het, der rederijkers in de 16de eeuw,
109-193.
Drama, Het, der Romeinen in de Middeleeuwen, 1-5.
Drama, Het burgerlijk, in de 18de eeuw, 11.
167, vlgg. Zie ook: Tooneelspel.
31
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Drama, Het Engelsche, in de 17de eeuw,
264, 310, 311.
Drama, Het Fransche, in de 16de en 17de
eeuw, 339-346, 349,350; in de 18de eeuw,
11, 163-166; in de 19de eeuw, 11, 346.
Drama, Het geestelijl{, in de Middeleeuwen,
9-69; in later tijd, 69-74, 133-136; 11,
105, 100, 292.
Drama, Het liturgisch, 10-15.
Drama, Het romantische, in Frankrijk, 11, 346.
Drama, Het Spaansche, in de 17de eeuw,
389-395.
Drama, Het wereldlijk, in de Middeleeuwen,
74-106.
Drama's, Spaansche, te Amsterdam opgevoerd, 11, 157, 258.
Duim, F., Het IlOndertjaarige jubilée ....
van den Amsterdamsche Schouburg,
11, 36.
Duivels in het geestelijk drama, 33.
Duizend en één nacht, 451; 11,217,219,375.
Duminil, Duvray, Alexis ou la maisonette
dans Ie bois, 11, 353.
Durval, Agarite, 11, 59.
Ebattement, zie: Esbattement.
"Eendrac~t" te Amsterdam, 11, 254.
"Eensgezindheid", De, te Gouda, 11, 254.
Effen, J. van, De Hollandsche Spectator,
11, 250, 256, 277.
"Eglentier, De bloeyende", te Amsterdam,
160, 164, 411; 11, 16, 20-22, 28, 29, 61,
79, 80, 82-85.
Elegie-comedie, 4, 5.
Elsholz, F. von, f(omm her!, 11, 367.
Empereris de Romme, Miracle de /', 77.
Encina, J. del, Egloga's, 389, 390, 399.
Episcopus puerorum, 53, 54.
Erasmus, D., Colloquia, 461; Enchiridion
militis Christiani, 218.
Eroberung, Die, der stadt Offen, 11, 53.
Esbattement, 95.
Euripides, Tragoediae, in de 16de eeuw in
het Latijn vertaalá, 202, 340; Alcestis, 340;
11, 343; Hecabe, 259, 340; 11,343; HippoIytus, 353; Ion, 11, 343; Iphigenia in Tauris,
283, 340; Medea, 340; Phoenissae, 28.1;
Rhesus, 200; Troades, 11, 343.
Ezelpaus, 54, 55.
Faassen, R., Mijn leven, 11, 400.

Facties, 152, 153.
Favart, Ch. S., Ninetfe à la cour, 11, 214;
La Rosière de Salency, 11, 214; Soliman
Il, ou les Sultanes, 11, 373.
Femme du roy de Portigal, Miracle de la,
76,77.
Fénelon, Télémaque, 11, 340.
Figuranten in de 17de eeuw, 11, 76, 77.
Fille du roy, Miracle de la, 80.
Fille du roy de Hongrie, Miracle de la, 78,
79, 142.
Filleul, N., AchilIe, 341; Lllcrèce, 341.
Florian, J. P. Cl. de, Contes moraux, 11,174,
353; Numa Pompilius, 11, 340.
FIllCh, Der, der Geburt, 11, 353.
"Fontein", De, ie Dordrecht, 160; 11,21,81,
94,95.
.Fonteine", De, te Gent, 159, 168; 11, 420.
Franc arc hier de Baignolet, Farce .... du, 155.
Fuite, La, des enfans Aymery de Narbonne, 81.
Garnier, R., Antigone, 344; Bradamante, 342;
Cornélie, 253, 341; Les luifves, 266; 11, 107,
108; Marc Antoine, 341; 11, 107; Porcie, 341.
Gautier, A., L'Union d'amour et de chasteté, 401.
Gazaeus, A., Pia Hilaria, 451.
Geest, De, van jan Tamboer, 457; 11, 31.
Geest, De, van M. G. Tengnagel in d'andere
wéreld .... , 11, 33, 88.
Geldenhaurius, G., Annales rerum Belgicarum, 255.
Gelegenheidsdrama's in de 16de eeuw,
128-132; in de 17de eeuw, 11, 24, 77; in
de 18de eeuw, 11, 186, 189, 190.
GenIis, Mevr. de, SchouwtoO/zeel voor jongelieden, 11, 255.
Genootschap van Uiterlijke Welsprekendheid te Amsterdam, 11, 379.
Geschiedenis der f(ruistogten, 11, 343.
Gesellen, 55, 56, 59, 60.
vanden choore, 55, 61.

vander conste, 56, 166.
vanden esbatemente, 56, 166.
vander kerke, 55, 56, 61.
vander stede, 56.
Gesta Romanorum, 373, 440, 456.
Gesten, Die, of gheschiedenissen van
Rome, 373.
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Glascmaker, J. H., Toonec/ der Were/dtsehe
Veranderingen, 387.
Goethe, Egmont, 11, 153; Gölz von Berlichingen, 11, 346; Wertllers Leiden, 11,
160, 173, 200.

Goldsmith, 0., Tlle vicar of Wakefie/d,
11, 176.
Gombeaud, J. Ogier de, Cidype et Aconee,
11, 147.
Gomez, A. E., A 10 que obligan los ce/os,
11, 157.
Gorgas, Der.... aulf den persianischen tron
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Scudéry, G. de, Arminills, 348; La mort de
César, 11, 47.
Secchi, N., G/'lnganni, 384, 428.
Sedaine, Le Déserteur, 11, 215; Rose et
Colas, 11, 214.
"Segelbloemken", 'T, te Gorcum, 411; 11,
21, 22.
Seneca's treurspelen, 245-247. Opvoeringen
in de 16de en 17de eeuw, 199-202. Hun
invloed op het Latijnsche schooldrama,
223, vlgg., 234; op het Nederlandsche
treurspel, 247, vlgg.; 11, 107, 108.
Seneca, Agamemnon, 200,201,250,252,293;
11, 27, 107; Hercules fllrens, 200,201,253,
268, 290; 11, 108; Hercules Oetaeus, 201,
250, 251, 254, 255, 328; Hippolytlls, 254,
268, 272, 287, 293, 387, 404; Medea, 199,
200, 201, 251-255, 300, 328; Octavia, 252,
253; 11, 107; Phoenissae, 199; Thyestes,
199,224,251,252,254,256,295,297,334;
11, 107; Troades, 200, 201, 248, 249, 253,
255, 259, 266, 268, 287; 11, 343.
Serva, La, padrona, 11, 216.
Serl'Unfe, La, Maitresse, 11, 216.
Shakespeare, Cymbeline, 78; Hamlef, 328,
386; Midsummernight's dream, 453; Much
ado abouf nofhing, 364; Ofhel/o, 11, 366;
Pericies, 306, 372; Richard 111, 330; T1le
faming of fhe shrew, 333, 451; Tifus
Andronicus, 298, 319; Twelflh night, 375;
Winfer's Tale, 362, 380, 389.
Sheridan, R. Brinsley, The schoolfor scandal,
11, 169.
Shirley, J., Love's cruelty, 333.
Sidney, Ph., Defence of Poetry, 11, 188.
Simpkin, Singing, 11, 5.
Sinnekens, 110, 128.
"Sint Anthonius", te Kortrijk, 159.
"Sinte Agnete",te Gent, 159.
"Sinte Barbara", te Gent, 159.
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"st. Barbara", te 's Hertogenbosch, JI, 22.
"Sinte Barbara", te Kortrijk, 159.
"St. Catharina", te 's Hertogenbosch, JI,22.
Sleidanus, A., d'Overtuyghde Dina, JI, 91, 92.
Slichtenhorst, A. van, XIV Boeken vaf! de
Geldersse geschiedenissen, JI, 137.
Smollett, Th., The adventures of Peregrine
Piekie, JI, 284, 285.
"Sonnebloem", De, te Ketel, 411.
Sophocles, Aiax, 200; Antigone, 340; Electra,
271, 340; Oedipus Rex, 280, 340; JI, 401;
Trachiniae, 283.
Sotternie, zie: Klucht.
Soucy, F. de, Histoire Africaine de Cleomede
et de Sophonisbe, 389.
Spatzier, A., Onderrichting...., JI, 280.
Speckdieb, Der, JI, 53.
Spectator, De, van tooneel, concerten en
tentoonstellingen, JI, 415.
Spel, Het, van sinne, 110-128.
Spelen, Abele, 83-95.
Spelen, Bijbelsche, der rederijkers in de
16de eeuw, 133-136.
Spelen, Classieke, der rederijkers in de
16de eeuw, 137-145.
Spelen van sinne, vertoond te Antwerpen
in 1561, 119-121, 126, 127; te Gent in
1539,117,118,125,126, 186,187; te Haarlem
in 1606, 123, 124, 126,127,248; te Rotterdam
in 1561, 118, 125, 126; te Vlaardingen in
1616, 123, 124, 248.
Spelers, zie: Vertooners.
Sponsus, 13.
Sprookjes van Moeder de Gans, JI, 375.
Staat, Tegenwoordige, JI, 154.
Stieler, Bellimperia, JI, 53.
Stoa, Quinziano, Theandrothanatos, 197.
Straparola, G. F., Piacevoli Notte, JI, 296.
Streso, C., Christelyck en bescheyden oordeel over dansseryen en schou-spelen,
JI, 91.
Strijd tusschen winter en zomer, 91-9~
Studenten als vertoon ers van drama's, 200,
201, 236, 238; JI, 25-28, 401.
Styl, S., Het leven van jan Punt, I1, 230.
Subligny, La folle querelle, 435.
Suetonius, Nero, JI, 107.
Suscitatio Lazari, 13.
Swan Theatre te Londen, 11, 64, 65.

Sweerts, K., Inleiding tot de Zang- en
Speelkunst, I1, 8.
Syceram, E., II divino Ariosto oft Orlando
Furioso, JI, 109.
Tacitus, Annales, 348; I1, 107; Historiae, 382.
Tafelspelen in de Middeleeuwen, 99; in de
16de eeuw, 155-157; in de 17de eeuw,
463-466.
Taille, Jacques de la, Alexandre, 340;
Daïre, 340.
Taille, Jean de la, La Famine ou les Gabaonites, 340; Saul Ie furieux, 340.
Tantièmes, JI, 382.
Tarrega, Fr., La Enemiga favorabie, 368.
Tasso, T., Aminta, 400, 407; I1, 184; La
Gerusalemme liberata, 353, 464.
Tavernier, J. B., Les six voyages en Turquie,
en Perse et aux Indes, I1, 138, 354.
Tekstboekjes, 11, 81, 87.
Terentius' blijspelen in de Middeleeuwen,
3-5, 195; in de 16de en 17de eeuw,
196-202. Hun invloed op het Latijnsche
schooldrama, 205, vlgg., 233.
Terentius, Adelphi, 196, 200; Andria, 199201, 429; Ennuchus, 196, 199, 201, 422,
423; Heautontimoroumenos, 429; PltcJrmio, 196.
Théophile, zie: de Viau.
Thomae, Titus und Tomyris, 298; II. 52.
Thuanus, J. A., Historiae sui temporis, 300,
301; I1, 146.
Thucydioes, De bello Peloponnesiaco libri
Vlll, 11, 150.
Tirso de Molina, EI burlador de Sevilla
y convidado de piedra, 11, 226.
Tito Andronico, Tragoedia von, 298, 318, 319.
Tittus and Vespacia, 298.
Titus and Ondronicus, 298.
Titzenhofer-von Wundsch, S. E. von, Lausus
und Lydia, JI, 159.
Toegangsprijzen, JI, 82, 83, 274, 275.
Tooneel, Het, in Oost-Indië, JI, 289, 290,
418, 419; in West-Indië, I1, 291, 419.
Tooneel, Inrichting van het, voor de geestelijke drama's der Middeleeuwen, 62-66
voor de wereldlijke drama's der Middeleeuwen, 103-105; voor de drama's der
rederijkers in de 16de eeuw, 174-181;
in de 17de eeuw, 11, 56-70.
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Tooneel, Inrichting van het, in Italië in de
16de eeuw, II, 64, 68, 69; in de Londensche
schouwburgen in het laatst der 16de en
het begin der 17de eeuw, II, 64, 65; in
het Hotel de Bourgogne in de eerste helft
der 17de eeuw, II, 59, 60.
Tooneel, Het, II, 417.
"Tooneel, Het Nederlandsch", 11,378, vlgg.,
387, 388, 398, 409, 411.
Tooneel, Het Nederlandseh, 11, 379, 415.
Tooneel-almanach der Bataafsche Republiek, II, 417.
Tooneel-almanak voor 1843, 11, 417.
Tooneel-almanak, Noord- en Zuid-Nederlandsehe, 11, 417.
Tooneelbenoodigdheden in de 17de eeuw,
11, 70.
Tooneel-beschouwer, De Hol/andsche, 11,
280, 281.
Tooneel-kyker, De, II, 282.
Tooneelkijker, De, 11, 415.
Tooneel-schilds-verpletfering, 11, 101.
Tooneelschool, 11, 250, 379, 380, 409.
Tooneelspectator, De, II, 282.
Tooneelspel, Het, in de 18de eeuw, II,
165-183; in de 19de eeuw, 11, 351-364.
Tooneelspel-Beöordeelaar, De, 11, 282.
Tooneelspel-beschouwer, De, 11, 281, 282.
Tooneelspel-beschouwer, Voor den, 11, 282.
Tooneelspelers in de Middeleeuwen, 59,
60; in de 16de eeuw, 173; in de 17de
eeuw, 11, 28-52; in de 18de eeuw, 11,
230-253, 279, 280; in de 19de eeuw, II,
383-400.
Tooneelspelers, Reizende. in de 17de eeuw,
II, 29, 38-52, 78-82, 94-96; in de 18de
eeuw, 11, 244, 245; in de 19de eeuw,
11, 394.
Tooneelspelers, Reizende, in den vreemde,
in de 17de eeuw, 11, 42-52; in de 18de
eeuw, IJ, 245-249; in de 19de eeuw, 11,
394,395.
Tooneelspelers, Duitsche, in Nederland,I1,
257-260, 402.
Tooneelspelers, Engelsche, in Nederland,
173,264,311-315,359,362; 11, 29,78,80,
257,403.
Tooneelspelers, Fransche, in Nederland,
344; 11, 78, 79, 81, 82, 255-259, 401, 402.

Tooneelspelers, Italiaansche, in Nederland,
11, 78, 81, 256-259, 402.
Tooneelspelers, Vlaamsche, 11,296,297,427.
Tooneelspelers, Vlaamsche, in Nederland,
11, 215, 402.
Tooneelspelers, Vreemde, in de Zuidelijke
Nederlanden, 11, 108, 109.
Tooneelspelers, Positie der, 11, 35-38, 249253, 395-400.
Tooneelstukjes voor kinderen, IJ, 255, 401.
Tooneeltijdschriften in de 18de eeuw, 11,
256, 280-283; in de 19de eeuw, 414-417.
Tooneelverbond. Het, IJ, 378, vlgg., 415.
Tooverballetten, IJ, 219, 375.
Torquatus, Der verstel/te, 11, 53.
Torres Naharro, Comedia Imenea, 390;
Comedia Serafina, 367.
"Tot onderling vermaak", te 's Gravenhage,
11, 254.
Tourneur, C., The Revengers Tragedy, 315.
Tragédie bourgeoise, La, 11, 165, vlgg.
Tragedy of Sir john van Dlden Barneveldt,
11, 349.
Tragicomedie, De, 245, 265, 310, 357-399.
Treurspel, Het classieke, in de 17de eeuw,
244-309; in de 18de eeuw, II, 161, 162.
Treurspel, Het niet-classieke, in de 17de
eeuw, 309-339; in de 18de eeuw, 11,
156-161.
Treurspel, Het Fransch-classieke, 339-344,
11. 163, 164; in Nederland in de 17de eeuw,
344-349; in de 18de eeuw, IJ, 134-156,
164; in de 19de eeuw, 'IJ, 339-348.
Treurspel, Het, met kunst en vliegwerk in
Frankrijk, 349, 350; in Nederland, 350-354.
Treurspel, Het romantische, in Frankrijk,
11, 346.
Treurspelen, Grieksche, vertoond in de 16de
en 17de eeuw, 200, 201.
Treurspelen, Grieksehe, vertaald in het
Latijn in de 16de eeuw, 202, 340.
Treurspelen, Latijnsche, vertaald in het
Fransch, 340, 344.
Treurspelen, Latere Latijnsche, in Italië, 197;
in Nederland, 223, vlgg. - Zie ook: Schooldrama.
Treurspelen in proza, in de 18de eeuw, 11,
153, 159-161.
Triomphe, Le, de la raison sur I' amour, 11, 186.
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Trissino, G. G., Sophonisbe, 340.
"Trou moet blycken", te Haarlem, zie: "De
Pellicaen" .
Tusschenspel, Comisch, in het treurspel,
259, 261-264.

Tysens, G., Maandelyks bericht van den
onderaardschen Parnas, 11, 197.
Tijt-cortinghe, Der longhe Dochters, 361,
377, 388; 11, 157.
Uffenbach, C. von, Merkwürdige Reisen, 11,
217, 270, 283.
Uhlich, A. G., Elisie, 11, 52; Der Furchtsame,
11, 53.
Urfé, H. d', L'Astrée, 342, 344, 374, 375.

"Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas", te Batavia, 11, 418, 419.
"UtiIe dulci", te Groningen, 11, 400.
"UtiIe et Amusant", te Amsterdam, 11, 254.
• Utilitatis et Iucunditatis ergo", te Groningen,
11, 255.
Valekenier, P., 't Verwerd Europa, 11, 345.
Valentijn, F., Oudt en Nieuw Oostindien,
11, 148.
Valerius Maximus, Factorum et dictorum
memorabilium libri IX, 248, 359.
Vastenavondspelen, 52, 53, 154, 155.
Veer, H. de, Trou-ringh voor 't jonge Holland, 11, 369.
Vega, Alonso de, La duquesa de la Rosa,
11, 110.
Vega, Lope de. Arte nuovo de hacer comedias, 393; El castigo sin venganza, 11,
109; El gran Duque de Moscovia, 11, 109;
El mayor imposible, 11, 54; El Molino,
365; El Perseguido, 365; Guardar y guardarse, 11, 157; La Escolastica zelosa, 365;
La probeza de Reynaldos, 11, 109; Los
Donaires de Matico, 11, 110; Los dos
habladores, 11, 109; Los locos de Valencia,
396; Los Ramilletes de Madrid, 367.
"Veniam pro laude", te Leiden, 11, 190,254.
Verardis, C., Fernandus servatus, 19"(.
Verbeek, A. J., D..e Historie der Spartanen,
11, 160.
Vergilius, Aeneis, 139, 140, 217, 270, 278,
307,333.
Verhandeling over de tooneelspelen, 11, 286.
Verhandeling voor en tegen het gebruik van
den Schouwburg, 11, 287.

Vertalingen en bewerkingen naarhetDeensch
(en Noorseh), 11, 335, 475, 476.
Vertalingen en bewerkingen naar het Duitseh,
11, 5, 6, 130, 176, 185, 324-333, 455-473.
Vertalingen en bewerkingen naar het Engelseh, lI, 4, 5, 129, 130, 168, 169,333,334,
473,474.

Vertalingen en bewerkingen naar hetFranseh,
344-346, 353, 435, 436, 460,462; 11, 119127, 167, 168, 171, 176, 186, 299-324,
430-455.

Vertalingen en bewerkingen naar het
Grieksch, 11, 117, 299, 429, 430.
Vertalingen en bewerkingen naar het Italiaansch, 400; 11, 129, 334, 335, 475.
Vertalingen en bewerkingen naar het Latijn,
11, 117, 118, 299, 430.
Vertalingen en 'bewerkingen naar Latijnsche
schooldrama's van Nederlanders, 205, 211,
214,217,220,221,223-225,228,231; 11, 118.
Vertalingen en bewerkingen naar het Portugeesch, 11, 334.
Vertalingen en bewerkingen naar het Russisch, 11, 335, 476.
Vertalingen en bewerkingen naar het Sanskriet, 11, 335, 476.
Vertalingen en bewerkingen naar het
Spaanseh, 395-398; 11, 109, 110, 127, 128,
157-159, 191, 334, 474, 475.

Vertalingen en bewerkingen naar het
Zweedsch, 11, 476.
Vertalingen en bewerkingen naar Nederlanasche drama's, 268, 270, 271, 273,274,
278, 298; 11, 52-55, 108,147,151,152,194
360-362.

Vertalingen en bewerkingen van Fransche
drama's naar het Spaansch, 394, 396; 11,
53,54.
Vertoog, J(ortbondig, 11, 285.
Vertooners van het geestelijk drama in de
Middeleeuwen, 55-59; van het wereldlijk
drama in de Middeleeuwen, 100-103; van
de rederijkersspelen der 16de eeuw, 157,
vlgg.; van het Latijnsche schooldrama,
196, vlgg.
Vertooners in de 17de, 18de en 19de eeuw,
zie: Tooneelspelers, Rederijkers, Liefhebberijgezelschappen, Kinderen, Scholieren en Studenten.

492
Vertooningen in de drama's der 17de eeuw,
11, 73, 74; in de 18de eeuw, 11, 269, ZiO.
Vertooningen in de moraliteiten, 126, 127,
17S-177.
Vertooningen, Stomme, in de Middeleeuwen,
40-46.
Vertooningen, Stomme, en optochten in de
17de eeuw, 11, 14-19.
Verval van het tooneel in de 19de eeuw,
11, 377, 378.
Verweerschrift, Noodig, 11, 285.
Viau, Th. de, Pyrame et Thisbée, 342;
11, S9.
Vida del Lazarillo de Tormes, 42S.
Viel Testament, Mystére du, 16.

Vierges, Les, sages et les vierges folIes, 13.
Vigny, A. de, Cinq-Mars, 11, 347, 348.
Villiers, Le Festin de Pierre, 11, 110, 226, 227.
"Violet", De, te Brussel. IS9.
"Violieren", De, te Antwerpen, IS9, 161,
167, 168, 170.
Virenus, Der flüchtige, und die gedreue
Olympia, 11, 54.
Voetius, 0., Politica ecclesiastica, 11, 91.
Voltaire, Alzire, 11, 148, 149; Brutus, 11,
149; Charlot, 11, 166; L'Ecossaise, 11, 166;
Mérope, 11, ISO, 162; Nanine, 11, 166;
Zaïre, 11, 142, 226, 278.
Vondel, D'Amsterdamsche Academi aen
alle poëten en dichters, 11, 98: Rommelpot, 11, 98; Speelstryt van Apollo en Pan,
11, 99; Tooneelschilt, 11, 100; Uitvaert
van Orfeus, 11, 99.
Voordracht en spel in de 18de eeuw, 11,
271-273; in de 19de eeuw, 11, 408, 409.
Vorsten in den schouwburg, 11, 85, 276.
Vos, J., Het ontzet van Koppenhagen, 11,
74; De Vergrooting van Amsterdam,
11, 74.
"Vreuchtendal", te Breda, 160; 11, IS, 22.
"Vreugdebloem", De, te Brielle, 160.
"Vreugdebloem, De jonge", te Bergen op
Zoom, 11, 22.

Vrouwen op het tooneel in de 16de eeuw,
67, 180, 181; in de 17de eeuw, 1I,33-3S.

Vryagie, Vermakelijke, van den kaaien
Utrechtschen Edelman en de niet hebbende Geldersche juffer, 11, 194.
"Vygheboom", De, te Schiedam, 411; 11, 21.
Wael, R. de, De Barto et marito ejus ...., 208.
Wagenspelen, 50, SI, 136.
Wagenaar, J., Vaderlandsche Historie, 11,
147, 154, 346.
Wette, Die nlirrische, 11, 54.
Wickram, 0., Gabriotte und Reinhart, 232.
Wieland, C. M., Die Abderiten, 11, 201;
johanna Gray, 11, IS2.
Windhandel, De, op het tooneel, 11,194, 19S.
Winter-van Merken, L. W. "an, David, 11, 340.
Wiselius, S. Izn., De tooneelspeelkunst,
11, 416.
Wittewrongel, P., Oeconomia Christiana,
11, 100.
Wolff-Bekker, E., en Deken, A., Sara Burgerhart, 11, 172, 369.
"Wt Levender lonst", te Amsterdam, zie:
"De witte Lavendelbloem".
"Wyngaard", De, te Brussel, 11, 421.
• Wyngaertrancken", De; te Haarlem, 160;
11, 21.
Zambertus, B., Dolotechne, 202.
Zang in de drama's, zie: Muziek en zang.
Zangspel, Het, in de 17de eeuw, 11, 3-10;
in de 18de eeuw, 11, 213-217, 296, 297;
in de 19de eeuw, 11, 372-374.
Zangspelen, Engelsche, in de 17de eeuw,
11, 3---Û.
Zangspelen, Fransche, in de 18de eeuw,
11, 214-216.
Zinnespel, Het, in de 16de eeuw, zie: Spel
van sinne.
Zinnespel, Het, in de I7de eeuw, 409-419;
in de 18de eeuw, 11, 186-190.
Zorrilla, Rojas, Entre bobos anda eljuego,
11, 191.
Zottenbisschop, De, S3, 54.
Zwaardendans, De, 48, 49.

11. REGISTER VAN DRAMA'S, DOOR NEDERLANDERS
GESCHREVEN 1).
A a g j e. - 't Nieuwsgierig Aegje, kl. d.
A. Bogaert, 447.
A a g j e. - 't Nieuwsgierig Aegje, kl. d.
A. Bormeester, 447.
A a n bie din g, D eed 1moe d i g e, to.
d. F. van Aken, 11, 180.
A a n s I a g. Herdoopers anslagh op
Amsterdam, tr. d. P. A. Codde, 296; 11,75.
A a r nou t. - Spel van Arnoute, 34.
A a r nou t. - Spel van Sinte Aernout, 34, 60.
A a r nou t. Twee-spraecke van den
ouden, ende langhen Aernout, 156.
A a r nou t. - Aernoud van Egmond, tr. d.
S. [zn. Wiselius, 11, 343.
A a r nou t. - Aernout en Adolf van Egmond, tr. d. Cl. Bruin, 11, 137.
A balI i n 0, to. naar Zschokke, 11, 380.
A b i meI e c h, d. J. C. Lummenaeus a
Marca, 227, 234.
Ab derite n, De, bI. d. A. L. Barbaz, 11, 365.
Abraham, Spel v<!n, 20, 61.
Ab r a ham. - Wat klugtigs van Abram,
Kom Gaanewe, kl. d. H. Takama, 11, 7.
Ab r a ham sof f era n d e, Spel van, 133.
A jJ r a ham sof f e r h a n d e, to. d. Cl.
Bruin, 11, 138.
Abraham's Wtgang, d. D. V. Coornhert, 122.
Abs a Ion, tr. d. A. Heems, 11, 141.

e

Abs a Ion. - Absalom's treur-spel, d.
G. Smit, 262, 355.
A cad e mie, D u y t s c h e, tot Amsterdam
ghespeelt, d. S. Coster, 418; 11,62,71,97.
Ach abs treur-spel, d. A. de Koning, 261,
284,409.

Ach i II e s, tr. d. B. Huydecoper, 11, 139,
140, 267.
Ach i II e sen Pol Yx e n a s treurspel, d.
P. C. Hooft, 249,250, 285, 309; 11, 58, 62, 76.
Ach met, tr. d. C. Droste, 11, 135.
Ach ter hoe k, U i t den, to. d. H. G.
Roodhuyzen, 11, 361.
A col ast u s, d. G. Gnapheus, 204, 205,
207, 215, 235, 236.
Ac 0 n t i u s, tr. ·d. J. W. Kerkhoven, 11, 147.
Act i e f, of de weldenkende representant,
to., 11, 181.
Act ion i s t, D e bed r i e gel y k e, bI.
d. G. Tijsens, 11, 195.
Act ion i s ten, D e, rei s v a a r d i g n a a r
V i a n e n, d. G. Tijsens, 11, 195.
A d a, g r a v i n van H 0 II a n den Z e eI a n d, tr. d. F. van Steenwijk, 11, 144,
145, 228.
A d a van H 0 II a n d, tr. d. G. van der
Schraft, 11, 349.
A dalI a s, bI. eind. tr. d. U. F. Swartsen,
11, 294.

1) Dit register is ingericht op dezelfde wijze als de Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij van Nederl. Letterk., Afd. Tooneel. De volgorde is alphabetisch. Is de naam van het
stuk een eigennaam met voornamen, dan is het op den eersten voornaam geplaatst. Is in den
titel geen eigennaam het hoofdwoord, dan zoeke men op het eerste zelfstandig naamwoord
van den titel.
In dit register zijn opgenomen: I' de oorspronkelijke drama's, 2' de vertaalde drama's, die in
den tekst of in de noten genoemd worden. De drama's, die in de Bijlagen worden genoemd
ontbreken hier dus bijna alle.
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A dam enE va ...., tr. d.}. F. Cammaert,
11, 294.
A dam i n balI i n g s c hap, tr. d. j. van
Vondel, 223, 283, 286,288; 11,10,101,294.
A dam S c hef f e r, to. d. W. A. Warnsinck Bzn., 11, 355.
A dam u s, d. G. Macropedius, 214, 215,
234,236.
A dam u sex u I, tr. d. H. Grotius, 223,
234,283.
A dek a, tr. d. S. P. Oudkerk Pool, 11, 348.
Ad e I e n I d a, tr. d. A. van Halmael jr.,
11, 344.
A del. - Adhel en Mathilda, tr. d. S. [zn.
Wiselius, 11, 343.
A del hei d e, to., d. C. Hoojman, 11, 184.
Adelaïde en Alemaro, ballet, 11,219.
Admetus en Alcestis, tr.d.j.Nuyts,
348, 349; 11, 229.
A d m i r a a I. - De admiraal de Ruiter te
Napels, to. d. H. Westerman, 11,351,352.
A d m i r a a I. - De admiraal Piet Hein te
Delfshaven, to. d. A. P. Muller- Westerman,
11, 356.

A dol f van Gel r e, to. d. M. Emants,
11, 350, 359.
Ad 0 n i as, tr. d. C. Droste, 11, 135.
Ad 0 n i a s, tr. d. j. van Vondel, 282; 11,135.
A d re s, Het ver k eer d e, bI. d. A.
Ruysch, 11, 367.
Adriaan Brouwer en Joost Graasbe e k, bI. d. C. A. van Ray, 11, 366.
A d r i a a n e n A I i d a, d. W. van Heugelenburgh, 387.
A d v 0 c a a t. - Clucht van een Advocaet
en een boer .... d.j. Starter, 364, 439, 440.
A d v 0 c a a t. - 0' Advocaet sonder study,
d. A. Peys, 11, 49.
A d v 0 c a a t. - Den geklackten advocaet,
kl., 11, 114.
A d v 0 c a a t. - De geleerde advokaat, bI.
d. j. van Hoogstraten, 11, 192.
A d v 0 c a a t, 0 e ge w a a n d e, kl. d. P. de
la Croix, 11, 85; 248, 269.
A e g y p tic a, ofte Aegyptische tragoedie,
d. G. van Nieuwelandt, 11, 107.
Aen e as, Ba ta vische, tr. d. H.I.Soet,2W.
A ene ase n 0 i d 0, Spel van, d. j. de
Mol, 139-141, 178.

A ene a s. - Eneas en Turnus, tr. d. L.
Rotgans, 11, 135.
A ene a s. - Eneas, of ondergang van
Troje, tr. d. j. van Hoogstraaten, 11, 140.
A ene a s. - Eneas, of Vader des vaderlants, bI. eind. tr. d.}. Neuye, 307.
Af g e v a a r d i g d e, 0 e, tot de algem.
vergadering ... , to. d. H.}. Foppe, 11, 355.
Afkeer en liefde, to.d.M.Westerman,
11, 351.
A gat h e, to. d. I. Schmidt, II, 171.
A gat hoc 1e S, tr. d. H. H. Klijn, 11, 345.
Ag e I m 0 n d, tr. d. C. van der Gon,II, 135.
A g i a t i s, tr. d. C. Droste, 11, 135.
A gis, tr., 11, 140.
A gis, tr. d. G. Paape, 11, 160.
Ag nes, tr. d. S. Stijl, 11, 150.
Ag 0 n, tr. d. O. Z. van Haren, 11, 150, 151.
Ag r i p P a, Koning van Alba, tr. d. H. de
Graej, 11, 247.
A j a x. - Aiax, tr. d. M. Snouckaert van
Schouwenburg, 289, 290.
A j a x e n U I YS s e s, tr. d. B. van den
Bergh,304.
A I a d y n of de wonderlamp, bali. d. A. P.
Voitus van Hamme, 11, 375.
A I a e r d B e il i n g, op. d. M. A. Caspers,
11, 374.
A 1a r dus, to. d. j. A. Backer, 11, 173.
A 1bon u sen Ros e m 0 n d, tr. d. A.
Wijnbeek, 11, 151.
A lbo n u sen Ros i m 0 n d a, tr. d. j.
Struys, 321.
A I b ree h t Bei I i n g, tr. d. A. Loosjes,
11, 154, 341.
A I b ree h t Be il i n g, tr. d. A. F. Sijflé,
11, 345.
AI brech t va n B eye re n, to. d. F. ·A.
Ruysch, 11, 355.
A lee s t, to. d. A. Brusse, 11, 174.
Ale est i s, tr. d. S. [zn. Wiselius, 11, 343.
A I c h i mis t, D e bek eer d e, kl. d. D.
Lingelbach, 460.
A I c i n e a, tr. bI. eind. spel d. H. de Graej,

388,389.
A I c i pen A mar i I1 i s, bI. eijnd. sp. d.
j. H. Krul, 374.
A I d ego n d a e n Bar sim e, droef bly
eynd. sp. d. W. Geest, 387.
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Ale i d van Poe 1g e est, tr. d. W. Haverkarn, 11, 152.
Ale i d a v 0 n H 0 11 a n d, op. d. W. F.
Thooft, 11, 374.
Ale x a n der, tr. bI. eynd. sp. d. Th. Rodenburg, 368, 369.
Ale x a n der, tr. d. H. van Baale, 11, 341.
Ale x a n der, kl. d. G. Paape, 11, 212.
Ale x a n der de Me d i cis, tr. d.j.Dullaart, 11, 54, 157.
Ale x a n der e nAr tem e s i a, tr. d.
C. G. Moering, 11, 141.
Ale x a n der e nAr tem i z e, tr. d. F.
Duim, 11, 142.
Alf red a, droef b1y eynd. sp. d. P. A.
Codde, 325, 326.
A 11 e r zie 1 e n, t~. d. H. Heyermans, 11,362.
Alles voor het vaderland, bI. d. T.f.
Kerkhoven, 11, 367.
Alm a ï d e, ballet, 11, 219.
Alm anc i, d', t~. d. D. W. Stoopendaal,
11, 177.
Alm a n z 0 ren Z e h ra, tr. d. f. Kinker,
11, 155.
Alo n z 0, tr. d. A. Kraft, 11, 340.
Alp h e u sen Are t h u s a, ballet, 11, 218.
Alp h 0 n sus. - Alfonsus 1, tr. d. Is. da
Costa, 11, 344.
Alp h 0 n sus enT heb a s i 1 e, tr. com.
d. C. de Bie, 11, 109.
Als deo p pos i tie reg eer t, bI. d. P.
Hummel, 11, 369.
Als ton der d e .g alg 0 p! bI. d. O. C. F.
Hof!ham, 11, 200, 212.
Alt h e a, tr. d. C. Droste, 11, 135.
A 1u ta, d. G. Macropedius, 209, 211, 221, 456.
A m a dis, op., d. Th. Arendsz, 11, 9.
Amadis, Griecxen, d.S.D.Questiers,377.
A mar i 11 i s, op. d. A. Alewijn, 11, 10.
A mar i 11 i s, bly-speelend harders-sp. d.
D. Lingelbach, 11, 9.
A m a zon e n. - Oe Spaansche Amasonen,
11, 157.
A mei i a F a b r i c i us, tr. d. A. Loosjes,
11, 154.
Am e rik a a n, 0 e, t~. d.}. Leerius, 11, 167.
A m i d a, t~. d. S. Rivier, 11, 167.
Amintas, Oen dollen, d. D. Wels,
407,408.

Am non, d. f. C. Lummenaeus a Marca,
227,234.
Am non enT ham a r, Spel van, 135.
Am non end e T ham a r, Spel van, 20.
Amor en Psyche, zangsp., 11, 214.
Am 0 sis, tr. d. j. Nofl1,sz, 11, 147, 279.
Am p hit r y o. - Amphitrvo, d. I. van
Damme, 428.
Amsterdam in 1672, tr. d.j.C.Bousquet,
11, 345.
A n a n i a s, d. C. Schonaeus, 220, 235.
Anarchis te n, kl. d. f. van Maurik, 11, 369.
A n d rea deP ier e, kl. d. W. D. Hooft,
441,442.
A n d ris c a, d. G. Macropedius, 211.
A n d r i a, d. f. Westerbaen, 429.
Andromeda Belgica, d.j. B. Gramaye,

223.
Andron i c us, d. A. van den Bergh, 298, 319.
A n gen iet, d. G. A. Bredero, 362.
A n n a. - Spel van Sinte Anna ende Joachim, 19.
A n n e, Mail e, to, d. R. Faassen, 11, 360.
A n n e Mie, t~. d. R. Faassen, 11,360,398.
An ti chris t to e ko em st, Dat spil van, 20.
A n tig 0 n u s d e Mak kab e ër, tr. d.
B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, 11, 345.
A n t i mof f i a n a, to., 11, 180.
A n tip at er.... , tr. d. A. Heems, 11, 141.
A n ton i u s. - Anthonius Hambroek, tr.
d. f. Nomsz, 11, 148.
A n t w e r pen a a r, Der y k e, d. f. F.
W illems, 11, 421.
Apollo e n 0 a f n e, zangsp., d. C. Sweerts,
11, 10.
Apo 11 0 en 0 a f n e, ballet, 11, 218.
Apo 11 0 en 0 a p h n é, zangsp., 11, 214.
Apo 110 over de inwydinghe van de Neerl.
Academie, d. S. Sixtinus, 418.
Apollo n i u s, tr. d. D. Lingelbach, 305, 306.
Apollo n i u s, tr. com. d. P. Bor, 372,373.
Apoll oos Vreugd e-Feest, d. L. Brezee,
11, 290.
Apr i I, Oe eerste, bI. d. M. Westerman, 11, 366.
A rag 0 e n 0 y sen, 't Spel.... voor de, d.
C. Everaert, 130.
A r a n en Ti t u s, tr. d. j. Vos, 239, 296299, 319, 328, 355, 445; 11, 35, 52, 68, 74,
75, 84, 85, 115, 253, 278.
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A ra n enT i I u s .... , boertig beryml d.}.
Rosseau, 11, 278.
A r a n enT i 1 u s ...., koddig Ireursp. d.
S. van Rusting, 11, 278.
Are 1 e, Ir. d. D. Buysero, 348.
Ar f I e u ra en B rus a n ges, dr. bly eynd.
sp. d. P. van Zeerijp, 385; 11, 30.
Ar g I i s I i g hei d. - Rampzalige arghlisligheit, Ir. d.}. Cos, 333.
A r i a n e, Ir. d.}.}. Schipper, 325; 11, 34.
Ariane, Onvergelijkelijke, in Thessalien, d.}.}. Schipper, 325.
Ariane, De gewaande, bI. 11,196.
A rio dan I e n Pol i nes, 388.
A ris lob u I u s, d. N. Fonteyn, 294.
A ris loc r a I e n, De, 10. d. F. van Aken,

11, 180.
A ris I 0 d emu s, Ir. d. C. Droste, 11, 135.
A r lek ij n, zie: Harle!djn.
Arm. - Esbalemenl van Aerm in de
Buerse, d. C. Everaert, 148.
Arm i n i u s, Ir. d. P. Bernagie, 347, 348;
11, 229, 267, 276.
Arm 0 ede, 0 e, zangsp. d. D. Kuipers
Koimans, 11, 214.
Arm 0 ede van den graeve Florellus, d.
C. de Bie, 11, 109.
Arnold Geesleranus en Susanna
van 0 0 s I d ij k, 10. d. A. Loosjes,
11, 172.
Ars i n 0 e, Ir. d.}. van Someren, 336.
Ars i noë, Ir. d. C. Droste, 11, 135.
A r I a x e r x e s, Ir. d. C. O. Moering, 11,141.
A r I e min e s, Ir. d. L. W. van Wintervan Merken, 11, 145.
A r I e min i a, Ir. d. H. Koning, 11, 36,
224, 225.
A r I ie s I, 10. d. M. Emants, 11, 360, 416.
A run I i u s, Ir. d.}. Bruyn, 11, 147.
Ar za ces, Ir. d. B. Huydecoper, 11,140,250.
As m 0 d e u s, balI. d. A. P. Voitus van
Hamme, 11, 375.
Aso 1 u s, d. O. Macropedius, 212-214, 235.
As p as i a. - Konincklijcke herderin Aspasia, bI. eind. sp. d.j. Cats, 386, 387; 11,52.
A s Ier 0 ï s, Ir. d. O. Kuyper Hz., 11, 348.
A sir 0 log i s I, De ge w a a n d e, d. P.
A. de Huybert, 11, 248.
A s I y a n a x, tr. d.}. jabot, 11, 345.

A I a I a n I e in hel hof van K a I i don,
Ir. d. L. Schermer, 11, 136.
A I I a n I e, 10., 11, 177.
Als Bon n i n g a, Ir. d. A. van Halmael
jr., 11, 344.
A u r 0 r a en SI e 11 a, bI. d. H. de Oraef, 11, 54.
A u r i a c u s, Ir. d. D. Heinsius, 224, 248, 261.
A u r i a c u s, Ir. d. R. van den Honert, 235.
A van I u rad e, De boe lee ren d e, d.
M. P. Voskuyl, 380, 381.
A v 0 n I-u u r, Hel ver mak e I ij k, kl. d
M. van Hatfum, 11, 211.
A zon een E u d e m 0 n, 11, 176.

B a art e van IJ s s els 1 e i n, Ir. d. A.
Loosjes, 11, 154.
B a a s. - Baes Kimpe, 10. d. H.}. van
Peene, 11, 422.
Ba c c h u sen A r i a n e, balI. d.}. Rochefort, 11, 375.
B ace h u s, C ere sen Ven u s, op. d.
O. Bidloo, 11, 9.
Ba e I 0, Ir. d. P. C. Hooft, 253-255, 285,

309, 352, 354, 356; 11. 151.
Commedy van Bailliool,
292; 11, 24.
Bak k ers k n a a p j e, Klughl van 'I, d.
M. W. de jonge, 11, 453.
B a I, Hel w i I I e, bI. d. E. Rosseels, 11, 422.
B a I é u sen Mer 0 d ach, Ir. d. E. Krook,
11, 140.
B a I j u w. - Baillju van Suydl-Hollandl
Df ghelöomde vermelelheyl, 292; 11, 167.
BalI i n g s c hap, De, van Scipio Afrikan us, Ir. d.}. Bouckart, 303, 304.
BalI i n g s c hap, De, van Willem de I,
Ir. d.}. Sasselee, 11, 144.
B a I t ha sar, 134, 178, 284.
Ban kb i Ij e t, Een, van duizend gulden,
bI. d. A. Ruysch, 11, 367.
Ban k e roe t. - Banqueroel à la mode,
bI., 11, 198.
Ban kro e I ier, De bel ach gel y k e,
kl. d.}. Sqsselee, 11, 210.
B a p t i s les, d. C. Schonaeus, 220, 235.
Bar bar a. - Tspel van Sinle Barbelen, 34.
Bar I hol 0 m e u s I a s Cas a s, Ir. d.}.
Nomsz, 11, 149.
B a i 11 i oot. -
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Bas sar u s, d. G. Macropedius, 212.
Bas s i a n u s Var i u s Hel i 0 gab a 1u s,
tr. d. G. Tysens, 11, 141.
Bat a v ier, T rou wen, d. Th. Rodenburg, 400, 407.
Bat a v ier e n, De. tr. d. M. Westerman,
11, 341.
Ba ta vi e rs e Me y-s pel, d. J. Burchoorn,
417.

Bas t a a r d. - De bastaerd, d. B. Devriendt, 11, 424.
Bat e men t van twee personagien .... ,
156, 157.

Bat 0, tr. d. S. Rivier, 11, 151.
Be a ure p a i r e, tr., 11, 160.
Bed e I a a r, De zei d z a a m e, to. d.]. A.
Backer, 11, 173.
Bed e 1a ars. - Tafelspel van twee bedelaers, d. W. Verhee, 156.
Bed i 11 er, De, bI. d. A. L. Barbaz, 11,366.
Bed r ie g e r, De, bedroogen, bi. d. N. Boom,
11, 199.
Bed r i e g ere s, Del i s tig e, kl. d.].
van Leeuwen, 11, 208.
Bed r i e g e rij, D e, van de licht-verkeerde
boef, kl., 457.
Bed ri eg s t e t, De, gestraft, kl. d. F.
van Aken, 11, 200.
Bed rog, Het bet a a I d, kJ. d. P. Bernagie, 461.
Bed rog, Het n 0 0 d zak e I ij k, bI. d.
]. Lemmers, 435, 449.
Bedrog, Het ontdekt, Herders-zangsp.
d. J. A. Backer, 11, 214.
Bed rog, Het, ontdekt op de boerekermis, bI., 11, 198.
Bed rog, Het toe va II i g h, mislukt,
kj. d. A. Nagtegaal, 11, 209.
B e e I y, D ron k c, kJ. d. J. de Groot,
11, 211.
Bek eer ing. - Spel van de bekeeringhe
van Maria Magdalena, 20.
Bek eer ing. - De bekeeringhe van den
Ruddere, 52, 53.
Bek eer i n g, D e, van Saul us, d. C. Bruin,
11, 139.
Bek eer in g, De, van Sergius Paulus,
d. C. Bruin, 11, 139.
Bel a, d. H. F. van den Brandt, 11, 110.
WORP,

Drama en Tooneel, 11.

Bel e a z a r. tr. d. F. van Steenwijk, IJ, 144.
Bel e g, Het, van Alkmaar, to. d. P.
. 't Hoen, 11, 169.
Bel eg. - Het belegh van Leyden, tr. d.
H. Brouwer, 337, 338.
Bel e g, Het, der stad Leyden, tr. d. L. W.
van Winter-van Merken, 11, 145.
Bel e g. - Belegh van Leyden, tr. d.].
Zevecotius, 290, 291.
Bel e g. - 't Belegh en over-gaen van
Middelburg, d. J. Claerbout, 387.
Bel e g en ontzet van Weenen, blijeind.
tr., 11, 49, 110.
Bel e g e rin g. - Belegeringhe der stadt
Antwerpen, d.]. Duym, 410.
Belegering, De, en 't ontzet der stad
Alkmaar, tr. d. S. Rivier, 11, 151.
Bel e g e rin g. - Haerlemse belegeringhs
tr. bly-eynde-sp. d. G. van der Eemd, 373.
Bel e g e rin g, D e, van Haarlem, tr. d.
]. C. de Lannoy, 11, 150, 279.
Bel e g e rin g, D e, van 's Hertogenbosch,
to. d. G. Paape, 11, 180.
Belegering ende ontsetting der stadt
Leyden, tr. bly-eynde-sp. d. R. Bontius,
382-384; 11, 12, 74, 78, 229, 248,266,267,
269, 281.

Bel e g e rin g. - Benovde belegheringe
der stad Leyden, d. J. Duym, 359; 11,57.
Bel e g e r i ti g. - Belegeringe der hoofd
stad Praag, 11, 295.
Bel e g e rin g. - Die Belegheringe van
Samariën, 135, 178, 284.
Bel eg e rin g, D e, en hongersnood van
Samaria, tr. d. T. Asselijn, 382.
Bel i sar i u s. - Den grooten Bellizarius,
tr. d. C. de Grieck, 11, 47, 110.
B e II a man t e, kl., 458.
B e 11 a r i a e n Pan dos tos, d. M. P.
Voskuyl, 378-381.
Be 1I e ro p h 0 n, tr. d. Van der Eecke, 11, 295.
Ben Lei I, de zoon van den nacht, to.,
11, 378.
Beo n, tr. d. F. van Steenwijk, 11, 144,145,
147, 148, 279.

B erg w e r 1< ers, D e, zangsp. d. J. van
Lennep, 11, 373.
B e r ken de diamantslyper, zang sp. d. K.
Versnaeyen, 11, 424.
32
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Be r t h a, t~. d. M. A. Sipman, 11, 361.
Be r t h i I d a, t~. d. j. L. D. Sleeckx, 11, 424.
B e r t u I P hoe n A nsb e r t a, bI. eynd.
tr. d. B. Brand, 11, 293, 2!Jl.
Beschuiten, Fijne, bI. d.j.vanMaurik,
11, 369.
Bes t a a n, 's We rel d s, zinnesp. d. C.
Everaert, 116.
Bes tee d s ter, D e, kl. d. j. de Rijk, 462.
Bet hl e hem, d. j. Lambrechts, 11, 106.
B e vel heb b e r, D e, van Vlissingen, t~.
d. H. B. Peeters, 11, 423.
B e ver I y, naar Saurin, 11, 397.
Be w ij s. - Een bewys dat beter is eenen
goeden Crijgh ...., d. j. Duym, 410.
Be w ij s, 't, van den coninc van Arragon .... ,
142.
B,ewijs, Een, van den lijdene Ons Heeren .... , 124.
Bewijs. - Een .... bewijs van Den ouden
man had een dochterken, 124.
B e win d, Het u i tv 0 ere n d, to., 11, 181.
Bie rh u i s. - Het Leydze Bier-huys, kJ.
d. A. Stokhuyzen, 11, 210.
B ij n a, kl. d. A. Loosjes, 11, 211.
Bi II a r d, De, kJ. d. G. van der Groe, 11,209.
B i ron, tr. d. H. Roelandt, 320.
Blaauwbaard, bali. d. A. P. Voitus van
Hamme, 11, 375.
Blij d s c hap. - Die eerste bliscap van
Maria, 19, 24-28, 65-68, 110.
B I ij d s c hap. - Die sevenste bliscap van
Maria, 28, 29, 65-67.
Blij d s c hap. - De vijf overige .Bliscape",
28, 32, 68.
Blij-eyndt-spel, Musicaele, 11, 114.
B I i n de. - Comedie vande blinde voor
Jericho, d. D. V. Coornhert, 122.
B I i n d e man, D e zie n d e, kl. d. j. van
Breen, 455.
B li n val enE meI i a, t~. dH. TOllensJI,352.
Blo e d, Het hei 1i g h, 71; 11, 292.
Blo e d s c h n n d e, D e ge w r ook e, tr.
d. j. Cleyburg, 11, 157.
Bloedstortingen. - De zeven bloedsturtinghen van Onsen Heere, 20, 32.
Blo e d s to rti n gen. - Esbatementvan den
zeven Bloetsturtynghen, d. C. Everaert,
111, 116.

Bloedverwantschap,Het gewaande,
bI. d. j. Wandelaar, 11, 198.
Bloedzuigers, De, bI. d. A.Ruysch,II,367.
Blo e i m a a n d, t~. d. H. Heyermans, 11, 362.
Blo e m, De, van Ijsland, op., 11, 374.
Blo e men. - Van den VII blommen van
Onser Vrouwen, 19, 50.
Boc heli 0 e n. - Buchelioen 't kaboutermannetje, kl. d. j. Barentsz, 454, 460.
Boc hel s. - De boggels, bI. d. G. Paape,
11, 201.
Bodegraven in 1672, dr. d. G. dejager,
11, 359.
Boe r. - Lacchelicke cluchte van een boer
die in een calfs-vel benaeyt was, 221, 448.
Boe r. - Tafel-spel van eenen droncken
boer die wt vryen gaet, d. G. H. van
Breughel, 465.
Boe r, Des p ook end e, kl. d. j. EUas,
11, 209.
Boe r, D e vad e rIa n d s c h e, bI. d. A.
Lamme, 11, 202.
Bo e r,Den verl i eh ten, bJ.d.j. Kats, 11, 422.
Boe r, De, 'en de koe, t~. d. S. Rivier, 11, 167.
Boe r del iep leg hen en Ghenoughelic
voortstel, Esbatement van, d. C. Everaert,
146.
Boere bedrog, 't, kJ. d.P.A.deHuybert,
11, 208.
Bo ere bruyloft, De, kJ. d. H. Varenhorst,
11, 209.
Boe r e-g e s els c hap, Het, 11, 211.
Boere-h u we I ij k. - Het boeren huwelyk
sluiten, zangsp. d. D. Lingelbach, 11, 9.
Boe rek e r mis, D e, kl., 11, 204.
Boe rek e r mis, D e, zangsp. d. K. Ondereet, 11, 422.
Boere-koopman, De, kl. d. j. Lemmers,
460.
Boe ren en Boerinnen, ballet, 11, 218.
Boe ren mei s j e, Een, bI. d.j. Roeland,
11, 424.
Boerenschouwburg, De, bI. d. O. C. F.
Hoffham, 11, 200.
Bo ere n vaste n-a von ds-spe I,Ee n, 154.
Boe r e 0 per a, Het, 11, 223-226.
Boe r e-v reu g d, H 0 II a n d s e, kl. d. M.
Willemsz, 11, 208.
B 0 ë t i u s, tr. d. W. de Geest, 11, 141.
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B 0 iso ten M 0 n dra g 0 n, tr., 11, 156.
Bol-Backers-Jan, kl. d. M. Waltes, 454.
Bon ar din, to. d. H. C. Dresselhuys, 11,357.
B oom, Den, der sehriftueren, 185, 258.
B 0 0 s hei d. - Gestrafte boosheyd, tr. d.
R. van Leuve, 11, 141.
B 0 0 s hei d. - De gestrafte boosheydt, door
Care I de Stoute, tr. d. C. Meyer, 11, 293.
Boo s wi eh t, De, ontmaskerd, bI. d. C. K.
van Hemert, 11, 368.
B oot s g e zeI. - Klucht van den moetwilIigen boots-gesel, d.]. Zammers, 463;
11, 49, 113.
B 0 r i a s, tr. d. P. Nootmans, 324.
B 0 r n I e y, tr., 11, 160.
Bot e r mar k t. - De booter-markt, kl. d.
J. Rosseau, 11, 207.
B 0 u sar d, to. d. j. van Panders, 11, 168.
Bra ban d er, Spaan s e hen, Je rol i mo,
d. G. A. Bredero, 423-425, 11, 35, 62, 67,
198, 296, 390.
Bra n d, De, van Trojen, tr. d. G. Bidloo, 346.
B ree h t je, D ron k e, kl. d.]. van Elsland,
11, 207.
B ree h t je. - Verliefde Brechje, kl. d.

P. W. van Haps, 462.
B ri g i tt a, bI. d. H. J. van Peene, 11, 423.
B ri n i 0, op. d. M. G. L. van Logehem, 11, 374.
B roe der. - Spel van sinne van Bruer
WiIleken, 190.
B ro ede r, De bes t e, to. d. P. 't Hoen, 11,169.
B roe der Jan n e, Het spel van, 51.
B ro ede rm 00 rd. - De broedermoort van
C. en J. de Witt, tr. d. F. Duim, 11, 143.
Broedermoord. - Broeder-Moort, gepleeght aen J. de Witt en C. de Wit!, 336.
B roe der m oor d, H a a g s c h e, tr. d.j.
Oudaen, 301, 302; 11, 48.
B roe d e r-m oor d, K a ï n s, tr. d. j. van
Veen, 11, 143.
B roe der m oor d. - Broedermoort te
Tranziane, tr. d. B. Vollenhove, 305, 355.
B roe der s, De, tr. d. F. van Eeden, 11, 349.
Broeders, De twee, to. d. E. Rosseels,
11, 422.
B roe der s c hap, Het, van d'heylige
Dryvuldigheyd, 72.
B roe k. - Tspel van der Broeck, 53.
B roe k, De, d. O. C. F. Hoffham, 11,278.

B roe k, De, van mynheer, bI. d. G. Braem,
11, 424.
B roe r, Mij n, de minister, bI. d. H. Th.
Boelen, 11, 369.
B roe r Jan, to. d. R. Faassen, 11, 360.
B roe r s har t. - Broershert, kJ. d. A. Leeuw,
Il, 53, 247.
B rou w e r's gevangenis, bI. d. M. j. van
Bree, 11, 423.
B r u id. - Vanden bruydt Christi, com. d.

D. V. Coornh{?rt, 122.
B r u i d, De, daarboven, to. d. E. Douwes
Dekker, 11, 360.
Bruid, De ges eh aakte, d. j. van Ryndorp, Il, 9, 81, 222.
Bruid, De verlaten, bI., 11, 198,279.
Bruiloft, De, bI. d. H. Tollens, Il, 365.
Bruiloft, De, van Kloris en Roosje,kl.d.
D. Buysero, Il, 8, 37, 209, 223-226, 231, 282.
Bruiloft, De dolle, d. A. Sybant, 333.
B ru i 10ft, P ary sc h e, tr. d. R. Ansloo,
302; Il, 67, \02.
Bruiloft, De Spaansehe, baH., 11, 217.
B r u i 10ft s eer g a a f. - Bruylofts-eer-gaef,
tafelspel d. Th. Rodenburg, 465.
B r u i lof t s spe I. Tafelspel van drie persoonages, 156.
Bruiloft-spel, d. P. C. Hooft, 463.
Bruilofts-tafelspel. - Bruylofs tafelspel, d. S. van Hoogstraten, 466.
Brui I ofts-ta fe I spe I. - Bruylofts TafelSpel d. Z. Heyns, 466.
Bru i I oft-tafe Isp e I van een en Marot, 156.
B r u i lof t sta fel spe I, d. J. van Gysen,
11, 190.
B r u i n h i I d a, tr. d. F. Kettman, 11, 349.
B rus q u e tu s cireulator Regis GalIiae, d.

A. Hoius, 222.
B u a t, to. d. j. Huf van Buren, 11, 359.
B u e hel i 0 en, zie: Boe hel i 0 e n.
B u d a, anders Often, tr. d.]. Palensteyn, 308.
B rut u s en zyner zoon en treurspel, d. P.
Merkman de jonge, 11, 276.
Bul ten a a r, De, to. d. K. van Ondereet,
11, 422.
B u I t j e, Het, to. d. R. Faassen, 11, 360.
B ure n, De, kl. d. j. van Maurik, 11, 369.
B u r g e r Her man, to. d. j. E. de Witte,
11, 175.
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Bus c h kan ter S, De, t~. d. F. van Geert,
I1, 424.
Bus ken b I ase r, De, sotternie, 96, 103.
Bus t u m S 0 ct 0 m a e, d. }. C. Lummenaeus a MalTa, 227, 234.

Cad mus e n Her m ion e, tr. d. T. Arendsz,
I1, 9.
Ca esa r. - Cezar's dood, tr. d. R. van
Leuve, Il, 141.
C. J u I i us Ca esa r, tr. d.]. van Someren, 308.
C a i us Mar c i u s Co rio I a n u s, tr. d.
L. Patoir, I1, 345.
C. M u c i u s Co r dus, tr. d. R. Feifh, I1, 153.
C a i u s M u c i u s S c e v 0 I a, tr., I1, 141.
C a I i g u I a, kl. d. G. Paape, I1, 212.
Cam i sar d s, D e, tr. d. L. W. van Wintervan Merken, I1, 146.
Cam m a, d. M. Hoyer, 231.
Cam p e men t, Het, t~. d. j. j. Mauricius, I1, 167.
C a n di dat u u r, D e, van Bommel, bI. d.
Dr. juris, I1, 370.
Ca n dor, t~. d.}. Kissclius, I1, 353.
Capellen tot den Poll, tr. d. A.
Loosjes, I1, 153.
C arc e rBa b y Ion i u s, d.}. C. Lummenaeus a Marca, 226, 234.
Ca rol i na en W á I m 0 n d, t~. d. B. A.
fàllee, I1, 353.
Ca rol u s den V zeghen-praelende .... , blyeynd. tr. d. P. justinius, I1, 293.
Cas a n dra .... , d. Th. Rodenburg, 365.
Cas t a, d. N. Fonteyn, 381
Cat har i n a, d. G. Holonius, 217.
Catharina Herman, t~. d.j.j. Vereul,
I1, 155.
Cat har i nee n Lam b e r t, op., I1, 374.
Cat i I i n a, tr. d. L. van den Bos, 330.
Ce c i I i a, bly-eynd. sp. d. D. Metz, 338.
C e c i I i a, D e h e y I i g h e, tr. d. C. de Bie,
I1, 106, 113.
Ce d w a II a, d. S.}. E. Rau, I1, 348.
Cel est i n a, tr. com., 390.
Cel est in e, t~. d. H. Kup, 11, 353.
Cel i a, tr. d.}. Kinker, I1, 155.
Celion en Bellinde, pastorel bly-eyndt.sp. d. j. H. Krul, 403.

Ceyx ende Halcyone, tr. d. G. Severins

van Cuilla, 293.
C h a n dos s e, t~. d. E. de Chateleux, Il, 361.
C har lot t e van B 0 u r bon, to. d. A.
Loosjes, Il, 172.
C har 0 n, Spel van sinne van, 111, 139,
178, 179.
C h i m 0 n, tr. bly-eynd.-sp. d.}. van Arp, 382.
Ch i n a as-vaar der, De gewaa n de, bI.,
Il, 198.
Chloris en Philida, pastorel bly-eyndsp. d.}. H. Krul, 403.
C h ris ti n a B 0 r I u u t, t~. d. H. Baelden,
• Il, 425.
Christoffel de Gama, tr. d. }. E. de
Witte, Il, 155.
Christus Iydende en verheerlykt, tr. d.

P. Langedult, 308.
Christus, Den Iydenden ende sterven den, d.}. de Conde, Il, 106.
Christus patiens, d. H. Grotius, 223,
224, 235.
Christus Xylonicus, d. N. Barptholomaeus, 207, 235.
Chryseide en Arimants tr.-bly-eyndesp. d.}. Heerman, 344.
Cid, De verduytste, tr. d.}. van Heemskerck, 344; Il, 35, 36, 48.
C i n na, tr. naar Corneille, Il, 248.
Cinthia, De geschaakte, bI. d. L.
Smids, 430.
C i P ier. - De sipier van zich zelven, bI.
d. P. van Geleyn, Il, 247.
Circe, ballet, I1, 219.
CIa rin de, tr. d. j. Acket, IJ, 293.
Clarissa, t~. d. L. van Dlle/en, Il, 168.
C I a u di n e, t~. d. A. van der Willigen, I1, 174.
Claudius, kl. d. G. Paape, Il, 212.
CIa udi us en Messali na, kl. d. G. Paape,
Il, 212.
Claudius Civilis, tr. d. W. Haverkorn,
Il, 152.
Cl a u d i us C i vi I is, tr. d. j. Ie Francq van
Berkhey, Il, 147, 276.
Claudius Domitius Nero, tr. d. G. van
Nieuwelandt, 11, 107, 115, 116.
CIa u s s e, d. H. van der Sprong, Il, 356.
Cleander en Amaril, bI. einde sp. d.

}. van der Heiden, 389.
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Cleomedes en Sophonisba, bly eind.
tr., 389.
Cleomenes, tr. d. D. Lingelbach, 306;
11, 229.
Cl e 0 pat r a, tr. d. Dieveriena van Kouwen-

hoven, 353.
Cl eo pat r a, tr. d.}. C. de Lannoy, 11, 150, 279.
Cl e 0 pat r a, ta. d. D. M. Maaldrink, 11, 361.
Cl er i c u s e q u e s, d.}. Placentius, 208.
C I i mee n e, herderssp. d. H. Asschenberg,
11, 185.
Clorinde en Dambise, bly-eynd-sp. d.
}. Soet, 404.
Clotildis,72.
Caecus a nativitate, d. G.jansenius,
222, 235.
Coli Campas, kl., 458.
Callicoquelle, d'Aardige, kl. d. }.
van Daalen, 454.
Ca n g r e s, Het, der Oostersche koningen,
tr. d. G. Paape, 11, 160.
Ca n rad ij n. - Konradyn, tr. d. L. Smids,
337; 11, 36, 142, 229.
Conradinus, d. N. Vernulaeus, 228.
Ca n s c i e n c i e, Spel van der, ende Bewijse,
124.
Ca n sta n ter. Konstanter en Elizea,
tr.-bl.-eynd.-sp. d.}. Z. Baron, 387.
Con sta n t i a, t~. d. j. Greeven, 11, 353.
Canstantia, zangsp. d. H. }. Foppe,
11, 373.
Constantia de Saint Denis, tr.d.j.E.
de Witte, 11, 154.
Ca n sta n t ij n. Konstantijn, tr. d. H.
Tollens, 11, 352.
Con sta n t ij n. - Kanstantyn de Oraote,
tr. d. j. Konijnenburg, 1/, 344.
Constantijn Palaeologas, tr. d. P.
van der Maese, 11, 349.
Constantinus, d.}. van Swol, 381, 382;
11, 85.
Ca n sta n tin u s, Rooms-keyzer.... , tr. d.
}. F. Cammaert, 11, 294.
Constantinus de Oroote, tr. d. P.
Bernagie, 347; 11, 229, 344.
Cora. tr. d.j. Nomsz, 11, 148,340.
Cora, t~. d. j. Verveer, 11, 118, 340.
Coridon en Silvia, tr. d. H.Meerkamp,
11, 144.

Co rio I a a n, tr. d. j. Boogert, 1/, 161.
Coriolanus, tr., 11, 156.
Co r nel i a. - Kornelia Bentivogli, d.}.
SOef, 386.
Casmo de Medicis. - Kosmus de
Medicis, tr. d. C. Boon, 1/, 137, 341.
Cosmo de Medicis. - Cosmos de
Medicis, tr. d. M. Westerman, 11, 341.
Cri sis. - Een kriezis, bI. d. M. Emants,
1/, 370.
Cri sis, Een mi n i steri e e I e, bI. d.H. van
Meerbeke, 11, 370.
Crispus, d. N. Vernulaeus, 228.
Croenemente, Den, dat Ons Heere
ghecrust was .... , 101, 111.
Cue n n a, tr. d. A. Loosjes, 1/, 153.
Cu n a e, d. C. Schonaeus, 221, 448.
Cu r ie e n. - Den grooten Kurieen, tr. d.

T. Asselijn, 331.
Cyrus en Aspasia, balI. d. A. P. Voifus
van Hamme, 11, 375.
C z a arP e ter lIl, tr. d. A. Kraft, 11, 340.
Czaar Peter de Oroote, op. d. B. Ruloffs, 11, 216.

D a den. - De daaden van Hercules en
Deianira, zangsp., d. T. Strycker, 11, 7.
D ad e n. - Eenige besondere daeden van
Uylspiegel, 11, 296.
Dag, De laetste, der eerste wereld, d.
Hendricx, 1/, 423.
Dag, Een, op kantoor, bI. d. Th. van Stolk,
11, 368.
Dag die f, De, kl. d. j. de Rijk, 462.
Dag e n. - Drie daghe here, sotternie,
97, 100.
Dagen, Oroote, bI. d. H. M. Dekking,
11, 370.
Dagobert, hof-sp. d. Chr. Pierson, 336.
Dam eta sen Ph i I i s, herders-sp. d.
}. Olland, 1/, 186.
Damon en Fillis, landspel, 1/, 185.
Dan i e I, d. C. van Mander, 133.
Dan i el, d. C. Schonaeus, 220, 235, 236.
D a ph n e, d. j. Beels, 403, 404, 408.
D a p h nis. - Dafnis veldzang, tafelsp. d.
I. van Hoogstraten, 11, 186.
Dar a i d e, d. j.}. Starter, 364, 365, 440.
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Dargo, tr. d. K. W. Bilderdijk, 11, 343.
Dari us, tr. d. J. Vinek, 306.
David, d. C. van Mander, 133.
David en Abigail, 21.
David ende Absalon, tr. d. Chr. Hen·
ricx, 290.
David en Golias, Spel van, 21, 53,194.
David ende Goliath, d.J.de Wael,262.
Debauchant, De, bI. d. P. Bernagie, 430.
Debauchant. - De deboosjant, bI. d.

L. Smids, 430.
De Coninck en Breydel,to.d.P.Deny,
1I, 423.
Delia en AdelaIde, to. d. W. Imme,
11, 168.
Demetrius, tr. d. J. Hilman, 11,348.
Demetrius..., tr. d. H. van der Zande,
11, 141.
Demetrius, De gewaende, tr., 336.
Democritus, bI. d. G. Paape, 11, 201.
Desastros, tr. d. J. Vorrink, 11,349.
Desiderius Erasmus te Bazel, bI. d.
C. A. van Ray, 11, 366.
Deugd, De beloonde, op., 1I, 216.
Deugd, De beloonde, en de gestrafte
wreetheit, bI. eind. tr. d. Ph. Zweerts,lI, 141.
Deugd. - De gemartelde deugt binnen
Thorn, tr. d. F. Duim, 1I, 141, 142.
Deugd, De triomferende, tr. d. F.
Zegers, 11, 157.
De ugd en 0 n deugd, to. d. P. Linthorst,
11, 352.
Deugdenschool. - Devchden-schole,
d. Z. Heyns, 409.
Diamantring, De verloore, kl. d. A.
Groenewoud, 1I, 209.
D i a n a. - Dianaes treur-bly-eynd.-sp. d.
J. H. Krul, 373; 1I, 27, 75.
Diana en Endimion, pantom., 1I, 217.
Die h ter, Een, aan de bank van 1eening,
d. J. van Lennep, 1I, 356.
Dichter, De oude verliefde, alleen,
to. d. A. van der Willigen, 11, 354.
Didascalus, d.J. Zovitius, 207, 235.
Diderik den Eerste, tr. d. S. Rivier,
11, 151.
Di d e ri k de Vij fd e, tr. d. S. Rivier, 11,151.
Di der i k. Diederijk en Willem van
Holland, tr. d. J. van Walré, 1I, 345.

Di do, tr. d. J. Bodecher Benningh, 294.
Di d 0, tr. d. C. Boon, 11, 137.
Di do, tr. d. j. van der Does, 333; 1I, 27, 40.
Dido, d. G. Dalanthus, 217.
Dido, d. P. Ligneus, 217.
Di doos doot, tr. d. A. Pels, 352, 353,
356, 429.
Dienstboden, De doorluchtige, bI.
d. J. van Meek'ren, 1I, 196.
Dienstboden, Oude, to. d. R. Faassen,
11, 360.
Dienstmaagd. - De be droge dienstmaegd, kl. d. H. van Bulderen, 459.
Dienstmeiden, De brassende, kI. d.
H. van de Gaete, 1I, 205.
Dierijk en Doro.thé, d. S. van Hoog-

straten, 304.
Dim p n a, tr. d. D. Metz, 338.
Dim p h n a's, Sin t e, marteldood, to. d.
S. Daems, 11, 425.
Din a, d. C. van Mander, 133.
Din 0 m ach é, tr. d.J. F. Helmers, 11,162,270.
Directeuren, De, in de klem, divert.,
1I, 219.
Dirk de Bekker, tr. d. A. Loosjes, 1I, 154.
Dis c i pel e n. - Spel van de dissipule!1
hoe sij naer Emmaus gingen, 133.
Dis P u u t. - Dispuet tuschen Jaque en
Griet. ... , 1I, 296.
Di verti ss e men t, Het ae ngh e na e m,
van de twee honden aen een been, 11, 296.
Dives epulo, d. J. C. Lummenaeus a

Marca, 226, 235.
Divus Alexander, d. F. Pirouël, 232.
Divus Canutus Martyr, d. F. Pirouël,

232.
Di vus E ustac h i us, d. N. Vernulaeus,228.
Divus Stanislaus,d.N. Vernulaeus,228.
Dobbelaar, De, bI. d. Th. Asselijn, 433.
Dochter, De kryghs-gesinde, kl. d.
J. van Vergelo, 1I, 295.
Dochter, De onechte, to. d. j. Ph.
Meyer, 11, 354.
Dochter, De, van den kleermaker, bI. d.
A. C. S. Willems, 11, 424.
Doctor. - De bedrogen dokter, kl., 453.
Doctor, Den, bespot, zinnesp., 11, 188.
Doctor. De hollebollige, lagchende
dokter, kamersp. d. J. Pook, 11, 208.
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Do c tor. - Klucht van den nieuw-gesinden
doctoor, d. C. de Bie, 11, 113.
Doctor. - De springende dokter, kl. d.

P. Elzevier, 458.
Doctor Hans gepromoveert...., bI. d.
G. Tysens, 11, 19'7.
Doeden, Klucht van, d. A. Bormeester,
446,447.
Doggersbankers. - De Doggerbankers,
to. d. j. Nomsz, 11, 171, Z76.
Dolheid. - De dolheyt om de eer, d.
G. van Staveren, 39'7.
Dolheid. - Voorzigtige dol heit, d. j. de
Wijse, 11, 54, 157.
Dolhuis, Het, der actionisten, kl. d. G.
van Maater, 11, 195.
Dolleman, De, gebonden, to. d. j. W.
Hoogendoom, 11, 181.
Dolsey en Amelia, tr. d. P. Moens, 11, 155.
Domheidsmacht, to. d. M. Emants,
11, 360.
Domine johannes, zangsp., 11, 6.
Domine johannis, kl., 446.
Don Carlos. - Don Karlos, tr. d. M.
Westerman, 11, 340.
Don Diego, tr. d. G. van Duiken, 11, 157.
Don Felix de Mendoza, tr., 11, 157.
Don jan de Tessandier, tr. d. L. de
Fuyter, 39'7; 11, 157.
Don jeronimo, tr., 318; 11, 53.
Don juan, bali. d.A. P. Voitusvan Hamme,
11, 375.
Don Karel. - Don Carel van Castilien...,
trag. com. d. M. P. Voskuyl, 378.
Don Louis de Vargas, tr. d. D. Heynk,
11, 157, Z78.
Don Pedroos geest,to.d.F.Rijk,II,2Z7.
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho,
bI. d. P. Langendijk, 11, 193, 210, 247.
Don Quichot, Den grooten en onverwinnelycken, d. C. Wils, 11, 112.
Don Quichots verlossinge uit Siërra
Morena, bI. d. j. van Hoven, 11, 198.
Don Quichot, De nieuwe, bI., 11, 199.
Don Torribio, d. F. van Eeden, 11, 370.
Dood. - De doodt van Achilles, tr., d.
F. Duim, 11, 142.
Dood, De, van Elius Sejanus, tr. d. H.
van der Zande, 11, 141:

Dood, De, van Albrecht Beiling, tr. d.
P. Vreede, 11, 341.
Dood, De, van Calas, tr. d. C. van Hoogeveen, 11, 147.
Dood, De, van de graaven Egmond en
Hoorne, tr. d. Th. Asselijn, 331, 332; 11,
103, 229, 269.
Dood, De, van den Hollandsehen eyerboer, to. d. P. 't Hoen, 11, 182.
Dood, De, van Eigenbaat, zinnesp. d.
j. Pook, 414; 11, 222.
Dood, De, van Hugonet en Himbercourt,
tr. d. K. Ondereet, 11, 422.
Dood, De, van jan van Schaffelaar, tr. d.
D. H. ten Kate van Loo, 11, 344, 418.
Dood, De, van johan en Garcias, tr. d.
C. Bruin, 11, 137, 341.
Dood. - De doodt van julius Caesar, tr.
d. C. Verbiest, 1I, 47, 53.
Dood, De, van Karel, kroonprins van
Spanje, tr. d. S. [z. Wiselius, 11, 343.
D 0 0 d, De, van Orpheus, tr. d. S. j. E.
Rau, 11, 348.
Dood, De, van Pallas, tr., 11, 188.
Dood, De, van Paulus, tr. d. C. Bruin, 11, 139.
Dood, De, van Philippus, tr. d. De Vryer,
11, 141.
Dood, De, van Koning Saul, tr. d. C. Bruin,
11, 138.
Dood, De, van Seneca, tr. d.j.A.Backer,
11, 156.
Dood, De, van Seneca, tr. d. C. G. Moering,
11, 141.
Dood, De, van sultan Selim, tr. d. W.
van der Hoeven, 11, 139.
Dood, De, van Tatius, tr. d. j. C. van de
Kasteeie, 11, 348.
Dood, De, van Willem den Eersten, tr.
d. C. Bruin, 11, 138, 269, 290.
Dood, De, van Willem den Eersten, tr.
d. W. H. Warnsinck, 11, 348.
Dood, De ingebeelde, kl. d.H.vander

Zande,449.
Dood. -

De levendighe doodt, kl. d. M.

Gramsbergen, 452.
Doodendans, De, to. d. P. H. van Moerkerken, 11, 363.
Doodslag. - d'Historie van den eersten
doetslaghe ..., 20, 32.
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Dood s I a g, De, uit broedermin, t~. d.
S. Rivier, 11, 167.
D 0 0 d zon den. Spelen van de 7
Doedsonden, 124.
D oor t 0 c h t. - De doortogt naer Vlissinge, bI. d. j. vanden Broucke, 11, 423.
Dor a Kr e mer, t~. d. H. Heyermans, 11,
362, 416.
Dor ast u sen F a u n i a a s tr.-bl.-eind.
sp. d. M. P. Voskuyl, 378-381.
Dormont en julia, d. P. j. Kasteleyn,
11, 278.
Dor p, Het, aan de grenzen, d. j. van
Lennep, 11, 356.
Dor p, Het, over de grenzen, d. j. van
Lennep, 11, 356.
Dorp sp red i k an t. - De dorppredikant,
to., 11, 176.
Dorpsschoolmeester, De, ld., 11, 211.
Dor val, tr. d. W. H. Seis, 11, 160.
Dor van t, t~. d. P. 't Hoen, 11, 169.
Dra g 0 n der, D e, van Latour, d. H. j.
van Peene, 11, 423.
D r i a keI pro e ver. - Esbatement van
den dryakelprouver, d. C. Everaert, 147.
D rif tig e, De, bI. d. j. Nomsz, 11, 200,
279, 365.
Droefheden, De zeven, van Maria, 19.
D roe s, D e g e w a a n d e, k1. d. A. Bogaert, 11, 208.
D ron k a a r d. - Bedrooge dronkkaart,
1(1. d. j. Noozeman, 449.
D ron k a a r d, De bek eer d e, kl. d.

M. Elias, 449.
D ron k a a r d. - De gewaende dronkaert
door liefde, bI. d. H. G. Vryhofj, 11,198.
D ron k a a r d. - De jaloersche dronkaart,
bI., 11, 199.
D r oom, Een, van Californië, kl. d. j.

van Lennep, 11, 368.
D r oom e r. - De bedroge dromer, Kl.
d. j. Wissingh, 455.
D r oom e r, D e ver 1 i e f d e, kl., 459.
Dub bel enE n k keI, bI. d. j. Blasius,
429; 11, 33.
Dub bel hei d. - De trotse .... dobbelheydt
van Aretaphila, d. P. justinius, 11, 294.
Dil i f je, t~. d. N. A. J. Fabius en A.
Reyding, 11, 363.

D u i f jee n S nap h a a n, k1. d. j. B. van
Fornenbergh, 460; 11, 210, 247.
D u i s ter hei d. - Verlichte duyslerhcyt,
bewesen.... door de H. Epictetus, Ir. d.

C. de Bie, 11, 106.
D u i ven meI k e r, D e, t~. d. E. Rosseels,
11, 442.
D wan g. - De beklaagelyke dwangh, d.
Is. Vos, 11, 54, 157, 248.
D y s col i, d. C. Schonaeus, 220.

E b baN i els, tr. d. A. Loosjes, 11, 154.
E c h tg e n oot e, D e ver sta n d i g e, to.
d. W. Imme, 11, 168.
E c hts c hei din g, De, van jan Klaasz
en Saartje jans, bI. d. Th. Asselijn, 432.
E c hts c hei din gen, De t wee, bI. d.
H. J. van Peene, 11, 423.
Ede I man, Dek a I e, kl. d. j. van
Daien, 454.
Ede I man. - Den lrotsen cedel man, d.
Yede jurjens, 11, 208.
Ede I moe d i g hei d, De, van David aan
Saül, d. C. Bruin, 11, 138.
E d u ar d de Twee d e, tr. d.}. Ruyl, 11, 347.
E d u a r den E m i I i a, t~. d. P. 't Hoen,
11, 170.
E d u a r den Ros a 1i a, t~. d. W. Stoopendaal, 11, 177.
E d u a r d Sta n 1 e y, t~. d. J. de Witte
van Haemstede, 11, 175.
E e 1har ten S a art j e, to., 11, 176.
Eer 1 0 0 s, t~. d. W. G. Nouhuys, 11, 361.
Eer-, Zege- enLykplichten,tergedachtenisse van .... de Ruyter, d. G. Bidloo, 417.
Eer t ij d s, maer en tegenwoordigh, kl. d.
H. F. van den Brandt, 11, 110, lil.
E e 11 w fee st bij den 'aanvang der 19de
eeuw, zinnesp. d. j. Kinker, 11, 189.
E e u w gel y d e van den Amsteldamschen
Schouwburg, zinnesp. d. j. de Marre, 11,
190, 217, 261.
Egbert, Steiloorige, bI. d. P. Ver/ove,
11, 221.
Eg i n har ten E m m a, t~. d. F. Kratter,
11, 353.
E g m 0 n den H oor n e, t~. d. j. Thienpont, 11, 424.
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Ei gen bel a n g, Het, to. d. J. Nomsz,
E s mor e i t. - Een abel spel van Esmoreit,
11, 171.
83-86, 92, 93, 104, 357.
Eige n I i ef de, De sc hade I ij ke, zinnesp.
ç: s t her, d. N. Fonteyn, 294.
d. S. Feitama, 11, 188.
Est her, d. P. Philicinus, 216, 235.
E i I a n d, Het, van verwarring, blo d. H.
Est her, d. J. van Zevecote, 230, 235.
van Elvervelt, 11, 199.
Est her e n Mor dec h a i, tr. d. J. de
E I e ct r i c i t e i t, D e, kl. d. C. Schaaf en
Jongh, 11, 344.
A. Freze, 11, 210.
Eu d 0 c h i a, tr. d. R. van Leuve, 11, 141,278.
EI e kt r a, tr. d. J. van Vondel, 271, 273,
Eu gen i a, tr. d. J. de Groot, 11, 141.
286; 11, 85.
E u gen i a, D e H e y 1 i g h e, d. C. de Bie,
E I eon 0 r a Ham i I ton, tr. d. A. Loosjes,
11, 106.
11, 153.
Eu p h ros i n e, op., 11, 216.
Elf r i ede, tr. d. K. W. Bilderdijk, 11,342.
Eu r i pus, d. L. Brechtanus, 216, 217,235.
E I i g i u s, Den H., 72.
Eu rop a b e v red i g d, zinnesp. d. J.
E I i z a bet h Wood e v i I I e, tr. d. W.
Smit, 11, 189.
Haverkorn, 11, 152.
E u rop a verkwikt op 't gezicht der vrede,
E I i z e, to. 11, 182.
to. d. J. J. Mauricius, 11, 167.
Eli z e, op. d. F. van Aken, 11, 214.
E wou den L 0 d ij k e, tr. d. A. Loosjes,
Eli z e van Wa 11 ent hor s t, to., 11, 176.
11, 154.
Elk e r 1 ij k. - Den spyeghel der salicheyt
Ex ecu tie, Commedie van de, der graven
van elckerlijc, 112-115, 124,125,213,239.
van Egmont ende Hom, 11, 26.
Elk 0, Abbas Lidlumensium, d. F. Pirouël,
E x 0 dus, d. C. Laurimannus, 218, 234, 236,
232.
245, 265, 285.
Eli a, blo d. E. Hiel, 11, 424.
Eli end i gen, D e, to. d. N. Destanberg,
11, 424.
F a b i u s S e ver u s, tr. d. G. Bidloo, 346.
E I m i red e V i 11 are z, tr. d. L. Barbaz,
Fa b r i c i u s, Ir. d. S. Feifama, 11, 141.
11, 340.
F a b ri e k w e r k ers, D e, to. d. G. Coryn,
Elp e nor e n R 0 dop e, Ir. d. J. van
11, 424.
Wevelinchoven, 384.
Fa c tie, Een, .... binnen Antwerpen gheE mer ent i a n a, Spel van, 34.
speelt...., d. P. de Herpener, 132.
E m i I i a van N a s s a u, tr. d. A. Loosjes,
Fa mI'l i e, De, Dykmans, t~. d. K. Ondereet,
11, 153.
11, 422.
Eng e I, De, des huisgezins, d. J. Kats en
F a m i I i e, DeO rl e n b erg s c h e, t~.
Cl. Michiels, 11, 422.
d. C. Vreedenberg, 11. 353.
Epi c har i sen N e r 0, tr. d. P.J. UylenFa ram 0 n t, zie: Pharamont.
broek, 11, 396.
F a r n e z e, Pet r 0 A I 0 i s i 0, tr. d. A.
Erf gen a a m, De belachchelyke, blo d.
van Nunem, 11, 144.
F. Rijk, 11, 223.
Fat s 0 e n, to. d. M. Emants, 11, 360.
Erf gen a a m, Dei n geb e e I d e, en
Fat s 0 e n, Het, blo d. P.J. Peterson, 11, 368.
voogd, blo d. G. Tysens, 11, 197.
F a u s ten Mep h i s top hel e s, d. W.
Er i c i a, Kermistreurspel, d.J. Kinker, tI, 278. \
Hempel, 11, 357.
Er i k, tr. d. G. Wetstein, 11, 141.
F a u s tin a, bly-eindt-sp. d.J. H. Krul, 375.
E r n st, J 0 c ken d e, zinnesp. d. J. RamFee s t, Het, der liefde, zangsp. d. J. de
mazeyn, 412, 413.
Marre, 11, 213.
E s bat e men t van vier personagien, d.
Fee s t, Het, der zotten, d. N. W. Op den
H. Faid'herbe, 11, 112.
Hoof!, 11, 217.
Es mer aid a, balI. d. A. P. Voitus van
Fee s t, Het, van Apollo, zinnesp. d. P.
Hamme, 11, 375.
J. Uylenbroek, 11, 190.
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Fee s t, Het, van Ariadne, ballet, 11, 218.
F e i 1. - Boertighe klucht van de feyl, 443.
F e r din a n den L eon 0 r e, tr. d. J.
Fokke, 11, 174.
F e r din a n d. - Ferdinandt en Oratyn,
tr. d. W. Robijn, 329.
Fe r din a n d van den He u vel, d. G.
van Os, 11, 353.
F i a met a, tr. bly-eynde-sp. d. M. P.

F red e rik e n C har lot t e, t~. d. P.
't Hoen, Il, 170.
Friesland in 1498, t~. d.A. van Halmael,
11, 357.
F rik. - Friek in 't veur-huys, kl. d. M. G.
Tengnagel, 445; Il, 31.
Fr i t I a n dus, d. N. Vernulaeus,228-23O.
F u I v i u s, d'Ondanekbare, en getrouwe
Oetavia, bI. d. Cath. Questiers, 398; Il, 54.

Voskuyl, 381.
F i e leb 0 u t, bI., 11, 226.
F i e n, D 0 II e, t~. d. M. Constant, 11, 362.
F ij t je. - Klugt van Fijtje, 463.
F i I i b e r t. - De klucht van Sr. Filibert,
d. J. van Paffenrode, 456.
F I a r den, A a n, t~. d. Top Naeff, 11, 362.
F Ier e m 0 n ten Ar b a cis, tr.-bl.-eynd.sp. d. W. van Heugelenburgh, 387.
F I e u r d'E pin e, ballet, Il, 219.
F lor i s. - Spel van Florysse ende van
Blanchefloere, 95, 145.
F lor i s d e V y f d e, tr. d. C. Droste, Il, 136.
F lor i s d e V ij f d e, tr. d. W. Bilderdijk,
11, 341, 342.
F lor i s d e V ij f d e, op. d. Marie Bóddaert, Il, 374.
F lor i s V, tr. d. A. van Dordt, Il, 349.
Fop, H a I f b a c ken, kl., 457.
FOT t u i n z 0 e k e r, D e, bI. d. H.j. Foppe,
11, 368.
F 0 r t u nat u s beurs en wenseh-hoedt,
bl.-droef-eynd. sp. d. B. Fonteyn, 384, 385.
F 0 r t u nat u s soonen op en onder-gangh,
d. B. Fonteyn, 384, 385.
Fra Diavolo, bali. d. A. P. Voitus van
Hamme, Il, 375.
F r a n ç 0 i s. - Fransois van Brederode,
tr. d. S. Rivier, Il, 151.
F r a n ç 0 i s e sop s tel, t~. d. J. van
Maurik, 11, 361.
Fr ank van B 0 r s e I enen Jaeoba van
Beieren, t~. d. A. Loosjes, 11, 172.
Fra ns eh of Dui ts e h, ld. d.J.Gram,Il,369.
Fr a n s e h man, D e ver w a a n d e h 0 1I a n d s c h e, bI. d. A. Pels, 416, 433.
Fr a n s J 0 p pen, Klucht van, d. H. van

der Muyr, 448.
F red e rik deR e c h t v a a r d i g e,
d. j. van Panders, Il, 168.

t~.

Gab r i ë I a van F a i e I, geboren Vergy,
tr. d. j. Kinker, Il, 278.
Gab ri e II e, t~. d. J. J. Schürman, Il, 361.
G a I g. - AI stond er de &"alg op, bI. d.
O. C. F. Hoffham, Il, 200, 212.
Ga II 0 man i e, De, bI. d. K. Ondereet, Il, 422.
G a I ten 0 e n A I i men e, d. j. Bara, 386.
Ga n s, D e, met de paauwenstaart, bI. d.
A. Ruysch, 11, 367.
Gas eon. - Kluehte van een vervallen
ende weder herstelden Gascon, Il, 296.
Gas ten. - Klucht van de bedroge gasten,
459.
G a u w hei d. - De gaauwheidt betrapt,
bI. d. J. van Rijndorp, Il, 197.
Geb e d, Het, der schipbreukelingen, Il, 378.
Geb 0 c hel d e, D e, to., Il, 378.
Geb 0 c hel den. - De drie geboggelden
van Bagdad, ballet, Il, 219.
Gebod, Het zevende, t~. d. H. Heyermans, Il, 362.
Geb 0 den. - Spel van de X gheboden
Gods, 124.
Geb oor t e. - Be Gheboorte van Onsen
Heere, 18, 19.
Geb oor t e, De, en eerste jongheydJesu
Christi, 70.
Geb oor t e. - Spel van die geboorte
Johannes, 133.
Geb oor t e dag. - De blyde geboortendag van Frederik IV, Kon. der Dennen,
d. j. van Rijndorp, 11, 245.
Geb r a a d. - Het levendig gebraat, kl. d.
A. van Hensbroek, Il, 207.
Geb roe der s, tr. d. J. van Vondel, 271,
286; 11, 35, 52, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 85, 99.
Geb roe der s, Bat a v i s c h e, tr. d. J.
van Vondel, 282, 286, 307; 11, 74.
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Geb roe der s, D e, Naerebout, to. d.
A. Loosjes, 11, 172.
Ge deo, d. L. Houthem, 222, 234.
G e e se!. - Geessel der hedendaagse paskwiIlanten, bI., 11, 203.
G e est, D e, van Doctor Schasz, bI. d.
P. '[ Hoen, 11, 201.
G e est, D e gem e e 11 z a m e, kl. d. j.
Soolmans, 459.
Ge hei m, H t' t, van Miss Aurora, to., 11, 378.
G e hei m, Z ij n, to. d. Glanor, 11, 360.
Gek, D e, van 's Gravenhage, to. d. H. J.
van Peene, 11, 423.
Gek r 0 0 n d e, D e, na haar dood, tr., 11,
152, 157, 247.
Gel dof n a e m, bI. d. J. L. D. Sleeckx,
11, 423.
Gel d kis t, D e bet 0 ver d e, kl. d. J.
van Gysen, 11, 207.
Gel d zie k t e, D e, to. d. P. Geiregat,
11, 424.
Gel d z 0 e k e r, D e bed r oog e n, bI. d.
A. Lambrechts, 11, 196.
Gel d z u c h tig e, D e, to. d. J. Nomsz,
11, 171.
Gel y k hei d, D e, bI. d. A. L. Barbaz,
11, 365.
GeIl e r t, C. F., to. d. A. Loosjes, 11, 172.
Gel 0 f t e, D e, zangsp. d. F. J. de Wit,
11, 373.
Gel 0 n i d e, tr. d. L. W. van Winter-van
Merken, 11, 161, 162.
Gel 0 0 f s b ep roe v ing. - 't Geloofs
beproevingh.... van Eugenia, tr. d. C. de
Bie, 11, 106.
Gel uk. - Gheluck door ongheluck, d.
B. Wils, 11, 114.
Gel u k, G een, zonder deugd, to. d. J. S.
van Doosselaere, 11, 423.
Gel u k z 0 e k ers, D e, bI. d. H. van den
Broeke, 11, 201.
Gem een t e. - Esbatement van Scamel
gemeente ende Trybulacie, d. C. Everaert,
148.
Gem een e bes t, zinnesp. d. H. de Wijs,
11, 187.
Gen a des I a g, D e, to. d. Top Naejf,
11, 362.
Gen 0 vev a, tr. d. j. Hilman, 11, 348.

Gen 0 vev a, Des t a n t v ast i g e, blyeynd.-tr. d. A. F. Wouthers, 11,27,52, 106,
229, 239, 247.
Gen tin 1477, to. d. F. E. Lauwers, 11, 423.
G e 0 r g ede L a I a i n g, dr. d. D. F. van
Heyst, 11, 360.
G era a m t e, Het, to. d. A. Cramer, 11, 354.
G era r d van Vel seR, tr. d. A. van
Halmael, 11, 344.
Ge ra r d. - Geeraerdt van Velsen, tr. d.
P. C. Hooft, 252, 253, 255, 285, 289, 309,
354, 373, 380, 409; 11, 35, 67, 75, 85, lOS.
Ge ra r d. - Geeraerd van Velsen Iyende,
tr. d. S. Sixtinus, 291, 292; 11, 75.
G ere c h tig hei d. - De geregtigheyt vol
moed!...., d. P. Fris, 417.
Ges 1ach ten. - Spel van den XII geslachte van Israel, 20.
Ges tic h t, Het, van doctoor Dankaart,
to. d. H. van Eyck, 11, 425.
G e t rou w tot in den dood, bI. d. M.
Westerman, 11, 366.
G e v a a r voor oorlog, bI. d. H. van Meerbeke, 11, 370.
G e var e n, D e, eener al te verliefde natuur,
bI. d. Th. van Stolk, 11, 368.
G e v a art sen G ij zeI a a r, to. d. A.
Loosjes, 11, 172.
Ge v a art s. - Gevaerts en de Gijselaer,
to. d. G. Paape, 11, 180.
Ge val, V~ era n der I'y k, bI. d. D. Heynck,
397.
G e v e c h t, 't, der dry Horatiën ende Curiatiën, bI. eynd. tr. d. R. O. van Zonhoven, 260.
G e v 0 I gen, p e, der voor00rdeelen, to.
d. K. Ondereet, 11, 422.
G e wel d, Het bet e u gel d, to. d. W.
Hofdijk, 11, 353.
Ge zeI s c hap. - Ghezelschap der goden
op de .... bruyloft van Apollo,' 418; 11, 60,
83,84.
Ge zin, Het, van baas van Paemel, to. d.
Cyriel Buysse, 11, 363.
G h e tt 0, to. d. H. Heyermans, 11, 362.
G ier i g a a r d. - Bedrooge gierigaart, kl.
d. M. Waltes, 454; 11, 39.
G ier i g a a r d. - Den bekeerden gierigaert,
kl. d. J. van Vergelo, 11, 295.
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G ier i g a a r d s. - De bedrooge gierigaerts,
kl., 11, 211.
Gierigheid. - Gierigheydt, t~. d. G.
Ogier, 11, 112, 113.
G ier i g hei d. - Bedroghe giericheyt...., kl.
d. C. de Bie, 11, 113.
G ier i g hei d. - De bedroghe girigheyd,
bI. d.]. van Paffenrode, 456.
Gierigheid en praatzucht, bI. d. H.
Tollens, 11, 365.
Giert je Wouters, kt. d.j.Franssoon,442.
Gij sb rech t van Aem ste I, tr. d. j. van
Vondel, 268-270, 288; 11, 35, 66, 67, 72,
75, 76, 81, 85, 99, 140, 173, 226, 229,247,
266, 267, 269, 273, 396, 408.
Gin e v r a, t~. d. P. W. de Koning, 11, 362.
Giovanni di Procida, dr. d. H. ].
Schimmel, 11, 358.
Git ~ n i 11 a, La, d. G. van den Brande, II. 109.
Gloorroos en Adelgond, herderSsp.
d. L. Bake, I1, 186.
G lor i a n t. - Een abel spel van (Gloriant),
86-88, 92, 93, 104, 357.
Godelieve. - De legende.... van Sinte
Godelieve, 34.
Godelieve. - Spel van Sente Godelieve, 34.
Godfried. - Godefrid en Gisla, tr. d.
A. F. Sifflé, 11, 346.
Godefroy de Dwingeland en Robbert
de Fries, tr. d. P. 't Hoen, I1, 160.
Godspraak, De, in de 16de eeuw, d.
P. A. van Genabeth, I1, 421.
Goedertierenheid, De, van Titus, t~.
d.]. Immerzeel, 11, 353.
Goliath, tr., 292.
Gommarus. - De Hystorije van Sente
Gommaren, 34.
Gommarus. - Legende van St. Gommaer,.60.
Gom mar u s. - Sinte Gommares spel, 34,
60,67.
Gommarus. Den Heyiigen Ridder
Gommarus, d. C. de Bie, 11, 106, 113.
Go n d eba 1d, dr. d. H.]. Schimmel, 11, 358.
Goosen, Droncke, zangsp. d.j.vanArp,
·11; 4, 5.
Goosen, Drooghe, kl. d.]. H.Krul,443.
Goosen, Drooghe, kl. d. j. Soet, 443.

Gorcomienses, d. N. Vernulaeus, 227.
Gou d vischjc, Het, t~. d. W. G.Nouhuys,
I1, 362.
Go u v ern em en t, H et, van Sanche Panche,
bI. d. S. van der Cruyssen, 430.
G r a a f. - De graef de Feenmond, t~. d.
E. de Neef, I1, 424.
Graaf. - Graef Floris en Gerrit van
Velsen, dr. eynd. sp., d.j.j. Colevelt, 320.
Gr aaf Lo d ewij1{ van Nassa u, t~. d.
P. Vreede Bik, I1, 357, 418.
Graaf, De, van Egmond gevangen, tr. d.
A. Loosjes, 11, 153.
G r a a f, 0 e, van Olsbach, tr. d. P. ].
Kasteleyn, 11, 278.
G r a a f, 0 e, van Rennenberg, tr. d.}. Nomsz,
I1, 149.
G r a a f, 0 e, van Sternfeld, t~. d. j. G.
Doornik, I1, 174.
Graaf, De gewaande, kl. d.]. Verley,
I1, 209.
Gramschap, De, t~. d. G. Ogier, 463;
I1, 113.
Granida, d. P. C. Hooft, 401-404, 408;
I1, 35, 74, 75.
Gravin Olga en haar lijfeigene, t~. d.
Th. H. Boelen, /1, 359.
Gri an e, d. G. A. Bredero, 361-363; 11, 73, 85.
Gri et, Sc hee Ie, kl. d. P. Elzevier, 457,458.
Griet, Zwarte, t~. d. R. Faassen, I1,360.
Grieten, De qua, kl., 221, 448.
Griffo de Saliër, dr. d. W.]. Hofdijk,
11, 359.
Grijn, Den verliefden, bedrogen, bl.d.
C. Sweerts. I1, 10.
Grijsaard. - De verliefde grysert, kt. d.
M. Fokkens, 455; I1, 31.
Griseldis, Spel van, 142.
Griseldis. - Grisellis, d. E.Houcharius,
202, 203, 236, 358.
Griseldis. - 'T spel van Gryselle, 95,
142, 145.
G 1"0 en-ge e I. Boertighc clucht van
Sr. Groengeel, d. A. van Mi/dert, 443.
Grondlegging, De, der Roomsche vryheid, tr. d. C. Bruin, I1, 137.
Gro n i ng en 0 n tze t, tr. d. j. Ruijl, I1,347.
Groothertog. - Den groote Hertoghe
van Moskovien, d. C. de Bie, I1, 109.
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Groo tm 0 e d igh e i d, De, van Epaminondas, tr. d. C. Bruin, 11, 137, 138.
G u I z i g hei d. - De gulsigheydt, to. d.
G. Ogier, 11, 113.
Gustavus de Eerste, tr. d. C. van der
Gon, 11, 135.
Gustavus saucius, d.]. Narssius, 236.
G u z man. - Gusman de Alfarache, bI. d.
T. Asselijn, 433.

H a a g. - Den bloedigen Haeg, ofte broedermoort van J. en C. de Wit, 336; 11, 48, 52.
H a a r I ems ver los sin g, zangsp. d.]. van
Lennep, 11, 373.
Haasje Klaasdochter, to. d. A. P.
Muller- Westerman, 11, 356.
H a a t. - Haet en nydt, kl. d. G. Ogier,
11, 113.
H a a t. - Den broederlycke'n haet teghen ....
Joseph .... , d. A. Flas, 11, 292.
Hadewig, tr. d.]. W. Kerkhoven, 11, 147.
Han van IJsland, dr. d.A.vanderHoop,
11, 357.
Ha n nek e n L e c k e r t a n t, Esbat. van, 149.
Ha n nes, to. d. R. Faassen, 11, 360.
Ha n nes, R ooi e, t~. d. E. Seipgens, 11, 361.
Ha n s Hol blo c k, den geusen predikant,
kl. d. C. de Bie, 11, 113, 115.
Hans Keyenvretzer, kl. d. W. G. van
Focquenbroc!/, 458.
Ha n s Koe kop, k1. d. J. Pook, 11, 208.
Hans van Tongen,kl. d.].Nozeman,448.
H ansj e, Dro n kken, kl. d. M. Fockens, 455.
Har a I d, de onversaagde, zangsp. d.]. van
Lennep, 11, 373.
Har c i 1i a, tr. d. A. van Mildert, 323.
Har ddr a ver ij. - De Amsterdamse hartdraverye, kl. d. B. Mourik, 11, 207.
Haringvisschers, De verheugde, bI.
d. H. KrUljestein, 11, 367.
Harlekijn. - Arlequin actionist, bI. d.
P. Langendijk, 11, 195.
Har lek ij n. - Arlekyn door liefde, kl.
11, 206.

Har lek ij n. - Arlekyn, edelman bij geval,
bI. d. H. van Elvervelt, 11, 200.
Har lek ij n. - Arleqyn versierde erfgenaam,
bI. d. D. BlIysero, 11, 223.

Har lek ij n. - Arlequin herbergier en taartjesbakker, pantom. d. B. Ruloffs, 11, 206.,
Har lek ij n. - Arlekyn procureur, d. Kaarsgieter, 11, 223.
Harlekijn. - Arlequin Tamerlan, kl. d.
H. van Elvervelt, 11, 206.
Ha rl e k ij n.- Arlequin tovenaar en barbier,
kl. d. W. van der Hoeven, 11, 206, 270.
Harlekijn. - Arlequin of de gelukkige
visscher, ballet, 11, 219.
Har ten, Ede 1e, door driften geslingerd,
to. d.]. F. D. Eberstein, 11, 354.
Harten, Jonge, to. d. M. Emants, 11,359.
Harten, De vereenigde, .... , zangsp.,
11, 214.
Hassan, tr. d.]. Nomsz, 11, 149.
He a u ton ti mor u men 0 s, d. D. Buysero,
429.

Hecastus, d. G. Macropedills, 114,213,
214, 215, 235.

He c u b a, Am s tel dam s c h e, tr. d.]. van
Vondel, 268.
Heerschappy, De ontdekte, blyeynd.
tr. d.]. Soolmans, 398.
Heidin, De gewaande, kl. d. H. van
Elvervelt, 11, 210.
Hei din. - Spaensche heydin, bI. d. C.
van Dusart, 385.
Heidin, De Spaensche, bI. d. M. G.
Tengnagel, 385.
Hek e I a a r, D e, bI. d. A. van Halmael, 11, 367.
Hek s. - Die hexe, sotternie, 96.
Hel en hemel, d.]. Zoet, 417.
Hel, en hemel-vaert van Theodore en
Constancy, tr.-bl.-eynde-sp. d. H. Moor,
376.

Heldinne, Hebreeuwsehe, tr. d. W.
Heemskerk, 300.
Hel e n a, bly-eynd.-sp. d.]. H. Krul, 374.
Hel e n a, t~. d. H.]. Boeken, 11, 362, 363.
Hel en a door Paris geschaakt, zangsp. d.
T. Strycker, 11, 7.
Hélène Richard, to. d. Mina Kruseman,
11, 419.
Heil e v a art, De, van dokter Joan Faustus,
to. d. ]. van Rijndorp en]. van Hoven,
11, 158, 159.
Heil c v a art, D e, van den Grooten Vizier,
kl. d. H. F. van den Brandt, 11, 49.
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HeIl e v a art. - Helle-vaert van Ino, d.
}. van Arp, 292, 293.
HeIl e vee g, 0 e, kl. d. A. Loosjes, 11, 211.
HeIl e vee g, 0 ePu i ter vee n s c h e, bI.
d. A. Alewijn, IJ, 192.
Hem e I v a art, 0 e, van Sebaldus, bI., IJ, 200.
Hen d rik. - Henrick den VIIIe ...., d. G.
Zee bots, 228; 11, 105.
Hen r i Pi c a r d, bI. d. A. van Halmael, 11,367.
Henricus octavus, d. N. Vernulaeus,
228; 11, 105.
Hen ri e tt e, t~. d. G. Manheer, 11, 171.
Her a eli e ten 0 e moe r iet, d. B.le Roy,
11, 217.
Her akI e a, t~. d. S. Stijl, 11, 150.
Her b erg, 0 e, d. H. van Elvervelt, 11, 214.
Her b erg p rin s e s, 0 e, zangsp. d. N.
de Tière, 11, 425.
Her c u les inT r ach i n, tr. d. }. van
Vondel, 283, 286.
Her der. - O'Edelmoedige Harder, bI. d.
F. de Molde, 397, 398.
Her der, 0 eng e t rou wen, 400.
Her ct e rin, 0 e ge t rou w e, ct. S. van
Ingen, 407.
Herderin, Oe getrouwe, d. Kafharina
johanna de With, 11, 185.
Her der i n. - Oe triompherende harderin,
bly-eind. tr. d.}. Rosseau, 11, 193.
Her der s en herderinnen, ballet, 11, 218.
Her ct ers spe 1. -- Harders spel ter bruiloft
van F. W. Mandt en M. van Blyswyk, d.
A. Alewijn, IJ, 10.
Her der s spe 1. - Hardersspel ter verjaring v. C. Pruimer, d. A. Alewijn, 11, 10.
Her der s v reu g d ter verjaring van Oaphnes, IJ, 186.
Her der s z a n g op de vrede, d. H. van
den Burg, 11, 186.
He rd ers za n gen, d. D.Kienemans, IJ, 186.
Her een i gin g, 0 e, t~. d. P. Linthorsf,
11, 352.
Hermengildus, d. N. Vernulaeus, 228.
Her 0 des, t~. d. D. M. Maaldrink, 11,361.
Her 0 des In fan tic i d a, tr. d. D. Heinsius, 225, 235.
Herodes saeviens, d. E.Rodriguez,231.
Her t 0 g, 0 e, van Alençon te Antwerpen,
dr. d. A. Ruysch, 11, 355.

Her t 0 g van Brunswijk. - Een abel spel
van den hertoghe van Bruyswijc, 86-88,
92, 93, 104, 357.
Her t 0 g. - Oe zegepraal ende Hartog van
Marlbourg, 11, 189.
Her t 0 g. - Hartoog van Pierlepon, kluchtige trag. d. M. Gramsbergen, 452, 453;
11, 248.
Her t 0 g, 0 e, van Wolffenbultel, to., 11, 180.
Her t 0 g W i II e m de V ij f d e, . tr. d. S.
Rivier, 11, 151, 279.
Her t 0 gin. - Hertoginne Celia en Grave
Prospero, d. Th. Rodenburg, 365; 11, 32.
Her t 0 gin, 0 e, van Coralli, tr. d.}. Nomsz,
11, 148.
Her t 0 gin. - Hartoginne van Savoyen,
tr.-bl.-end.-sp. d.}. j. Coleveldt, 377, 378.
Her z i 1i a, tr. d. A. L. Barbaz, 11, 340.
Hes ter, d.}. Scrwouters, 332.
Hes ter, d. F: Eutrachelus, 216, 235.
Hes ter. - Tspel van Hester en Assuerus
den Coninck, 135.
Het dag e t uyt den Oosten, d. M. van
Velden, 382.
H ier sult gy sien bloeyen .... de blom me
der suyverheyd ...., 72.
H ier a m, d. C. van Mander, 133.
H ier 0 n y mus jam a a r, kJ. d. P. T.
Helvetius van den Bergh, 11, 368.
Hij, t~. d. M. Emants, 11, 360.
H i I d ega r d, tr. d.}. van Vlakveld, 268.
Hili e bra n d t, 0 u den en jon gen,
bl.-eynde-sp. d. M. P. Voskuyl, 380.
Hip pol Yt u s, tr. d.}. van Vondel, 268.
Hip pol y t u s. - Hippolutus den kroondrager, tr. d. J. Vinek, 353.
H i s tor i e, 0 e, van .... joseph, d. G. Zeebofs,
11, 105.
H i s tor i e van Pyramus ende Thisbe, d.
M. de Castelein, 138, 139, 171, 178,264,324.
Hoe go 0 d tso r don a n e ij Elek Mensch
een stae! steIL .. , 124.
Hoe Las a r ti s van den doodt verweekt
wirt, 20.
Hoe mennieh sueet thuys van vreeden,
190.
Hoe oom op zijn neus l(eek, bI. d. H. de
Veer, 11, 369.
Hoekseh en Kabeljauwseh. - Hoeex
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en Cabeliaws, tr. d. Th. Rodenburg, 338;
11, 74, 293.
Hoe k s c hen, De, en Kabeljaauwschen, tr.
d. H. Tollens, 11, 341.
H of, Verwarde, d. L. de Fuyter, 11, 54,157.
Holdwich, to. d. P. 't Hoen, 11, 169.
Hollander, De geplaagde, to. d. P.
't Hoen, 11, 182.
Hollanders, De, op het einde der 18de
eeuw, zeden sp. d. A. Loosjes, 11, 172.
Hollanders, De, of het gelukkige uur, bI.
d. j. H. Grave, 11, 367.
Ho 11 a n d s vre d etoon ee I. - Hollants
Vree-tonneel, d. P. van Haps, 417.
Holofernes, d. A. Flas, 11, 292.
Hom u I u s. - Een comedia ofte spel van
Homulus, 114, 115, 173, 213, 239.
Ho n d, De, van den tuinman, to. d. R.
Faassen, 11, 360.
Ho n den be I as ti ng, De, bI. d. L. Kettman,
11, 369.
Hondje. - Hontghe bijt my niet, kl., 452.
Ho nge rs-d w an gh, De he rste I de, of
Haerlems.... belegeringhe, tr. d. S. van
der Lust, 299, 300.
Hoofddeugden. - Sinnespel van de drie
hoof-deuchden, d. Z. Heyns, 409.
Hoofden, Gekroonde, to. d.j.Hufvan
Buren, 11, 359.
Hoog, De, to., 11, 176.
Hoogmoed, De gestrafte, van Koning
David, d. C. Bruin, 11; 138.
Hoop, 0 p, van zegen, to. d. H. Heyermans,
11, 362.
Hoop en vre eS,tr. d.H. van Halmael,II,187.
Hoovaar d i ghe i d. - Hooveerdicheydt, to.
d. G. Ogier, 11, 112.
Hop man UI r i c h, bI. d.]. van Paffen rode,
456.
Horace en Curace, tr. d.j.de Witt,344;
11, 48.
Horam, De historie van, 21.
H oren drager. - Klucht van de gewillige
hoorendrager ...., 442.
Horendrager. Den om vergiffenis
biddende hoorndrager, kl. 11, 208.
Hotel, Het nieuwe, to. d. j. Huf van
Buren, 11, 359.
Houtvester, De bedrogen, bI., 11, 199.

H 0 vel i n g, D ede u g d z a m e, tr. d. C.
Bruin, 11, 137, 138.
Hugo. - Huig de Groot in 't Hof van
Zweden, bI. d. F. Duim, 11, 143.
Hugo. - Huig de Groot te Delft, tr. d.
F. Duim, 11, 143.
H ugo. - Huig de Groot te Rostok, tr. d.
F. Duim, 11, 143.
Hugo. - Huig de Groot en Maria van
Reigersbergen, to. d. A. Loosjes, 11, 172.
Hugo. - Huyg de Groot in Amsterdam,
bI. d. j. A. Alberdingk Thijm, 11, 369.
Hugo. - Huig de Groot's tweede ballingschap, to. d. A. Loosjes, 11, 173.
Hu g 0 enE 1v i r e, tr. d.A.van der fioop,I1,347.
H u i ch e I aa rs, De, op het Leydsche eeuwfeest, kl. d. ij. Hoefnagel, 11, 211.
H u i s, Het ver wor pen, van Eli, tr. d.
j. Oudaen, 301.
H u i s g e zin, Het, van den watergeus, dr.
d. j. K. de Regt, 11, 359.
H u i s ge zi n,H et va d erl a n d s ch,to.,11,177.
H u i s h eer, Deo n bar m har tig e, kl. d.
j. Verley, 11, 209.
H u i s hou den. - Het bedurven huishouwen, kl., 11, 204.
Huishouden, Het revolutionaire, d.
L. van Ollefen, 11, 202.

H u i s hou den. - Het verwarde huyshouden, kl., 11, 207.
H u i s hou den, Het, van Jan Steen, bI. d.
M. Westerman, 11, 366.
Huisknecht, De, en de baron, bI. d.
G. j. Beelenkamp, 11, 368.
H u i s man. - Een huys-man en een barbier, kl. d. G. A. Bredero, 453.
Hulk, De, to. d. A. Loosjes, 11, 172.
Huwe I ij k, Het, door bloedverwantschap,
bI., 11, 199.
Huwelijk, Het, door list, bI. d. P. W.

van Haps, 462.
Huwelijk, Het, naar de mode, bI. d. H.
Tollens, 11, 365.
Huwe I ij k. - Het houwelyk van Jorden
en Baafje, kl. d. j. van Gysen, 11, 207.
Huwe 1ij k. - Het huwlyk van Oroondate
en Statira, bly-eind.-tr. d. j. Blasius, 306.
Huw e I ij k, Het, van Orondati!s en Statira, bI. d. D. Lingelbach, 306; 11, 247.
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Huwe I ij k, Het, van Telemachus en Antiope, d. j. Ie Francq van Berkhey, II, 190.
Huwe I ij k. - Gedwongen huwelyck, kl.,
II, 296.
Huwe I ij k, Het 0 n ver w ach t e, kl. d.
H. Houtkamp, II, 211.
Huw e 1ij k. - Het verandert houwelijk, kl.
d.}. Soolmans, 459.
Huwelijk, Het viervoudig, bI. d. E.
van der Hoeven, II, 197.
Huwelijken, De, by geval, bI. d. L. van
den Broek, II, 196.
Huwelyken staat, De, kl. d. P. Bernagie, 460; II, 248.
H u we I ij ks bedrog, H et we d erzyds,
bI. d. P. Langendijk, II, 193, 194, 248.
Huwelijks-beletselen, bI. d. M. Kalf!,
II, 369.
Huwelijksdag, De, van Krelis en Elsje,
bI. d.}. G. van Beulingen, 11, 365.
Huwelij !esgel uk, t~. d. L. Simons Mz.,
II, 361.
Huwelijksliefde, De, t~. d. A. L. Barbaz, 11, 352.
Huwelyk sluyten, Het, bI. d. P. Bernagie, 433, 434.
Huw t de vrouw van uw hart, t~. d. j. van
Hoorde, 11, 425.
Hypocrisis, d. G. Gnapheus, 207, 235.
H Y p 0 men e, d. G. Macropedius, 214,
215,235.

I aso n end e Me d e a, d. G. Severins van

Cuilla, 293.
I bra h i men I s a be 11 a, tr. d.}. Meyer,
II, 159.
I don e a, bly-eynd.-tr. d.}. Droomers, II, 110.
Ie man d. - Iemanf en niemant, bI. d. Is.
Vos, 412; II, 30, 33, 34, 48, 189.
Ie man d. - Iemant en niemant, zinspel
d. J. Nomsz, II, 189, 269.
Ij ver z u c h t, bI. d. A. Wijnstok, 11, 369.
Ijzervreter, to., II, 378.
Ik heb een stuk geschreven, bI. d.
jan C. de Vos, II, 370.
Ik ken je niet, kl. d.j. Bara, 458; II,53.
I n ent i n g, D e, kl. d. C. Schaaf en A.
Frese, 1/, 210.

In- en uitval, Een, t~. d. Piet Vluchtig,
II, 361.
In e s, balI. d. V. Bartholomin, II, 375.
Ines de Castro, tr. d. Rh. Feith, II,
152, 153.
Infidelitas, kl. d. A. Bormeester, 447.
I n I ei din g. - Inleydinghe, gedaen op de
Amsterd. Musyckkamer ...., d. J. H. Krul,
11, 6.
In n e men. - De .... daet van het innemen
des casteels van Breda, d. j. Duym, 359;
11, 57, 58.
Int eek en a ars. - De belagchelyl{e intekenaars, bI. d. G. Tysens, 11, 197.
I n ven t i o. - Spel vanden Inventio vanden
heleghen Cru ce, 35.
In w y din g van de Schouburg t' Amsterdam, d. j. Vos, 418.
Ion, tr. d. S. Izn. Wiselius, 11, 343.
lp h i gen i a, tr. d. S. Coster, 257; 11, 70, 97,98.
lp h i gen i a. - Iphigenie, bly-eynd. tr. d.
}. L. Kraf!t, 11, 294.
lp h i gen i a. - lfigenia in AuIis, tr. d. T.
Arendsz, 11, 276.
I ph i gen i a. - lfigenie in Tauren, d. j.
van Vondel, 283, 286.
Ir 0 quo i s, Les, ballet, 11, 218.
I s a a c u s, d. P. Philicinus, 215, 234.
I s a b elia, tr. d. S. Cosier, 258-260, 309,
318,354.
I s a be II a, Princesse van Iberien, d. W.
van der Hoeven, 11, 157.
Is ra ë I. - Comedie van Israël, d. D. V.

Coornhert, 122.
I t h Ys. - Itys, tr. d. S. Coster, 258, 285,
402; 11, 3, 10, 74, 75.

j a a p. -

jaep Ront-voet, kl. d. I. F.

Vijgh,45O.

J a a r fee stop

de geboortedags-keeringe
van jac. de Wilde, zangsp. d. L. Smids,
11, 10.
jac h t, D e, ballet, II, 218.
jac 0 b. - St.-jacops-spel, 34.
jac 0 b Sim 0 n sz 0 0 n deR ij k, tr. d.
L. W. van Merken, 11, 145, 262, 412.
jac 0 b van Art e vel d e, t~. d. H. }.
van Peene, 11, 422.
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Jac 0 b a van B e ij ere n, tr. d. C. Sweerts,
338.
Jac 0 b a van B e ij ere n, tr. d. j. de
Marre, 11, 143, 228, 290.
Jac 0 b a van Bey ere n, tr. d. A. Verwey, 11, 349.
Jac 0 bus, hartog van Monmouts, tr. d.
j. de Groot, 11, 141.
Jac 0 bus VI Coningh van Schotland, 384.
Ja g e r, D e ver I i e f d e, blyeynd.-sp. d.
O. de Vooght, 387.
J a I 0 ers c h e, De, kl., 11, 211.
J a I 0 ers c h e, D e b u i ten spo r i g e,
kl. d. j. Pluim er, 454, 460.
J a I 0 e zie. Bedrooge jalouzy, kl: d.
j. van Breen, 454.
Jam e s Co 0 k, tr. d. A. Kraft, 11, 340.
Jan. - Sente Jan-Baptiste, 20.
J an.- De vier spelen van sint Jan Baptist, 20.
Jan C I a e s z, bI. d. T. Asselijn, 430, 431 ;
11, 103, 248.
Jan Cr e die t, zinnesp. d. E. Krook, 11, 187.
Jan d e eer s te, t~. d. J. Roelants en K.
Verbrugge, 11, 423.
Jan H y 0 e n s, t~. d. B. Block en j. Mekerle, 11, 423.
Jan Los, bI. d. A. Alewijn, 11, 192.
Jan Ma s s e u r, t~. d. D. M. Maaldrink,
11, 361.
Jan Pi et ers z Co e n, d. j. Kamphuis
en P. de Vries, 11, 290.
Jan Rok e s, zangsp. d. H. van Elvervelt,
11, 214.
Jan Sa 1 y, kl. d. W. D. Hooft, 441.
Jan S tee n uit vryen, zangsp. d. j. L. D.
Sleeckx, 11, 424.
Jan Tot s, MaIl e, boertige vryery, kl. d.
j. S. Kolm, 443.
Jan van Lei den, tr. d. j. DulIaart, 302.
Jan van Sc h affe I a a r, tr. d. P. 't Hoen,
11, 160, 344.
Jan Zo e te k a u w. - Jan Soetekauw, kl.
d. J. j. Starter, 365, 437, 440, 443, 461.
Jan sj e, t~. d. G. Manheer, 11, 170.
Jan u s Tul p, bI. d. j. van Maurik, 11, 369.
Jas 0 n en Me d e a, ballet, 11, 217.
J e anC a I a s, tr. d. C. Swaberland, 11, 160.
J e a n del a R 0 y, kl. d. J. van Breen, 455.
J ep h t a, zang sp. d. B. Ruloffs, 11, 214.
WORP,

Drama en Tooneel, 11.

J ep h t h a s ende zijn eenighe dochters
treur-spel, d. A. de Koning, 261,262,265,
285, 11, 24.
J e p h t e, d. j. C. Lummenaeus a Marca,
226, 227, 234.
J e p h t h e, Historie van, 134.
J e p t h a, tr. d. j. van Vondel, 278-280, 284,
286, 287; 11, 74, 75.
J e ron i m o. - Ieronimo, d. A. van den
Bergh, 315-319.
J e rus ale m. - Hierusalem verwoest, tr.
d. J. van Vondel, 255, 266, 284, 286.
J e rus a I ems ver w 0 est i n g h, tr. d.
G. van Nieuwelandt, 11, lOS.
Jeu g d, De, van Linneus, t~. d. S. C. A.
Willems, 11, 424.
Jes u s sc hol ast i c u s, d. G. Macropedius, 214, 235, 236.
J ez u s. - Spel van Jesus onder die Leeraers, 133.
J 0 a n G a I e a s S 0, tr. d. T. Arendsz, 396;
11, 157, 222.
J 0 a nWo II ter s z, dr. d. H. j. Schimmel,
11, 358.
J 0 a n n a Dar c i a, d. N. Vernulaeus, 228.
Jo a n nes Bas i I i des, tr. d. P. Verlove,
11, 161.
J 0 as .... , d. j. F. Cammaert, 11, 294.
Job, Spel van, 20.
JO c h e m-J 0 0 I, ld. d. j. Soet, 443, 444; 11,55.
Jo del e t, bI. d. j. Kommelin, 11, 248.
Joh a n d e Wit t, t~. d. A. Loosjes, 11, 172.
Johan van Oldenbarneveldt ~
d. A. Verwey, 11, 349.
Joh a n n a deC ast r 0, tr. d. H. van
Baale, 11, 341.
Joh a n naG r e y, tr. d. PelronelIa Moens,
11, 155.
Johanna Grey, tr. d.J. Oudaen, 301.
JOh a n na Gray en Maria, bI. d. G. Tysens,

11, 197.
Johanna Shore, tr. d. A. van der Hoop,
11, 347.
Joh n, of de klokluider van de Sint-Pauluskerk, to., 11, 378.
Jongen, Een Amsterdamsche, t~. d.
j. van Lennep, 11, 356.
Jongen, De Hollandsche, dr. d. A.
Wijnstok, 11, 359.
33
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jonker, De belachch e Iyke, kl. d. P.
Bernagie, 461.
jonker, De jaloerse, kl. d. j. van
Daalen, 453.
jonker van Roderycke, t~. d.]. F. van
Boghout, 11, 424.
jonkheer Dirk de Braave, bI., 11,201.
joo d.-joodtvan Malta, d. G.deSille,326,3'2:l.
jood, De w;mdelende, to., 11, 378.
joosje, Licht-hartighe, kl. d. G. A.
Duirkant, 443.
joris. - Legende mijns heeren Sente
jooris, 34.
jo ris. - Een scoon spel van Sanctjooris, 35.
jo ris. - 't Spel van Sent-jooris, 11, 105.
j ori s en de b ri ef, d. N. Theelen, 11,425.
jo se p h, d. C. Crocus, 208, 209, 234, 235.
jo s e p h, d. j. Libenus, 232, 234.
joseph den Droomer, 20, 32.
joseph in Dothan, tr. d.j. van Vondel,
271, 272, 286; 11, 35, 75, 99, 248.
jo se p h in Egyp te n, tr. d.j. van Vondel,
272, 286; 11, 35, 75, 99, 248.
joseph in 't hof, zie: Sofompaneas.
jo s e p h s droef- en bly-eynd' -sp., d. j.
Tonnis, 294, 295.
jo s e p h u s, d. G. Macropedius, 214, 234.
jo s e p h u s, d. C. Schonaeus, 219, 234, 236.
josephus patri redditus, d.j.Libenus,
232.
josue, Tspel van, 135, 178,284.
j 0 v it a, bali. d. Mazilier, 11, 375.
juba en Silene, tr. d. F. Duim, 11, 142.
ju b i I e, Tspel van eender, d. C. Everaeri, 131.
ju d i ci u m Pari dis, d. Th. Euroteles, 221.
judicium Salomonis Regis Israhel, d.
G. jansenius, 222, 234.
ju dit h, Spel van, 135.
ju dit h, t~. d. jeanne Reyneke van Stuwe,
11, 363.
ju dit h a, d. C. Schonaeus, 219, 235, 236.
Juffer, D'adellijkke, kl. d. S. van der
Heyden, 462.
j u ft e r, D'a r g I i s ti g e, bedrogen, kl., 11, 207.
juffer, De romanzieke, kl. d. P. Bernagie, 461.
ju ff e r, De, kapitein, d. Ph. Malfait, 11, 248.
juffers, De belachchelylce hoofsche,
d. P. de la Croix, 11, 248.

juffers, De theezieke, kl., 11, 204, 209.
j uffe rtj e n, Het Am s terd a m s c he, d.
j. Struys, 377.
juf fr 0 u wBo s, t~. d. H.]. Schimmel, 11, 358.
j uffro u w Se rkl aas, t~. d. H.j. Schimmel,
11, 358.
j u I fu s, bI. d. A. Pels, 429.
julia Arnold, to., 11, 176.
jul i aan de Afva II i ge, t~. d. M. Emants,
11, 359.
J u I i aan de Me d i cis, tr. d. T.Asselijn,332.
j u I i an a en Cl a u diae n, pastorel musycksp. d.]. H. Krul, 11, 6, 7.
j u I i u s Ca esa r, tr. d.]. Michaelis, 299, 308.
ju pit ere n Y 0, Spel van, d.]. B. Houwaert,
141, 142.
ju rj e n Lan kb e i n, t~. d. P. 't Hoen, 11,169.

Kaart! egs te r, De Am s te rd am sch e, t~.
d. R. Faassen, 11, 360.
Kaartspel, Het Engelsche en Amerikaansche, d. P. 't Hoen, 11, 182.
Kaartspelers. - De valse kaart-speeIders, bI., 11, 199.
Kains broeder-moord, tr. d. j. van
Veen, 11, 143, 144.
Kalf. - Klucht van 'tkalf, d.}. van Breen, 454.
Kalf. - Klucht van 't kalf, d.}. Klaerbout, 457.
Kallefs-Val, d. S. Cosier, 257; 11, 91.
Kallimachus, tr. d. j. C. Meyer, 11, 344.
Kam e n ier, De, van fortuin, op., 11, 216.
Kam ma, tr. d. j. van Veen, 11, 144.
Kampement. - Het campement, t~. d.
J. j. Mauricius, 11, 167.
Kantoorknecht, De ontrouwe, kl. d.
P. Bernagie, 461.
Kantoorknechts. - De drie comptoirknegts, kl. d. H. Meerkamp, 11, 210.
Kan too rn ar. - De gestrafte comptoirnar,
kl. d. N. Hoefnagel, 11, 211.
Kap i t e i n, De, van Waterloo, d. K.Ondereet,
11, 422.
Karakterlooze, De, bI. d. j. Hilman,
11, 369.
Kardinaal, De, hertog van Richelieu, tr.
d. P. P. Roorda van Eysinga, 11, 347.
Kar e I. - Carel de negende, tr. d. L. van
den Bos, 300.
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K ers n ach t, De, zangsp. d. B. Ruloffs,
Kar e I deS I 0 u I e, 10. d. G. H. Belz, 11,362.
K are I de Slo u Ie, dr. d.j. Hilman, 11, 359.
11, 214.
K e r s-n ach t, Den b I Yden, d. G. Zeebots,
Karel de Sloule, Ir. d. P. Verhoek,338;
11, 229, 269, 293.
11, 105.
KeI e lbo e Ier. - Klucht vande kelelKar e I, erfprins van Spanje, Ir. d. G.
boeter, d. H. van der Muyr, 448; 11, 211.
Bidloo, 346.
Kie s ver een i gin g, De, van Slellendijk,
Kar el Slo I k, 10. d. H. B. Peeters, 11, 423.
bI. d. Lod. Mulder, 11, 369, 396.
Karel Sluarl, Ir. d.]. Dullaart, 302; 11,
26, 27, 102.
K Yv a g i e, Bly-eyndige, van Mr. Houlebeen,
d. P. D. Caron, 456.
Karel van Anjou, dr. d.j.Hilman, 11,359.
Kikkerslein en Ekslerlusl, bI. d. A.
Kassier, De oude, d. R.Faassen, 11,360.
Ruysch, 11, 367.
Kas lee I, Hel, van Tourville, 10. d. A.
Ki I{ k e r t, Den, en den Dikkerl, bI. d.
Ruysch, 11, 355.
L. Ketfman, 11, 369.
Ka I, De, van den Tower, 10. d. H. j.
Schimmel, 11, 358.
Kin d, Hel, van staal, 10. d. H.]. Schimmel,
K a I m a e c k er, Balemenl van den, 154.
11, 358.
Kin der e n, De go ede, 10., 11, 176.
K e e s, Rij c k e, en de Molenaer, kl. d. S.
de Vogel, 447, 448.
Kin der m oor d. Kinder-moort van
K e e s Kro 11 e n, Pols van, 451, 455.
Herodes, Ir. d. S. F. van der Lust, 299.
K ee sLo uwe n, ld. ct. j. Z. Baron, 453.
Kin der r 0 0 f s Ier, De, 10., 11, 378.
Kei z e r, De, en de schoenlappers, bI. d.
Kis I kr u i per, D e, ld. d. S. Schynvoet, 11,211.
j. L. D. Sleeckx, 11, 423.
KI a art je. - Lichle Klaertje, kl. d. ].
Keizer Karel by Kwaebette, bI. d. V.
Nooseman, 435, 449.
Lemaire, n, 423.
K I a a s. - Claes Klick, kl. d. j. van Arp,
Keizer Karel en de Berchemsche boer,
444; 11, 84.
bI. d. H. j. van Peene, 11, 423.
K I a a sKI 0 e t, kl. d. C. Biestkens, 440.
Keizer Karel V en Franciskus I, bI. d.
K I ach t. - Onser Vrouwen Claghe, 19.
G. Tysens, 11, 197.
K I a Ier g 0 u d, 10. d. D. H.joosten, 11, 361.
Kei z e r. - Keyser Olto den Derden en
Kie i n D u imp j e en de reus Fayel, zangsp.
Galdrada, bI. eynd.-sp. d. Th. Rodenburg,
d. H. Kraijestein, 11, 372.
366; 11, 84.
KI e i nzoon, De, to. d. A. F. L.Reiger, 11,361.
Ke i z eri n en Mo e de r, dr. d.H. Th. Boelen,
Kie 0 n, t~. d. W. H. Seis, 11, 171.
11, 359.
Kie r don, to., 11, 176.
Ken a u Ha s s e I a a r, tr. d. A. Loosjes, 11, 154.
Klu c h t, V 1a ems c h e, d. W. van BruyKenau Simonsz Hasselaer, 10. d.
ningen, 450.
C. van der Vijver, 11, 354.
Koe, Klucht van de, d. G. A. Bredero, 438.
Ken nis. - 'I Spel van verlaeten kennisse, . .Koenraed van Opperbeek, 10., d. H. B.
124.
Peeters, 11, 423.
Koffiehuis. - 'I Koffyhuis, kl. d. W. van
K e r k. - De Heylighe Roomsche kercke
IriompheerL.., d. D. Dannoot, 293.
der Hoeven, 11, 208, 247.
Kok, De verliefde, bI. d. j. van HoogKerkgang. - Den kercgang van onser
straten, 11, 192.
Liever Vrouwen, 19.
Kermis, De Genlsche, van heljaer 1844,
Kom h ier, bI. d. T. j. Kerkhoven, 11, 367.
bI. d. K. Ondereet, 11, 422.
Komsl der herderen te Bethlehem,
Ke rm is, De Ha egs c h e, bI. d. C. Droste,
zangsp. d. B. Ruloffs, 11, 214.
11, 193.
Koning. - Het spel van den verloome
Coninc, 51.
Kermis, De nieuwmodische, kl. d.
j. Meyer, 11, 199.
Kon ing. - De historie vanden coninck
Kermisgasten, De ontdekte, bl.,lI, 198.
Acab ende den profete Elias, 21.
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Kon i n g.- Spel van een coninck genaempt
Proetus Abantus, 142.
Koning Aszwerus, Spel van, 21,53,194.
Koning Chosmadroes, d. F. L.Kersteman, 11, 16l.
Koning. - Tragedie van den Coninck van
Engelandt, 11, 26, 27.
Koning. - Spel van Coninck David, 20.
Koning David herstelt, tr. d. j. van
1l ondel, 280, 398.
Koning David in ballingschap, tr. d.
j. van Vondel, 280, 286.
Koning. - Koninck Herodesspel, IS.
Kon ing. - Koningh Konradyn en hartoogh
Frederijck, tr. d. j. Oudaen, 30l.
Ko ni ng E dip us, tr. d. j. van Vondel,280.
Kon ing. - Koningh Reynier van Norwegen, d. j. j. van Wassenburgh, 360;
11, 58, 290.
Kon in g, De, van Luilekkerland, bI. d.
H. van Halmael, 11, 248.
Kon i n gin, D e, te Breda, d. L. G. Visscher,
11, 42l.
Kon i n gin. - Koninghinne van Saba, d.
C. van Mander, 133, 178.
Kon in g s b r u i d. - Verloofde Koninksbruidt, tr. d. L. Meyer, 334, 356.
Kon i n g s ree h t, t~. d. W. A. Paap, 11,362.
K 0 0 1dra g ers, De, ballet, 11, 218.
Kooplieden, De misleide, bI., 11, 199.
K 00 p ma n.-Tafelspel van een coomen, 155.
K 0 0 p man, D e, in oudheden, bI. d. R.
Faassen, 11, 369.
Kop pel a a r, De, van zijne vrouw, kl. d.

H. Benjamin, 435.
Kopp e laars, De be droge ge I dgi erige, bI. d. C. G. Moering, 11, 198.
Kop p est 0 k, dr. d. j. H. Ankersmit, 11,359.
Ko re n. - Spel van Tcoren, d. L.jansz, 183.
Kor mak, tr. d. W. Bilderdijk, 11, 342.
Kr a a m bed. - Kraam-bedt of kandeelmaal van Zaartje Jans, bI. d. T. Asselijn,
432; 11, 49.
Kraankinders, De, to. d.j.L.D.Sleeckx,
11, 424.
Kr a mer. - Cluchte van eenen cramer,

d. G. H. van Breughel, 438.
Kr a mer. - De zingende kraam er, kamersp. d. j. Ro!iseau, 11, 207.

Kr ank hei d. - Spel van de Cranckheijt
des vleijsch, 124.
Kraspoekol, d. D. van Hogendorp, 11,353.
Kr e I i sLo uwe n, bI. d. P. Langendijk,
451; 11, 194, 247, 248.
Kreupelen, De, en deblinden,bl.,II,202.
Kribbetje, 'T, 73.
Kr ij g. - Spel vanden Crych, d. C. Everaert,
116, 117, 184.
Kr ij g s g e van gen e, Een Franseh, bI. d.

E. Seipgens, 11, 369.
Kr ij g s g e van gen e n, De Hollandscfie,
in Henegouwen, bI. d. A. Ruysch, 11,367.
Kr y gsm a n, Der e c hts c hap e n, t~.
d. Wigcherling, 11, 171.
Kr y gsm a n, D e t 0 0 ver end e, kamersp., 11, 21l.
Kr ij gsm a n, D e w ij z e, en dappere
raedsheer, hofsp. d. G. van Staveren, 398.
Kr ij nOn ver sta n d t,kl.d.j. Nooseman,450.
Kring, In kleinen, t~. d. W.G.Nouhuys,

11, 362.
Kr i s p ij n 0arbier, dansmeester, pagie en
graaf, kl., 11, 205.
Kr i s p ij n baron en afslager, kl. d. H.
Benjamin, 11, 205.
Kr i s p ij n bedrieger en bedrooge actionist,
kl. d. j. Cleyburg, 11, 195.
Kr i s p ij n dans-meester, bI. d. S. van de,.
Star, 11, 205.
Kr i s p ij n goeverneur en struykrover, kl.
d. H. Grantham en A. Spatsier, 11, 205.
Kr i s p ij n jufvrouw en notaris, bI. d. j.
de Rijk, 11, 205.
Kr i sp ij n medicijn, kl. d. P. de la Croix,
11, 248.
Kr i s p ij n. - Crispyn mogol, kl. d. j.
Cleyburg, 11, 205.
Kr i s p ij n filozoof, bI. d. S. Stijl, 11, 205.
Kr is p ij n praktisijn, bI. d.F. Seegers, 11,205.
Kr i s p ij n schildwagt en procureur, kl. d.
A. Elzevier, 11, 205.
Kr i s p ij n smit en baron, bI., JI, 205.
Kr i s p ij n soldaat, koopman en advokaat,
kl. d. j. van Rijndorp, 11, 205.
Kr i s p ij n starrekijker, bI. d. j. Pluimer,
460; JI, 205.
Kr is p ij n vrij-metselaar, bI. d. H. van
Elvervelt, JI, 205.
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Kr i s p y n wyvebeul, kl. d.j. Rosseau, 11, 207.
Kriti ek, kl. d. C. P.BrandtvanDoorn,II,:flO.
Kroon ing. - De k~ooninge van Wilhelm
Hendrik. . .. en Maria Stuart, d. Th.
Arendsz, 417.
Kroon r e c h t, Het her s tel d e, door
keizer Karel de Vyfde, tr., 11, 140.
Kroon z u c h t, M oor d a a d i g e, tr. d.
J. Hojlandt, 333; 11, 53.
Kr u i den ier, De, ballet, 11, 218.
Kr u i s. - Spel van den Heilighen Cruce, 34.
Kr u i st 0 c h t. - Kruys-tocht door Diederyck van Elsatiën...., bI. eynd. tr. d.
J. Labare, 11, 294.
K u i k, Van, en Kunigunde, 11, 155, 156.
K u i per s, D e, ballet, 11, 218.
Kun s t, Aa n de, gewijd, to. d. Guido, 11,361.
Kun s t ken n e r, D e, to., 11, 176.
Kw a a d. - 'T Quaedt syn Meester loondt,
d. Th. Rodenburg, 365.
Kwak e r. - De geveinsde kwaaker, bI,
d. H. van Halmael, 11, 192.
Kwak z a I ver, De, kJ. d. T. Asselijn,
458, 461.
Kwak z a I ver. - De Franse quacksalver,
kl.,462.
Kwakzalver. - Klucht van den Hooghduytschen quacksalver, 439.
Kwakzalve r, De H oogd u i ts ch e, zangsp., 11, 7.
Kwak z a I ver. - Tafel-spel van eenen
quacksalver, d. G. H. van Breughel, 465.
Kwak z a I ver. -:- Klucht van de quackzalver, d. W. G. van Focquenbroch, 458.
Kwak z a I ver. - Van een kwal<zalver en
een boer, tafelsp., 155.
Kwak z a I ver. - Een boertighe clucht....
van een quacksalver met zijn knecht, 465.
Kwak z a I ver, D e, van staat, bI. d. P.
't Hoen, 11, 201.
Kw ij tbr i e f, D e, van Dries, bI. d. L.
van Laethem, 11, 424.

Labeur. - Tspel van Ghewillich Labuer
ende Vole van Neerrynghe, d. C. Everaert, 130.
Lab e u r. - Spel van Groot, Labuer ende
Sober Wasdl)m, d. C. Everaert, 116.

Lady johan na Gray, tr. d. Rh. Feith,
11, 152.
Lady Mirvey, to., 11,177.
Lambertias, d. G. Holonius, 217.
Lambert Me,lisz, to. d. A. P. MullerWesterman, 11, 356.
Lambertus, d. N. Vernulaeus, 228.
Lammert, Klucht van, met syn neus, 444.
Lammert, De jalourse, kl. d. J. Lemmers, 460.
Lammert, Loome, kl. d. Is. Vos, 445.
Lammert Meese...., kl. d. A. van Steyn,
457.
Lamp, De betoverde, ballet, 11, 219.
Lanceloot. - Een abel spel van LanseIoot van Denemerken, 88-91, 93-95,104,
357; 11, 401.
Lan dman, De eerlyke, to. d. P. 't Hoen,
11, 169.
Landmeisje, Het, zangsp. d.j.Dahmen,
11, 373.
Landmeisjes, De verfranschte, bI. d.
E. Rosseels, 11, 422.
La n s k ne c h t, Tafelspel van een, ...., 155.
Laodice, De edelmoedige, d. Chr.
Pierson, 336.
Laroos, tr.-bly-eynd.-sp., 388.
Latona, kl. d. A. Alewijn, 11, 192.
Laura, Vervolgde, d. A. K. van Germez, 11, 54.
L a ure n s K 0 s ter, to. d. A. Loosjes,
11, 173.
Laurentias, d. G. Holonius, 217.
Laus us en Lydia, tr. d. P. Pypers, 11,159.
Lazaro de veehoeder, tr. d. H. Tiggelaar, 11, 378.
Lazarus, Spel van, 20.
Lazarus doot, Spel van, 133.
Lazarus doot, Spel van sinnen van,
ende hoe dat Christus hem opwekte,
31, 185.
Lazarus mendicus, d. G.Macropedius,
213-215, 235, 236.
Léander en Hero, Spel van, d. J. B.
Houwaert, 141, 178, 179.
Leeuwendaal hersteld door de vrede,
zinnesp. d. L. Pater, 11, 189, 267.
Leeuwendaal, Het verheerlijkt, zin~
nesp. d. B. Zweerts, 11, 189.
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Leeuwendalers, De, lantsp. d. j. van
Vondel, 405-408; Il, 52, 184.
Lei ces ter, to. d. H. C. Dresselhuys,
Il, 357.
Leiden verlost, tr. d. K. Boon, Il, 137.
Leyden verrukt, zinnesp. d.j.leFrancq
van Berkhey, Il, HlO.
Leyden, Het feestvierend, d. L. W.
van Winter-van Merken, Il, HlO.
Lemmen met syn neus, kl. d. j. de
Grieck, 444.
L ente's eerstel i n ge n, bI. d. j. E. Slingervoet Ramondt, 11, 370.
Leo de Groote, tr. d.}. C. de Lannoy,
11, 150, 274, 278.
L eo, Den trots e n, en Philippus de Goede,
d. j. Serwouters, 332.
L eon i das, tr. d. F. van Steenwijk, 11, 145.
Leonore van Tavora, tr. d. P. van der
Maese, 11, 349.
L e tt e r, Tafelspel van de, en de geest,
d. W. Verhee, 156.
Lettervitters, De' belachelyke, bI. d.
H. van de Gaefe, 11, 196.
Leus, Een nieuwe, kl. d. M. Emants,
11, 370.
Leven, Het, der dobbelaars, bI. d. G.
Tysens, 11, 197.
Leven, H et, ende martyrie van den H.
Adrianus, d. G. Zeebots, 11, 105.
Leven, Het, verwekt in den doode, bI. d.
F. Duim, 11, 143.
Leven. - Het.... leven van Helena...., 78.
Leven van Ste Jan Baptiste ...., 19.
Leven van Joseph, 20.
Leven, Het, .... van den heyligen Protasius, 142.
Li b era a I, De bekeerde, bI. d. A. van der
Hoop, 11, 367.
Li c h ten. - Het ligten van den derden
man, to. d. L. van Ollelen, 11, 168.
Lichthart en Aers-gat sonder sorgh,
kl. d. j. Z. Baron, 452.
Lichtmis, De, kl. d. A. du Moulin, 462.
Lichtmis, Bedrogen, kl. d.j. de Mol, 459.
Lichtzinnige, De, bI. d. A. L. Barbaz,
11, 365, 366.
Lieden, Lastige, bI. d. }. van Lennep,
11, 368.

Lieden, De treffelyke, bI. d. H.]. van
Peene, 11, 423.
Liederik de Buck, to. d.}.]. Steyaert,
11, 423.
Lief en leed, Comedie van, d. D. V.
Coornhert, 121.
Liefde, landspel, 11, 186.
Li e f d e, to. d. M. j. Ternooy Apel, 11, 362.
Liefde. - Klucht-wyse comedie van de
ontmaskerde liefde, d. C. de Bie, 11, 114.
Liefde en grootmoedigheid, to. d.
D. A. van de Wart, 11, 174.
Liefde en list, bI. d.}. G.vanBeulingen,
11, 365.
Liefde en rampspoed, tr., 11,161.
Liefde, De, van Amintas en Amarillis,
zangsp. d. D. Lingelbach, 11, 9.
Liefde, De, van Diana en Endimion, tr. d.
D. Lingelbach, 353.
Liefde, De dwaze, tr. d.].Cleyburg,II, 141.
Liefde, Hatelycke, van .... Noran ende
1ulia, 11, 114.
Liefde, De mislukte, 11, 110.
Liefde, Rampzalige, tr. d. L. van den
Bos, 329.
L ie f d e, Tir a nni g e, d.f. H. Krul, 11, 28.
Liefde, De wanhebbelyke, 11, 36, 248.
L i e f d e, 0 e wo ede n d e, tr. d. G. Tysens, 11, 158.
L i e f d e, Zeg e p r a I end e, kamersp., d.
N. Versteeg, 11, 188.
L i e f d e, Zeg e p r a I end e, zinnesp., d.
R. Arends, 11, 189.
L i e f d e zoekt list, bI. d.]. Verdonek, Il, 424.
L i e f d e b e z 0 e k, Het mis I u kt e, kl.,
11, 211.
Lij den, Het, van O. H. Jesus Christus,
tr. d. j. L. Krafft, 11, 292.
Lij den, Het, van Paulus en SHas, d.
C. Bruin, 11, 139.
L ij den, Het d roe v i g h, . . .. van den
Heere Christus, d. O. Zeebots, 11, 105.
L ij kst a a t s i e. - Ter Iykstaatzie van
Maria...., 417.
Lij s ken, Spel van, dat sie enen man
hebben wol de ...., 53.
L i n g u a, d. L. van den Bos, 412.
L int j e, Het, bI. d. A. N.]. Fabius en
A. Reyding, 11, 370.
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L i 0 b a, t~. d. F. van Eeden, 11, 362.
Lip P ij n, sotternie, 96, 100.
Lis t en liefde, bI. d. E. F. Mortier, 11, 423.
Lis t tot wel sta n d t, kl., 457.
Lis tso n der voo r d e e I, kl. d. E.
Luydens, 458.
Lis t, D e gel u k t e, bI., 435; 11, 36.
Lis t, D e gel u k t e, bI. d. F. van Aken,
11, 200.
Lis t, D e gel u k t e, op Driekoningen
avond, kl. d. j. van Hoven, 11, 209.
Lis t. - Der schalken list ontdekt, kl. d.
M. Willemsz, 11, 208.
L i tt eek e n. - Het likteeken, t~. d. H. j.
van Peene, 11, 422.
L i v i a, tr. d. G. van Nieuwelandt, 11, 107, 115.
L 0 d e w ij k de Zes tie n d e, tr. d. j.
Nomsz, 11, 149.
L 0 d e w y k van Nevers, t~. d. K. Ondereet,
11, 422.
L 0 e v est e y n, t~. d. M. Emants, 11, 359.
Log e n a a r, De, bI. d. A. L. Barbaz,
11, 366.
Lom bar d y n, bI., 11, 223.
L 0 0 d s, 't Was m a are e n, t~. d. A.
Ruysch, 11, 356.
L 0 0 n, Het, der minnen, 248.
L 0 0 n, Het, der stantvastige liefde, t~. d.
j. N. Esgers, 11, 168.
L 0 0 n naar werk, d. IJ. Vincent, 11, 248.
Losbandige, De, t~. d. M. Westerman, 11, 351.
Lot e rij. - Spel van sinne op de tweede
loterye van 't.... gasthuys, d. A. de
Koningh, 411.
Lot e rij. - Spel van sinne van de loterye van Santvoort, d. R. van Spiere, 177.
Loterij, De belachchelyke, bI. d. W.
van der Hoeven, 11, 197.
Loterijhandel, De verwarde hedendaagse, bI. d. G. Tysens, 11, 197.
Lot 0 s, t~. d. M. Constant, 11, 362.
L 0 u i s e. - Louize d'Arlac, tr. d. L. W. van
Winter-van Merken, 11, 146.
Lou i se de Co I igny, t~. d.A.Loosjes,II,I72.
L 0 uw. - Cluchte van Lauw Scheurbier.....
d. C. de Bie, 11, 113.
Lubbert, De verliefde, kl. d. j. Pluimer, 451.

Lubbert Lubbertze, d. M. van Breda,
11, 248.
Lucas en Clarisse, bI. d. J. Schmidt,
11, 199.
Lucas en Lucinde, tO.d. W.Jmme,II,168.
Lucas en Wolfhart, t~. d. P. 't Hoen,
11, 170.
Luc e II e, Over-gesette, d. G. A. Bredero,
344, 362, 363.
Luc i an u s a u I i cu s, d. j. Placentius, 208.
Luc i dam 0 ren F I u r i a, tr. d. j. C. van
Dorsten, 323.
Luc i do ru s en Luc elIa, tr. d. P.leFebure,
323,324.
Luc if er, tr. d. j. van Vondel, 274-278, 281,
283, 288; 11, 11, 12, 52, 91, 99, 100, 401.
Lucifer en Beëlsebub,bl.d.P.'fHoen,
11, 202.
Lucius junius Brutus, tr. d. C. Bruin,
11, 137.
Lucius junius Brutus, tr. d. R. van
Leuve, 11, 141.
L u ei u s Val eri us Poti tus, tr. d. F. Lentfrinck, 11, 151.
Luc re ti a. - Lukretia, tr. d. H. Tollens,
11, 341.
L ucretia, De gewroke, tr. d.j. Neuye,307.
L u i a a r d. - De verwaande luiaart, bI. d.
A. Nagtegael, 11, 198.
Luilekkerland, d. A. Reyding, 11. 396.
Lysand.er en Kaliste, bly-eynd.-tr. d.
j. Blasius, 388.

Maagd, De verliefde, en bedrooge
gryzaard, bI. d. D. jemans, 11, 198.
M aa g den. - Spel van de V vroede ende
van de V dwaeze Maegden, 20,30,31,33,
65, 66, 111.
Maagden. -Maeghden,tr.d.j. van Vondel,
271, 273, 286; 11. 99.
M a a It ij d. - Spel van d' Evangelische
maeltijt, 133.
M a a I t ij d. - De maeItyt van Don Pederoos
geest, tr. d. A. Peys, 339, 11, 110, 227.
Machabaeus, d. A. Hoius, 222, 235.
Machabeen, Spel der, 133.
Magdal en a ev ange lica, d.P.Philicinus,
215. 216, 235, 245.
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Magdalena Moons, tr. d. A. Loosjes,

11, 154.
Magdalena Moons, to. d. K. de Regt,
11, 359.
Mahomet. - Zie Mohammed.
Ma j oor, De, Breekyzer, bI. d. P. Linthorst,
11, 365.
Mak in, to. d. A. L. Barbaz, 11, 352.
Man, De, van vertrouwen, kl. d.]. Nomsz,
11, 211, 365.
Man. - Tafel-speelken van een droncken
man, ende zijn wijf, 155.
Man. - Spel van den sieken man .... , 124.
Man. - Comedie van de rijckeman, d.

D. V. Coornhert, 122.
Man. - Treurspel vande rijcke-man, d.
S. Coster, 410, 411, 439; 11, 24.
Man, Een, die groen ziet, bI. d. E. Rosseels,

11, 422.
Man, Een, die de kas houdt, bI. d.]. Bruylants, 11, 424.
Man, Een, van principe, bI. d. G.). Koljf,
11, 370.
Man n end e u g d en Vrouwenliefde,to.,lI, 176.
Mansmoêr, De, kl. d. P. W. van Haps, 462.
Man u s, de snorder, to. d. R. Faassen, 11, 360.
Man u s, B I i n d e, to. d. B. C. Capeinick;
11, 424.
Marco Bozzaris, to. d. M. Westerman,
11, 352.
Ma rc u s Cu rt i u s, tr. d.). de Marre, 11,143.
Mar g are t h a van Constantinopolen, to. d.
B. Block en). Mekerle, 11, 423.
Margaretha van Henegouwen, tr. d.).
Fokke, 11, 151.
Mar g r iet. - Spel van Sente Margrieten, 34.
Ma rgri e tj c, d.). van Swol, 382; 11, 85.
Mar i a, Spel van, ghecompareirt byde
claerheit, d. C. Everaert, 116.
Mar i a, Spel van, ghecompareirt byden
sc epe, d. C. Everaert, 116.
Mar i a, Spel van, ghecompareirt by de ste
van Jherusalem, d. C. Everaert, 116.
Mar i a, Spel van, ghecompareirt byden
throon van Salomon, d. C. Everaert, 116.
Maria Antoinette van Oostenryk.... ,
tr. d. J. Nomsz, 11, 149.
Maria Boodschap, 19.
Mar i a de Me d i cis, bI. d. G. Tysens, 11, 197.

Maria Egypciaca, Tspel van, 19.
Ma ri a G r a e c a, d.]. van Zevecote, 231.
Maria hoedeken, Tspel van, d. C. Eve-

raert, 112.
Maria
Ma ri a
d. D.
Maria

Magdalena, 20.
Mag dal e n a en Martha, kamersp.

Metz, 338.
Othonis III Imp. uxor, d. Th. Wal-

laeus, 231.
Maria Stuart, tr. d.]. van Vondel,273,

274, 281, 286, 288, 299, 301; 11, 52, 99.
Maria Stuart, Ongheblanckette, d.

S. van der Lust, 299.
Mar i aSt u art a, d.}. van Zevecote, 230, 231.
Maria Tesselschade Visscher, kl.d.
A.

Beeloo, 11, 367.

Maria van Baarland, dr. d. L. W. van

Deventer, 11, 359.
Maria van Bourgondiën, tr. d. L. W.
van Winter-van Merken, 11, 146.
Mar i a van Bra ban t, tr. d. H. B. Peeters,

11, 423.
Maria van Lalain, tr. d.]. Nomsz, 11,
148, 412.
Maria van Utrecht, tr. d. H. T.Boelen,

11, 359.
Mar i a m n e, tr. d. C. Droste, 11, 135, 136.
Mar i am n e, tr. d. D. Mostart, 295.
Mariamne, d. J. de Valckgrave, 11, 108.
Mariken van Nimmegen, 37-40, 50.
Mar in 0 F a I ier i, tr. d.). van Lennep, 11, 345.
Markies. - De marquis de Bouillé, d.

P.]. Kasteleyn, 11, 171.
Markiezin. -

Marquize van Mazzini, to.
11, 177.
Marot, Bruiloft-tafelspel van eenen, 156.
Mar s in boeyen, d. P. 't Hoen, 11, 202.
Mar te I-k r 0 0 n, Blo e di g e, tr. d.). F.
Cammaert, 11, 294, 295.
Martha, to. d. W. Suetens, 11, 425.
Martijn de kruijer, to., 11, 427.
Marturio, bI. d. H. Teeuwsen, 11, 199.
Mascheroene, Tspel van, 39,40,50.
Mat h i I d a e n S t r u e n s e e, tr. d. A.
van Halmael, 11, 344.
Math'aeus, d. A. Hoius, 222, 235.
Mat r 0 0 s, D e, door list, bI. d. F. van Aken,
11, 200.
Mat r 0 0 s, D e, uit ouderliefde, to., 11, 176.
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Mat r 0

0

s, D e zin gen d e, kamersp. d.

}. Rosseau, 11, 207.
M a x i mus, d. N. Vernuiaeus, 228.
Ma y s treur-bly-eynde-spel, d. Th. Rodenburg, 370.
M e a c u 1 p a, to. d. F. van Riemsdijk, 11, 363.
Me d a i II e, De go u den, bI. d. A.
Loosjes, 11, 200.
Me de a, d.}. Rosseau, 11, 278.
Me d e a, tr. d.}. Six, 300, 301.
Me d e a, tr. d. J. Vos, 350-352; 11, 12, 52,
74, 278.
M ede din g ers, D e, bI. d. C. W. Thöne,
11, 367.
M ede min n a a r, D e ver rad ers e, bI.
d. L. van den Broek, 11, 196.
M ede min nar e s, Deo n bek end e,
tr. d. G. Tysens, 11, 141.
Mee n ing. - De bedroge mening, bl. d.

J. van Mek'ren, 435.
Mee s ter. - Clueht van Meyster Berendt, 439.
Mee s ter C 0 e n r a a dtB i e r-b 0 r s t,
kl. d.}. de Grieck, 449.
Meester Kaekadoris, Tafelspel van, 155.
M r. Tir i bus .... , kl. d.}. Boltingh, 459.
Mee s t min n i n g h e (?), Het, Spel van
sinnen, 124.
Mee tin g, Een e, op het dorp, bI. d.
E. Rosseeis, 11, 422.
Mei a v 0 n d, kl., 11, 204.
Mei d, De, juffrouw, kl. d. P. de ia Croix,462.
Mei d, De, kapitein, schutter en tamboer,
kl. d. G. van Duiken, 11, 209.
Mei dag. - De derde meydag, kl. d.}.
van Ryndorp, 11, 206.
Mei n der t van der T h ij n e n, to. d.
A. L. Lesturgeon, 11, 359.
Mei sj e. - Het misleide meisjen, to., 11, 177.
Mei s j e, Z ij n, komt uit, t~. d. P. Brooshooft, 11, 361.
Mei s i e s, De ver I i e f d e, bI. d. G.
Paape, 11, 201.
Mei spe 1. - Meyspel amoreus, daar Pluto
Proserpina ontseaect, 137, 138.
Mei spe 1. Batavierse Mey-spel, d.

I. Burchoorn, 417.
MeI a n e hol i c u s. - De melaneolieus
uit verveling, t~. d. H.}. Foppe, 11, 355.

MeI e h i 0 r, baron de Ossekop, kl. d. T.

Asseiijn, 461.
MeI e a g ere nAt a I a n t e, tr. d. L.
Schermer, 11, 136.
MeI i b e a, tr.-bly-eynde-sp. d. Th. Rodenburg, 367, 368.
Melis, Doortrapte, d. W.D.Hooft,441.
MeI i s Th Ys sen, tafel sp. d.J.J. Starter,
440, 466.
MeI i s sa, blyeindsp. d.}. Reets, 373.
Men a 1i P P e, tr. d. F. Duim, 11, 142.
Men a I i P P e, blyeind tr. d. W. Wibrandi,
11, 142.
Men i g v u I di g hei d. - Een tafelsp. van
die meniehfuldieheit des bedroehs der
werelt, 156, 189.
Men s e h. Spel van den ghiehtigen
mensehe, 124.
Men s e h. - Spel van zinnen genaempt
den welIustigen Menseh, 124.
Men s e hen, Gel u k k i g e, to. d. N.
Theeien, 11, 425.
Men s e hen v 0 r men v 0 I ken, to. d.
}. Warin, 11, 357.
Men s e hen h a a ten Be rou w, to. naar
Kotzebue, 11, 377.
Men s c h hei d, De, in 't Lazarushuis,
zinnesp. d. J. Kink er, 11, 189.
Men sc h I i e ven d hei d ver z 0 ent, t~.
d. M. Wesferman, 11, 351.
Mens\':hwerdinge Christi, Spel vande, 133.
Men s eh-wo rd i n gh, De, van het Eeuwigh
Woort...., 11, 106, 115.
Men zeg t, bI. d.}. van Maurik, 11, 369.
Men z i kol I, tr. d. A. Loosjes, 11, 153,418.
Men z i Ic 0 1I, tr. d. N. S. van Winter, 11,
147, 418.
Me ro d a ek en Silo u s, tr. d.}. Cieyburg,
11, 141.
Mer val, to., 11, 177.
Mes s i a s. - Spel van Missias, 20.
Met s e I a a r, De, door lielde, bI. d. H.
van de Gaete, 11, 196.
Me u s e, to. d. A. S. H. Booms, 11, 363.
Me v rou w Ben tin c k, to. d. W. van
Ollefen Caspersz, 11, 168.
Mie h i e I Ad r i a a n sz. deR u i ter, tr.
d. J. Nomsz, 11, 148, 149, 279.

522
M i c h i e I A d r i a a n s z. deR uite r, to.
d. C. Swaberland, 11, 171.
Michiel Adriaansz. de Ruiter, De
jeu g d i ge, bI. d. S. Rivier, 11, 201.
Mig u e I, bali. d. P. L. J. Oberg! 11, 375.
Mij n h eer. - Mijn Heer Elias, bI., 11,202.
M i les C h ris ti a n u s, d. C. Laurimannus,
218, 235.
Min, De, in 't Lazarus-huis, bI. d. W. G. van
Focquenbroch, 395; 11, 270, 367.
Min, De rampsalige, tr., 305; 11, 102.
Min, De tri 0 m fee ren d e, vredespel d.
D. Buysero, 11, 8.
Min dat e, blyeind. tr., 11, 110.
Mi n- en W y n-s try d t, herderssp. d. D.
Buysero, 11, 8.
Min ij ver i g e, De, to. d. W. H. Seis, 11, 171.
Min 1u s t, Ges tra ft e,.... in Maria van
Arragon, d. J. F. Cammaert, 11, 294.
Min n a a r, De, automaat en de knecht
goochelaar, bI. d. D. W. Stoopendaal,
11, 365.
Min n a a r, D e bel ach c hel y k e, kl. d.
C. Schaaf en A. Frese, 11, 210.
Min n a a r. - Blinden minnaer van Smirne,
d. J. H. Krul, 349.
Mi nn aar, De buitenspo 0 ri ge, bI.
d. J. SchriJder, 11, 196.
Min n a ar, D e d oor 1u c h tig e, tr. d. H.
van der Zande, 11, 157.
Minnaar, De edelmoedige, bI. d.
Roman, 11, 196.
Min n a a r, Del i s tig e, betrapt, kl. d.
J. van Ryndorp, 11, 206.
Min n a a r, D e mis 1e i d e, kl., 11, 210.
Min n a ar. - KllIchte van den onstandvastigen minnaer, zangsp., 11, 1\4.
Min n a a r. - Kluchwyse comedie van den
rampsalighen minnaer, d. C. de Bie, 11, 113.
Min naar, De sn oeve n de. bi. d. J.
Rosseau, 11, 193.
Minnaar, De spookende, bI. d. L.
Smids, 430; 11, 40.
Min n a a r, D e ver mom d e, bI. d. W.
van der Hoeven, 11, 191.
Min n a ars. - Een spel van drie minres,
150, 151.
Min n a ars, D e d r if tig e, ld. d. Adriana
van Rynd,orp, 11, 206.

Min n a ars, De ges c h i 1der d e, kl. d.
J. van Ryndorp, 11, 206.
Minnaars, De listige, bI. d. R.Norel,
11, 192.
Min n a ars, De tri 0 m fee ren de, in
het konstpaleis, d. E. Krook, 11, 192.
Min n a ars, De ver war d e, kl., 11, 204.
Min n a ars. - De swarte minnaers, kl. d.
J. van Breen, 455.
Min nar e s, Ver mom d e, bI. d. W. van
der Hoeven, 11, 191.
Min nel u s t. - Gestrafte minlust...., tr. d.
J. F. Cammaert, 11, 294.
Min n en y d, De, van Medea, ballet, 11, 219.
Min n e n ij d, D e ,b e I ach e I ij k e, kl. d.
S. Stijl, 11, 210.
Minnenijd, De doodelyke, tr. d. W.
van der Hoeven, 11, 139, 231, 247.
Min n e n ij di g e, De, van haar zelve, bI.
d. P. de la Croix, 11, 247.
Min n e va a r. - Klucht van Ons lieven
heeren minnevaer, 151-153.
Mi rak e 1. - De Miracllie van Onser Vrallwen van Cameroene, 34.
Mi rak e 1. - Van den Miracle van Cambroen,34.
Mis d a a d, Een s 0 c i ale, to. d. Cyriel
Buysse, 11, 363.
Mis g a n g. - Spel van den messeganghe
van Onser Vrouwen .... , 18:
Mî s rek e n ing. - De misreekening, d.
P. 't Hoen, 11, 182.
Misslag, De herstelde, bI. d. M. Westetman, 11, 366.
Mis v e r'S t a n d. - Belachelyck misverstant,
d. G. Ogier, 11, 113.
Mi th r i dat es, tr. d. Chr. Pierson, 336.
Mityleners, De, tr. d. S. Stijl, 11, 150.
Mode, De, zinnesp. d. P. Bernagie, 416;
11, 217, 274.
Modeziekte, De, to. d. B. Bloek, 11,424.
MOdron, to. d. P. H. van Moerkerken,
11, 363.
Moe d, De, der Amsterdamsche burgers,
to., 11, 180.
Moeder, Eene, bI. d. J. Hilman, 11, 369.
Moe der, Een e, t~. d. Mevr. Simons, 11, 363.
Moeder Maalnest, to., 11, 419.
Moe der Ros a, t~. d. P. Geiregat, 11, 424.

523
Moe derl i efd e en hel denmo e d, t~. d.
A. Ruysch, 11, 355.
Moekroesje, Het verslingert, kl. d.
]. Bara, 458.

Moerbeziën boom, De, zangsp. d.j.A.
Backer, 11, 214.
Mof. - Klucht van de mof, d. Is. Vos,
445; 11, 208.
Mof, De, meesterknegt, to., 11, 180.
M 0 ff i n. - Klucht van de moffin, d. Is.
Vos, 445.
Mohammed. - Mahomet, tr. d. ]. H.
Schuymer, 11, 340.
Mohammed. - Mahomet den Tweeden,
tr. d. j. F. Cammaert, 11, 294.
Mohammed. - Mahomet en Irena, tr.d.
H. Lubaeus, 304.

Molenaar. - Klucht van den molenaer,
d. G. A. Bredero, 439.
Moistein en Kroondorp, t~. d. P. Boddaert, 11, 174.
Mommerij, tafel sp. d. P. C. Hoojt, 463.
Monomachia Davidis cum Goliath, d.
A. Hoius, 222, 234.
Mon tign i, tr. d. H. H. Klijn, 11, 344, '517, 424.
Montigny, t~. d. F. van Geert, 11, 424.
Montroze, to., 11,176.
Mo nzo ngo, tr. d. N. S. van Winter, 11,147.
Moord. - Treur-sp. van de moordt, begaen aen Wilhem.... van Oraengiën, d.
G. van Hogendorp, 224, 260, 261; 11, 24.
M oor d, De, der onnoozelen, tr. d. D.
Mostart, 225, 295.
Moord. - De moort tot Luyk...., tr. d. T.
Asselijn, 331.

Moord. - De moordt van Sultan Osman,
tr. d. A. Kemp, 320.
M oor d. - De beraamde moort op Maurits,
tr. d. F. Duim, 11, 143.
Moordtooneel. - Het bloedig moordthonneel in Don Renory, d. j. dt? Ridder,
11, 294.
Moorkens vel, tafelsp., 151.
Moortje, Het, d. G. A. Bredero, 420--423;
11, 10, 35, 82.
Morgenstond, De, d. M. G.deCambonvan der Werken, 11, 190.
Moro sop h u s,p. G. Gnapheus, 206, 207,235.
Moscholatria, d. L. Pontanus, 217, 234.

Moses Nomoclastes, d. Th. van den
Honert, 225, 234.
Mucius Cordus, tr. d. Rh. Feith, 11,153.
Muit e r y, De, en nederlaag van Midas,
zinnesp. d. G. Bidloo, 414--416.
M ulias sus de T urck, tr.d.D.Kalbergen,
11, 31.
Municipaal, De, kl. d. G. Paape, 11, 212.
M u n t. - Spel van d Onghelycke Munte, d.
C. Everaert, 116, 117, 182.
Mustapha. - Mustaffa Soli man, tr. d.
F. Zegers, 11, 156..
Myrrha, tr. d. A. Bogaert, 338.
Myrrha. - Mirra, tr. d. K. Boon, 11, 1'51.

Naam, Zonder, t~. d. R. Faassen, 11,360.
N a a man, d. C. Schonaeus, 219, 234.
Naamgenooten, De, bI. d. M. Westerman, 11, 366.
Nabal, d. G.jansenius, 222, 234.
Nabath, d. C. Laurimannus, 218.
Nacht en morgen, to., 11, '518.
Nachtgalant, De bloode, bI. d. G.
Tysens, 11, 197.
Na c h.t-! 0 0 p, Den blo e d i g hen, van
Domitius Nero, bly-eynd.-tr. d. G. D.
Rons, 11, 110.
N ach tra a f, D e, bI. d. H. Peters, 11, 424.
Nacht-wachts, De, kl. d. j. de Regt,
U,207.
Nap 0 I eon Bon a par t e, dr. d. H. J.
Schimmel, 11, 358.
Nar cis sus, Spel van, ende Echo, d. C.
Keyaert, 147.

Nat h a n van Gen e v e, t~. d. W. H.
Warnsinck, 11, 355.
Natie, De Belgische, d.j.Kats,II,422.
Nat u ure nop v 0 e din g, zangsp. d. j.
van Walré, 11, 216.
Natuur en wulpsheid, to., 11,177.
Neb u cad n ezar. - Nabugodonosor, d.

C. van Mander, 133.
N ede r I a a g, De, der Seine, oorlogs-spel,
11, 189.
Ne der 1a a g. - De Nederlaagh van Hannibal, tr. d.]. Bouckart, 303, 304; 11, 74, 75.
Ne der I a a g, De, van Xerxes, tr. d.j. Duyj,
11, 141.
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Ne der I a n d, Het I u i eh end, zinnesp.
d. j. Remery, 11, 189.
Ne der I a n d, Het j u i c hen d, zinnesp.,
11, 190.
Ne der I a n d. - Nederlant in gekheit, d.
j. Cleyburg, 11, 189, 195.
Nee m u i n ach t, zangsp. d. li.j. Foppe,
11, 373.
Nee n, bI. d. T.}. Kerkhoven, 11, 367.
Neg e r hut, De, to., 11, 378, 380.
Neg ers, D e, in Holland, t~. d. j. E. de
Witte van Haemstede, 11, 175.
N eh e m i a s, d. C. Schonaeus, 219, 235.
Nep h t a, tr. d. P. Pijpers, 11, 162.
Ne us-w y s, De, bI. d. C. Droste, 11, 193.
Ne u tra I it e i t, D e, bI., 11, 203.
Ne ven, De, bI. d. P. T. Helvetius van den
Bergh, 11, 368.
Ni c h t. - Tspel vander Nichte, 147.
N i c h ten, D e, bI. d. P. T. Helvetius van
den Bergh, 11, 368.
N i c h t j e, Het, van den bakker, bI. d.
j. Huf van Buren, 11, 369.
N i e man d. - Niemant ghenoemt, nlemant
gheblameert, d. S. Coster, 418; 11, 97.
Ni e u w j a a r. - Nieuwe-jaer-spel, 410; 11,24.
N i e u w j a ars dag, Zal i g e, t~. d. W.
Suetens, 11, 425.
N i e u w s g ier i g e, D e, bI. d. A. L. Barbaz,
11, 365.
N Y e u v 0 n t, Spel van, loosheit ende practike, lIS.
No a h, d. C. van Mander, 133, 178.
No a h, tr. d.}. van Vondel, 264, 283, 286, 288.
Nob i1 i s ru r a I i s, d. A. Hoius, 222.
Nog een spe Ier, t~. d. K. Ondereet, 11,422.
Noor d-A mer i k a a n, D e, in Holland,
t~. d. Nassau la Leek, 11, 182.
Nou r-M a h a I, t~. d. A. Fokke Simonsz,II,354.
N u m a, d. L. j. Spieghel, 358, 409.
N u m i tor e nAm u I i u s, tr. d. A. Beeloo,
11, 344.
N uno c h. - Eëne ghenouchelicke c1ute
van Nu noch, 98, 99.

o e dip u s,
o e dip u s.

D~

Tragoedie van, 11, 25.
- Edipus te Kolone, zangsp.
d. P. j. Uylenbroek, 11, 372.

o e dip u s.

- Edipus te Kolone, zangsp.
d. j. Kinker, 11, 372.
o e dip u s. - Edipus en Antigone, tr. d.
W. de Baudous, 344.
Oen e, kl. d.}. Vos, 444, 445.
o f f era a n d e V r ij hei d, d. B. Ie Roy,
11, 217.
Of f er h a n d e, De, der Bataafsche veldelingen, d. M. G. de Cambon-van der
Werken, 11, 186.
o f f e r h a n d e, D e, van den 111 Koninghen,
18, 55.
Oldenbarneveld, tr. d.j.Nomsz, II, 149.
o lef B rom, kl. d. M. Kueser, 450. .
o I y m p i a. - Olimphia, d. H. Moor, 377.
o I y m p i a's treursp., d. C. Droste, 11, 135.
o I y m p i a. - Olimpias treur-spel, d.}.
Soet, 324, 325.
o I y m p i a. - De man-moedige Olimpia,
d. B. Wils, 11, 110.
Ondergang van Eigenbaat, zinnesp.,
414; 11, 222.
On dergang van Eigenbaat, in het
eiland van Vrye Keur, zinnesp. d. A.
Vincent, 414.
o n der g a n g. - Den onder-gang van
jonk-he~r Willem van Arkel, tr. d.j. van
Paffenrode, 305.
o n der g a n g. - Den onderganek vande
monarchye der Persen, tr. d. Th. de
Coningh, 324.
o n der g a n g, D e, van de republiek Abdera, bI. d. G. Paape, 11, 201.
o n der g a n g. - Den rampsaligen onderganek van' Tersides, dr.-eynd.-tr. d. C.
de Bie, 11, 110.
Onderneming, De mislukte, bI. d. If.
van Elvervelt, 11, 199.
o n der 0 n s, d. M. Emants, 11, 360.
On der w ij s. - Een spel van goet onderwijs
van duechden, 124.
Ongeval, Het gelukkig, bly-eind. tr. d.
G. Wetstein, 11, 157.
Onkuischheid. - Onkuysheydt, t~. d.
G. Ogier, 11, 113.
Onlij dzaamheid. - Tafelspel van OnlytsaemheyL.., d. W. Verhee, 156.
Onnoozelheid. - De .triompheer~de
onnozelheit, tr. d. j. Cleyburg, 11, 141.

525
Onnoozelheid. - De behoudenonnooselheyt, tr. com. d. D. van Antwerpen,
344,363.
Onrust en vertwijfeling, t~. d. Van
Koetsveld van Ankeren, IJ, 357.
Ons c h u I d. - Onschult, bI. d. j. Six, 429.
Onthoofding. - Van Sintjansonthoofdinghe, 31.
Onthoofding. - Spel van Sente-jans
onthoofdinghe, 11, 105.
Onthoofdinge, De, van de H. joannes
Baptista, 72.
Ontkoming, De, van Hugo de Groot uit
Loevestein, to. d. W. H. Warnsinck, IJ, 355.
Ontmoeting en vergeving, to. d. H.
A. Spandaw, IJ, 352.
On t rou w u i tee r z u c h t en vertwijfeling,
to. d. C. K. van Hemert, IJ, 357.
On toS c hak ing. - De ontschakingh van
Proserpine, d. j. Struys, 293, 294.
On ttoove ri ng. - De vercierde ontoveringh van de gravin Trifaldi...., pots-spel,
d. j. Soolmans, 459.
On t u c h t. - Gestrafte ontugt, tr. d.]. van
Toledo, 335.
On t zet, Het, van Dordrecht, tr. d. S. Rivier,
11, 151.
Ontzet van Halle, in Henegauw ...., 72.
On t zet, Het, der stad Leiden, to. d. M.
Westerman, 11, 351.
Ontzet. - Het ontset van Leyden, blyeind. tr. d. H. Brouwer, 337, 338.
On t zet. - Het ontset van Leyden, tr. d.
]. Zevecote, 291.
On tz ettin g.- De ontsettinghe van Bergen
op Zoom, d. j. Vleugels, 373; 11, 25.
Onvergenoegde, De, bl.d. C. W. ThÖ71e,
. 11, 367.
Oom, 0 e, uit Oost-Indië, bI. "d. A. Ruysch,
11, 367.
Oom Fr ede rik, bI. d. j. Hllf van BIlren,
11, 36g.

Oordeel, Het laetste, 71.
Oor d e e I. - Laetst Oordeel of de Verrysenis, 18.
Oor d e e I, Het, van Paris, to., 11, 167.
Oor log. - Thonneel-spel vanden oorlogh
tusschen Carolus VI.... ende Soli man I1I,
d.]. B. de Pape, 11, 293.

Oor log. - Tragoedie van der orloghen,
d. j. B. Houll'aert, 131.
Oor z a a k. - Oorzaek der armoede in
Vlaenderen, bI. d. G. Coryn, IJ, 424.
o 0 s ten r ij k, Het zeg e p r a a I end, d.
G. Bidloo, 417.
o p- en 0 n der g a n g van Ma s A nj e I 10, tr. d. T. Asselijn, 331; 11, 102.
o per a, op de zinspreuk: Zonder spijs en
wijn, kaft geen liefde zijn, d. G. Bidloo, 11,9.
Op era, 0 e k I u c h tig e, d. O. C. F.
Hoffham, IJ, 278.
Op g 1a d ij s, bI. d. Lod. Mulder, IJ, 369.
o p kom s t, 0 e, der Oostindische Compagnie, d. G. van Spaan, IJ, 290.
o pof f e rin g, 0 e, voor het vaderland,
to., IJ, 180.
Op roe r, Het, to. d. G. Paape, IJ, 201.
Or a et I ab 0 r a, to. d. H. Heyermans,
IJ, 362.
Or a k e I-va a s, 0 e, d. M. van Hattllm,
11, 213.
Or a n jee n Ne der 1a n d, d. H.]. Schimmel, 11, 358.
Orestes en Hermione, tr.d. W.Hessen,
11, 141.
Or est 0, tr. d.]. Claerbouf, 333.
Orgel, Het levendig, kl. d. C. Schaaf
en A. Frese, 11, 210.
o rp h e uS.-Orfeus, tr. d. S.J.E. Rau, 11,348.
Orpheus hellevaart om Eurydice,
zangsp. d. A. Alewijn, 11, 10.
Orosman de kleine, d.j.Kinker,II,278.
Os i a s. -- Den verloren sone Osias, bI. d.
C. de Bie, 11, 106.
Osman en Ophelia, tr. d. Maria van
Zuylekom, IJ, 155.
Oss erna r kt, 0 e, kl. d.]. van Gysen, 11, 207.
o ih e 11 0, of de jaloersche zwart, d. A. L.
Barbaz, 11, ,366.
Olto va n Witte I sb ac h, to., IJ, 419.
Ottocarus, Bohemiae Rex, d. N. l'ernulaeus, 228.
Oud-Mal, ofte boertighe comoedie van
Sr. Filibert, d.]. van Paffenrode, 456.
Overdaad en gierigheid, zinnesp. d.
H. van Halmael, IJ, 186, 187, 205.
Overwinning, De, van Willem den
Eeïsten, tr. d. W. Haverkorn, IJ, 152.
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Ovis perdita, d.}. Zovitius, 2fJ7, 235.

Paasc h s pe I, Maastrichtsch, 21-24, 65, 66;
11, 3.
Pacificatie, De, van Oent, to. d. E. van
Goefhem, 11, 425.
Pak e tt en voor dames, kl. d.]. van Maurik,
11, 369.
P a I a m ede s, tr. d.}. van Vondel, 267, 268,
277, 286, 288; 11, 52, 91, 97, 98, 266.
Palmire en Claudianes ware liefde, d.
J. Crabbe d'jong, 387.
Pantser, Het, to. d.H.Heyermans,II,362.
Papinianus, tr. d. C. Hoofman, 11, 161.
Papirius, bI. d. P. Langendijk, 11, 195.
Pari s' oord e e I, tafelsp. d. P.. c. Hooft, 464.
Paris en Helene, tr. d. P.Bernagie,347.
Paris en Enone, tr., 11, 140.
Partijzucht, De, bI. d. G. Paape, 11,201.
Pas c h a, trag. com. d.}. van Vondel,
263-265, 284-286, 398.
Paschier en Isabella, kt. d. B. Brand,
11, 295.
•
Pas q u in, landheer van Villa Rosa, bI. d .
.A. L. Barbaz, 11, 366.
Passie, De, 17, 18,20,44,50,55,59,61,
68, 70, 73, 179.
Pas s ie. - Onse heeren passio, 58, 194.
Pas s i e, 0 e, Ons Liefst Heeren, 32.
Pas s i e, 0 e,--van Sente Aechten, 34.
Passie, De, van St. Sebastiaen, 34.
Pas s i e, 0 e, van Sinte Sebastiane, 46.
Pasteibakker, De, die meester is, bI. d.
Wummel, 11, 424.
Pater Joost, Klucht van, ende Broêr
Jan ...., 153.
Pat rio tt e n, 0 e, to., 11, ISO.
Pat rio t ten, 0 e, to. d. P. Linthorst, 11, 352.
Patriotten, De, to. d. Rh. Feith, 11, 171.
Pauline, De Roomsehe, tr. d. L. van
Hoogsiraien, 304.
P a u I u s. - Spel van Sinte Paulus bekeringe, 133.
P a u I u s, Spel van, ende Barnabas, 133.
P a u I u s voor Felix en Orusilla, to. d. C.
Bruin, 11, 139.
Pefroen met 'et schaapshooft, kl. d. Y.
Vincent, 11, 210, 248.

P e ij s. - Comedie van den Peys, d.}. B.
Houwaert, 131.
P e ij s. - Tspel van den Payse, d. C.
Everaert, 130.
Pekelharing in de kist, zangsp. d.
Is. Vos, 11, 5, 6.
Pelgrim, Den dolenden,d.C.deGrieck,
11, 110.
Pelgrimage. - De pelligrimagie na het
eiland Citherea, 11, 217.
Pendularia, d. N. Susius, 230.
Pen te cos t e, d. C. Schonaeus, 220, 235.
Perseus en Andromeda, 11, 115.
Perseus, Een Nassausche, trag. com.
d.}. Duym, 359; 11, 115.
Pest-Spieghel, d. Z. Heyns, 409.
Peter de Oroote, tr. d. A. van Halmael,
11, 344.
Peter de Oroote. tr. d.]. de Wal, 11, 348.
Peter en Pauwels, tr. d.]. van Vondel,
273, 286; 11, 99.
Petriscus, d. G. Macropedius, 211.
Petrus Dathenus, tr. d. G. C. Hoogewerf!, 11, 349.
Petrus de kluizenaar,kl.d.G.Paape,
11, 212.
Ph a ë ton. - Faëton, tr. d.}. van Vondel,
282; 11, 13, 74, 264.
P h a n tas i a, kl., 450.
P har a m 0 n d. - Faramond, tr. d. C.
van der Gon, 11, 134.
Ph a r a o. - 'T spel van Pharo, 11, 105.
Ph a ris e e, Spel van den, ende den Publicaen, 20.
P h i I a n der enK a I i s t e, herderssp. d.
W. de Geest, 11, 184.
P h i led 0 n i u s, d. F. van den Enden, 226.
P h i I e m 0 n e n B a u ei s, herderssp. d.
H. van Elpervelt, 11, 185.
Ph i I ida. - Filida, herderssp. d. G. van
Maaier, 11, 185.
Ph i I i P ij n. - Filipyns belachchelyke schaaking, kl. d. W. van der Hoeven, 11, 208.
P h i I i P ij n gewaande baron, bI. d. J. G.
Liepoldes, 11, 198.
P h i I i P ij n. - Philippyn, Mr. koppelaar,
bI. d. A. _Alewijn, 11, 192.
P h i 1i P pin a van Vlaenderen, to. d. D.
Delcroix, 11, 425.
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Ph i I i P pus fatuus .... , d. A. Hoius, 222.
P h i I i P s de goede en de dronkaert, d.
Pro van Duyse, 11, 422.
P h i I i P S. - Filips van Egmond, tr. d.
H. tI. Klijn, 11, 345, 346.
P h i I i P S. - Filips van Egmond, tr. d.
A. F. Sifflé, 11, 346.
P hili i sen Dor i s, herderssp. d. B.
Ruloffs, 11, 185.
Ph i Ion e u sen Th i ren e, tr. d. N. van
Overveld, 11, 141.
P h i los 0 0 f. - De gehoorende filosoof ....,
bI. d. C. G. Moering, 11, 199.
Phrixus. - Prixus, d.]. van Arp, 292.
Pi er-I a-I a, kl. d.]. Kats, 11, 422.
Pi e t, St ij v e, kl. d. W. D. Hooft, 441.
Pi et er. - Spel van Sente Pieter, 20, 34.
Pi e ter. - Spel van Sinte Pieter ghecompareirt byder Duve, d. C. Everaert, 125.
Pi e ter Dir k.s zoo n Ha s s e I a a r, to.
d. W. H. Warnsinck, 11, 355.
Pi el erS 0 e I-v I e y s, kl. d. G. Severins

van Cuilla, 443.
P j e Ij een Ag n i e Ij e, to. d. O. Z. van
Haren, 11, 167.
P i I, E e. n b i tt ere, kl. d.]. van Maurik,
11, 369.
P imp i non, zangsp. d. j. }. Mauricius,
11, 216.
Pi san der bom byl i us, d. A. Madirus,208.
P I a net e n juf f rou w, D e, d. j. van
Maurik, 11, 361.
P I a I ij n e nCo., 10. d. R. Faassen, 11, 360.
P I a u I i a n u s, Ir. d. G. van Loon, 11, 140.
P I a y e rw a ter. - Een cluyte van Playerwater, 97, 98, 100.
P I i c h t, d.]. van Maurik, 11, 361.
P I u I u s Men tor, 10., 11, 176.
Poe 1 s wederom poets, bI. d. N. Destanberg, 11, 424.
P 0 ë z y, D e tri 0 m fee ren d e, en schilderkunst, zinnesp. d .. S. Feitama, 11,188.
Polydoor. - Polidoor,. Ir. d. A. van den

Bergh,319.
Pol Ydor u s, tr. d. S. lzn. Wiselius, 11, 343.
Pol Yx e n a, tr. d. S. Coster, 259; 11, 10,74.
Pompei us magn us, d.j.C.Loodt,231,232.
Porphyre en Cyprine, tr. d.]. Thieullier,
11, lll, 297.

Por t r e t je, Het, to. d. N. Theelen, 11, 425.
P r i est e r. - Een spel van den nyeuwen
Priestere, d. C. Everaert, 131.
Pri n c e p s A u ri ac u s, d. C. Casparius, 224.
P rin s e S. - Stantvastige princes, tt. d.

}. DulIaart, 302.
Pro ces s i esp e I te Veurne, 47.
Pro ces s i esp e I, dat Maria getrouwt waert
Joseph, 46, 47.
Procris, tr. d. M. Snouckaert van Schouwenburg, 289, 290.
Pro c u re u r, Den, koop-man, kl. d. V. de
Vallejo, 11, 295.
Pro c ure u r. - Den bedriegelycke prockureur, kl. d.}. Cleyburg, 11, 209.
Proeven, De eerste, der kinderlijke
dankbaarheid, to" 11, 176.
Pro mot ie, De, van den ingebeelden zieken,
d. j. j. Mauricius, 11, 248.
Propheet Eliscus, Spel vanden, 133.
Prop heet Jonas, Spel van die, 133.
Pro ser pin a, d. G. van Enst Koning, 11, 373.
Ps eu do Bal d ui n us, d. G. Chaneau, 230.
Ps e udo-De m e tri u s, dr. d. j. H. Ankersmit, 11, 359.
Pseudostratiotae, d. C.Schonaeus,220.
Pu Ic her i a, bly-eind. tr. d.]. de Vryer, 11,157.
Purificatie, Van der, van onser Vrouwe, 19.
Pygmalion, tr. d. A. L. Barbaz, 11, 340.
P Yram u S. - Piramus en Thisbe, kl.,452.
P y ram u S. - Piramus en Thisbe, tr. d.

C. P. Biens, 324.
Pyramus en Thisbe, tr. d.}. Pluim er,
11, 136.
P y ram u s, Historie van, en Thisbe, d.
M. de Castelein, 138, 139, 171, 178,264,324.
Pyramus. - Opera .... van Piramus en
Thisbe, d. H. van Halmael, 11, 187, 213.
Pyramus en Thisbe, Spel van, 139.
Pyram u set Th i sb e, d.j.B.Gramaye,223.

Quincampoix, bI. d. P. Langendijk, 11,
194, 195.
Quinten Matsys, d.j.F. Willems, 11,421.
Q u i rin u S. - Legende van Sente Corijn, 34.
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Ra e hel, d.}. Lambrechts, 11, 106, 111.
Rad. - Radt van avondtuuren, bly-end. tr.
d. A. L. Kok, 386.
Rad b 0 u d 11, tr. d. A. van Halmael, 11, 344.
Ram i r 0, tr. d. K. W. Bilderdijk, 11, 342, 343.
Ra n g, 0 e, zonder verdiensten, to., 11, 182.
Ra n s dor p, t~. d. D. A. van de Wart,!l, 174.
Ra n tso e n. - Goddelyek ransoen der
zielen saelieheyt, tr. d. C. de Bie, 11, 106.
Ra y m u n d van T 0 u I 0 u z e, tr. d.}. Ruyl,
11, 347.
Re bek k a, tr. d. H. G. Roodhuyzen, 11, 349.
Re b e II e s, d. G.Macropedius,209-211,220.
Ree h ter, 0 e, in zijn eigen zaak, bI. d.
W. van der Hoeven, 11, 19!.
Ree hts en Jin k s, to., 11, 180.
Ree hts g e din g, Het, van johan van
Oldenbarnevell...., tr. d. F. Duim, 11, 143.
Ree h t v a a r d i g hei d. - De regtvaardigheid van Karel den Stouten, tr. d. M.
Westerman, 11, 340.
Red der a t ion e m villieationis tuae, 124.
Red din g, 0 eon ver w ach t e, to., II,177.
Red ene e r der, 0 e bel a e h gel y k e, kl.
d. C. G. Moering, 11, 210.
Reden-vreueht der wysen .... , d. A. Tectander Venator, 285, 358.
Re f ere n dar i s-t i t u I a i r, 0 e, bI. d. Cornélie
Noordwal, 11, 370.
Reinherte, tr. d. W. van de Velde, 295,296.
Re i ni ere n Wi lIe m va nOl de n barn eveldt, tr. d. A. van Halmael, 11, 344.
Reinout in het betoverde hof, d.}. Pluimer, 353.
Rembrandt van Rijn, d.}. van Lennep,
11, 356.
Remplaçant, De, to.d.R.Faassen,II,360.
Rentenier, De weldenkende en vrijspreekende, to., 11, 181.
Ren tm ees ler.- Tspel van den ontrouwen
rentmeester, 177.
Representant, De weldenkende, to.
d. D. A. van de Wart, 11, 174.
Republiek, De geredde, to., 11, 181.
Re s ta u ra ti e van]erusalem, Spel van de,134.
Re v 0 I u tie, 0 e, in Amsteldam, to. d. L. van
Ollefen, 1I, 168.
Ri c h iJ d e, to. d. E. Rosseels en P. F. van
Kerckhoven, 11, 422.

Ri e h i I d e, to. d.}. S. van Doosselaere, 11,423.
Ri d der. - Spel van sinne van den ehristeIijeken ridder, d. R. van Spiere, 123,177.
Ridder. - Spel van den naeekten Ridder,
53, 124.
Ridder, Stommen, d. G. A. Bredero,
362,363.
Ridders, De, van den nevel, balI. d.
A. P. Voitus van Hamme, 11, 375.
Rienzi, tr. d. H. H. Klijn, 11, 345.
Rij k a a r d. - De verliefde rykaart, zangsp.
d. C. Sweerts, 11, 10.
Rijkdom en billijkheid, to. d. S. H.
Vernede, 11, 175.
Ringen, De twee, to. d.A.Ruysch,II,355.
Ripperda, tr. d.}. Nomsz, 11, 148.
Ritmer de jonge, t~. d. P.', Hoen, 11, 169.
Ri tzaart, De hollende, kl. d. Molenhof, 456.
Robert, of de struikroovers, to. d. P. G.
Witsen Geysbeek, 11, 353.
Rob e r I, of de gestrafte struikroovers, to.
d. G. van Os, 11, 353.
Ro b ert deO u i ve I, balI. d. A. P. Voitus van
Hamme, 11, 375.
Robert. - Robbert de Vries, tr. d. W.
Haverkorn, 11, 182.
Robert Hennebo en zijne vrienden, bI.
d. C. A. van Ray, 11, 366.
Robert. Robbert Leverworst, kl. d.
Is. Vos, 446.
Rob e rt. - Grooten Robbert, tr.-blyeind.-sp.
d. P. Rixtel, 389.
Ro b r e eh I-d e-d u i ve I in Vlaenderen, to. d.
A. Schepens, 11, 424.
Roderieus fatalis, d. E. Rodriguez, 231.
R 0 der i k, tr. d. L. Smids, 336, 337.
R 0 d e ri Ic - Roddriek ende Alphonsus, tr.
d. G. A. Bredero, 262, 263, 309, 354, 361 ;
11, 58, 62.
R 0 d 0 d a p h n é e, tr. d.}. Z. Baron. 302, 303.
R 0 dom 0 n I en I s a b e II a, tr. d. Th. Roden burg, 318, 319.
Roe 1a n d, op. d. Th. Arendsz, 11, 9.
Roe I a n d t den Clapper, d. C. de Bie, 11,109.
Rok, 0 e 0 u d e, bI. d. J. Nomsz, 11, 200.
Rol a n d 0, bI. d.}. de Groot, 11, 199.
Rom b 0 u d. - Spel van St. Rombout, 34.
Rom b 0 u d, kl. d.}. Nooseman, 449.
Rom eoe n j u I iet t e, d. j. Struys, 320.
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Rom i I i us en Pel a g i a, bly-eynd.-sp.
d. B. Fonteyn, 404, 405.
Ron den s t e i n, to. d.M. Westerman,II,351.
Roofvog els, to. d.H.G.Roodhuyzen, 11,361.
Roo m s ch e K e rcke, 0 eH., triompheert
door de wapenen van Leopoldus I, d.
D. Dannoot, 11, 293.
R 0 0 s, R 0 0 d een wit t e, tr. d. L. van den
Bos, 329, 330.
Roover, Oe bestrafte, to., 11, 176.
R 0 0 ver, 0 eon gel u k k i ge, to., \I, 177.
Ros a 1i a, to., \I, 176.
Ro sa I i n d e, tr. d. G. H. van den Brande,
11, 110.
Ros e 11 a. - Roze\1a en Guido, to. d. M.
Westerman, \I, 351.
Ros e m 0 n d. - Rosemondt en Raniclis,
bly-eynd.-sp. d. J. H. Krul, 375.
Ros i I ion en Ros a n i r e, bly-eynd.-sp.

d.]. H. Krul, 375.
Ros i m u n d a, d. W. van der Borcht, \I, 110.
Ros i m u n d a, d.]. van Zevecote, 230.
Ros i n a van M 0 n t e s s i, to. d. A. Cramer,
\I, 354.
Roz e Kat e, to. d. N. de Tière, \I, 425.
Roz enk r a n s. - Oen Heyligen Roosencrans, 71; 11, 292.
Ru b ben, sotternie, 97.
R u i ter, 0 e, Ie Syracuse, Ir. d. J. C.
Bousquet, 11, 345.
Rus sen, 0 e, in Noord-Ho\1and, to. d.
J. D. Pasteur, 11, 181.
Ruw a a r des G eer t r u i d a, d. J. van
Lennep, \I, 356.
R u I h, d. J. Zovitius, 207, 234.

0 f Z., to. d.]. van Maurik, 11, 361.
S a bin u sen Ep 0 n i na, tr. d. f. Haverkamp, \I, 291.
Sa c ram ent. - Tspel vanden Heiligen
Sacramenle van der Nyeuwervaert, d.
Smeken, 36, 37, 112.
Sa c ram ent s dag spe I, ghenaempt het
Paradijs, 50.
Sa ff 0, zangsp. d. J. van Lennep, 11, 373.
Saint Par en Sophia, to.d.A.Maas,II,175.
S a I m 0 n e u s, tr. d. J. van Vondel, 238,
278, 281; 11, 10, 13, 74, 99, 100.

S.

WORP,

Drama en Tooneel, 11.

S a I o-m 0 n, Spel van, 20.
S a lom 0 n, Ir. d. G. van Nieuwelandt, \1,108.
S a lom 0 n, Ir. d. J. van Vondel, 274; \I,
35,75,76.
S a lom 0 n a, Ir. d. J. Cleyburg, 11, 141.
S a lom 0 nis Regis .... judicium, d. L. Houthem, 222, 234.
Salomoos oordeel, d. C.vanMander,133.
Samarila, d. P. Papaeus, 215.
Samarilaen, Spel van den, 20.
Samengezang. - T samengesangh van
dry Personagien, d. J. J. Starter, \I, 3, 4.
Samenzwering, Een Hongaarsche,
Ir. d. A. C. S. Wallis, \I, 350.
Samson, d. C. de Grieck, 11, 106.
Sa m s 0 n, d. J. C. Lummenaeus a Marca,
227, 234.
Sa m s 0 n, Ir. d. J. van Vondel, 281, 282,
286; 11, 100.
Sanclus Marlinus, d. A. Hoius, 222.
Sa n der, R 0 0 d e, kl. d.J. van Maurik, 11,369.
Sap 0 r, Ir. d. J. Boonen, \I, 141.
Sar ace ene n, 0 e, tr. d. H. van Baale,
11, 341.
Sar dan a p a I u s, Ir. d.D.Lingelbach,306.

S a u I, d.]. C. Lummenaeus a Marca,227,234.
S a u I, tr. d. G. van Nieuwelandt, II, 107,
108, 115, 116.
S a ti I, Ir. d. A. L. Barbaz, 11, 340.
S a u I u s, d. C. Schonaeus, 219, 235.
S a u s. - Boertige kluchl van de saus,
456, 458; 11, 197.
Schaap, 'I Verloren, d.J. Fonteyn,284.
Sc hak els, 10. d. H. Heyermans, 11, 362, 399.
Schaki n g. - Schakinghe van Judith .... , 38 t
S c hak i n g, 0 e dub bel d e, bI. d. P. A.
de Huybert, \I, 193.
Sc bak ing. - Oe gelukkige Schaaking,
bI. d.]. Meyer, 11, 199.
S c hak i n g, S n a e k s e, ld. d. ]. Soolmans, 459.
Sc hak i n g, 0 e ver h i n der d c, 10. d.
P. M. Penning Nieuwland, 11, 354.
S c h a I ken, 0 e r, lislontdekt, kl. d. M.
Willemsz, 11, 208.
S c h at. - A\1er wonderheden wonderen
schal, d. D. Dannoot, 11, 292.
S c h e e p s 1 e ven, Hel, bI. d. C. van der
Gon, 11, 196.
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Sc h ij n be dri egt, bI. d. A.Schepens, 11,424.
Sc h ij n d e u g d. - De ontdekte schyn deugd,
bI. d. D. Lingelbach, 434, 435.
Sc h ij n hei I i g.
Schynheiligh, d. G. A.

Bredero, 426.
Sc h ij n hei I i g.
Schijnheiligh, d. P. C.
Hooft, 425, 426.
Schijnheilige. - De schynheilige, kl.d.

P. de la Croix, 462.
Sc h ij n hei I i ge n, D e,bl. d.]. Hilman, 11,369.
Schilder, De, to. d. D. A. van de Wart,
11, 174.
Sc h i I der, De, door liefde, bI. d. A. Pels, 429.
Schilderkamer, De, van Frans Hals, bI.
d. C. A. van Ray, 11, 366.
Schilders, De twee, bI. d. J. dejonghe,
11, 424.
Schildwacht, De ontwapende, kl. d.
H. van Elvervelt, 11, 210.
Sc h i I d w ach t, De ver 100 ren, kl. d. j.
Pluim er, 460.
Sc hip b reu k, to. d. J. van Schevichaven,
11, 362.
Sc hip b reu k, 0 e, der Medusa, to., 1/, 378.
Schipbreuk, De, van .... the Barker, to.,
1/, 176.
Schipbreukeling, De, to. d. D. j.
Loodeesen, 1/, 359.
Schipper, De, in 't hembd, kl., 1I, 210.
Schippers, De twee gelycke, d. A. F.
Wouthers, 1I, 112.
Sc hoe n e n, De zij den, d. P. F. Lijnslager,
1I, 278.
Sc h oen I a pp cr, De, kapiteyn, 11, 209.
Sc h oe nl ap p er, De edel moed i ge, to.
d.}. de Quack, 1I, 352.
Schoenlappers, De, ballet, 11, 218.
Sc hoe n 1a p per s, De verheerlykte, 11, 295.
S ch 0 en make r. - Deschoenmaakerpoëet,
kl. d. L. van Oliefen, 11, 211.
Schoester, Klucht van de, 457.
Schoolvos, De bedrogen, kJ. d. j.
Meyer, 11, 210.
Schoonste, De, .... , bI. d. j. Bruynestein,
433; IJ, 222, 223.
Schoorsteenveger. - De schoorsteenveeger door liefde, kl. d. T. Asselijn, 461.
Schoorsteenveger, De Italiaansche,
kl. d. M. Fokkens, 455.

Sc h ootm a n s, De groo t e, kl. d.}. Gram,
11, 369.
Schout, De, kl., 11, 216.
Schout, De gehorende, kl. d. H. van
den Burg, 11, 208.
Schouwburg, De juichende, zinnesp.
d. L. Pater, 11, UlO.
Schrokhart Slingerbeen, bI. d. G.
Tysens, 1I, 197.
Schuyfman, Esbatement vande, 148,149.
Sc h u I d, De, to. d. M. B. da Costa en
jan C. de Vos, IJ, 361.
Sc h u I den boe t e, dr. d. H. J. Schimmel,
11, 358.
Schuldenaar, De dankbare, to. d. P.
't Hoen, 11, 170.
Sc i 1I a, tr. d. L. Rotgans, 11, 135, 250.
Sc i P i 0 end eSp a a n s c heb r u i d, tr. d.
W. H. Wamsinck, 1I, 348.
Sebastiaan. Legende van SenteSebastiaen, 11, 105.
Se bas t i a a n. - Spel van .... Sente Sebastiaen, 34.
Sebille van Anjou, tr. d. L. W. van
Winter-van Merken, 11, 146.
Se dec h i a s, d.}. C. Lummenaeus a Marca,
227, 234.
Sedecias, d. C. Malapertius, 230, 234.
Se ï den P a I m i re, zangsp.d.G.Gravé,II,373.
Se I i c 0, to. d. A. van der Willigen, 11, 174.
Se 1i c 0 u r, tr. d. j. Kisselius, 11, 161.
Se I i m, blyeynd. tr. d. P. van Rossum, 388.
Se mi ram i s, tr. d. G. Bidloo, 346, 347.
Sentimenteele, De, to. d. A. Loosjes,
IJ, 172, 200.
Serenade, De belachchelyke, kl. d.
Y. Vincent, 11, 208.
Ser e n a d e, DeS p a a n s e, balI., IJ, 218.
Ser vet u s, tr. d.}. Oudaen, 302.
Si din, to. d. jan C. de Vos, 11, 361.
Siegfried van Hohenwart, to. d. M.
Westerman, IJ, 351.
Siegwart, tr., IJ, 160.
Si gis m u n den Man u e 11 a, bly-eynd.-tr.,
d. T. Rodenburg, 370.
Si gis m u n d u s,prince van Polen,bly-eynd.tr. d. Schouwenbergll, 395; IJ, 35, 47,157,247.
S ij t je. - Zytje Fobers, kl. d. A. Bor-

meester, 447.
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S ij t je. -

Snappende Sijtgen, kl. d. G. C.

van Santen, 439.
Si I i u sen Mes s al i n a, d.J.van Vondel,271.
S i I a, tr. bly-eind.-zinnesp. d. T. Arendsz,
11, 187, 188.
Sim s a n s treur-spel, d. A. de Koningh,
262, 285.
Sin j a a r. - Vlaemsche klucht van sinjaar
jakus Smul, d. W. van Bruyningen, 450.
Sint Nicalaas, kl. d. C. Lorié, 11, 211.
Siracca, ta. d. M. Constant, 11,362.
Siska van Raasemael, bI. d. H.]. van
Peene, 11, 423.
Sis t i I i a en, bly-eynd.-sp. d. G. A. Duirkant, 375, 376.
Slaaf, Depri nee Iyk e, bl.d. R.Lydius,430.
Slaapmuts, De, bI. d.P. Geiregat, 11,424.
Slaap'ster, De schaane, balI. d. A. P.
Voitus van Hamme, 11, 375.
Sla g, De, bij Nieuwpaart, heldensp. d.
A. Loosjes, 11, 153.
S I a g. - Slagh in Vlaenderen, tr. d. C. van

Everdingen, 335.
Slag, De, ap de Zuiderzee, ta. d. W. H.
Warnsinck, 11, 355.
S I a g. - Spel van den blaedigen slagh van
Pavyen, d. P. Nootmans, 373.
Sla g. - Slach van Vlaenderen, d. E.

Herckmans, 290.
S I a ver n ij, ta. d. S. Cool, 11, 359.
S I a v i n, De, in 't verlichte Naarden, ta. d.
]. F. D. Eberstein, 11, 353, 354.
SI a vi n n e, De Mah a m e ta e n sch e, ...,kl.
d. C. de Bie, 11, 113.
Slijmgasten, De, kl. d. G. Paape, 11,212.
S I a t, Het, van Abcau, dr. d. H.]. Schimmel,
11, 358.
Sm i d. - 'T spel van den smet van Cambraen, 34, 53.
Sm i d. - Bedragep smith, kl. d.]. Kemp, 457.
Sn a a d a a r d. - De snaadaart naar beginzeIs, ta. d. J. van Panders, 11, 168.
Sn arke r, G et e m d e, kl. d.]. Noseman, 449.
Saldaten. - Cluchte van .... twee soldaten ..., d. G. H. Breughel, 438.
Soliman de Tweede, bI. d.J. Nomsz,
11, 373.
Saliman de Tweede, zangsp. d.]. van
Lennep, 11, 373.

Sa n net, Het, bI. d. F. van Eeden, 11,370.
Sa p ham pa n e a s, d. H. Grotius, 223,234,
268, 272.
Saphampaneas. - jasef of Safampaneas, tr. d.]. van Vondel, 223, 268, 272
11, 35, 75, 248.
Saphanisba, tr. d. G. van der Eembd,
289, 355.
Saphanisba, tr. d. P. W. van Haps, 339.
Saphanisba Africana, tr. d. G. van
Nieuwelandt, 11, 108.
Sa ter gl 0 r i a sus, d. F. Eutrachelus, 216,
235.
Spa n i a a r d, De, buiten Ratterdam verjaagd, tr. d. S. Rivier, 11, 151.
Spa ren, Het, ta. d. B. Block, 11, 424.
Spe c u la n te n, De, ta. d.]. Hu/van Buren,
11, 359.
Speelpap, De Amsteldamsche, bI. d.
]. Meyer, 11, 199.
Spekdi even. - De bedrage Speek-dieven,
kl. d. I. de Groot, 453; 11, 53.
Spe I. - Vreught-eyndigh Spel. .. , d. ].

Celosse, 410.
Spe I, Ge v a a r 1ij k, ta. d. H. Th:Boelen,II,359.
Spel des gheschils tat Athenen, d. D.

Scabaelje, 260.
Spel des apraers tot Ephesien, d. D.

Schabaelje, 412.
Spe I, Het, tat laf! van 's Gravenhage, 11, 25.
Sp e I van si n n e,ghenamen uyt het 12e cap.
Apacalips ..., d. R. van Spiere, 177.
Spel van sinne gemaeckt op den Nederlantschen vrede, 412.
Spel van sinnen opt derde, vierde ende
vijfde cap. van Dwerck der Apastelen,
187-189, 258.
Spel vàn sinne .... op de tweede loterye
van!.... gasthuys, d. A. de Koningh, 411.
Spel van sinne van de loterye van Santvaart, d. R. van Spiere, 177.
Spel van seven persanagien, 187.
Spe I ank, De, van Strazzi, ta. d. G. Manheer, 11, 170.
Sp hra d ia s en 0 I yn th i a, tr. d. G. Paape,
11, 160.

Spi e gel. - Den spieghel der eerbaerheyt,
tr. com. d.]. Duym, 358, 359; 11, 56, 57,
74,76.
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Spi eg e I. - Den spieghel der getrouwicheyt,
tr. com. d. f. Duym, 359; 11, 57, 71, 76.
Spiegel. - Den spieghel der liefden, tr.
com. d. f. Duym, 359; 11, 33, 56, 57, 74.
Spiegel der minnen, Den, d. Co lijn

van Rijssele, 142-145, 179.
Spiegel. - Den spieghel der rechtvoordering, tr. d. f. Duym, 248; 11, 57, 74.
Spi e gel. - Den spieghel der reynicheyt,
tr. d. j. Duym, 248; 11, 57, 74.
Spiegel. - Denspyeghel der salicheyt
van elckerlijc, 112-115, 124,125,213,219.
Spi eg el der vaderlandsche kooplieden, bI.
d. P. Langendijk, 11, 195, 196, 212.
Spi e gel, Den, der vrouwen, verbeelt in ....
IIdegerte, bly-eynd.-tr. d.j.L. Krafft, II, 294.
Spi eg e I der wanschikkelyke tooneel stukken, 11, 157.
Spi eg el, De, der zotten, bI., 11, 191.
Spiegel, Nieuwe, der vaderlandsche
kooplieden, bI. d. C. van der Vijver, 11, 367.
Spi e gel. - Den spieghel des hoochmoets,
tr. d. f. Duym, 248; 11, 57, 70.
Spi eg e I. - Spicghel des loops deser wereldt, 412.
Spiegel van edelmoedige vriendschap, tr.
d. C. Bruin, 11, 137.
Spilpenning, De, bI. d. T. Asselijn,433.
Spreektaalveredelingsbond, De, kl.
d. C. P. Brandt van Doom, 11, 370.
Staat, Rampsalige, des mensch, d. D.

Metz, 413.
Sta a tk u n de, vredesp. d. E. Krook, 11, 187.
Staats-spook, Het, kl. d. P. 't Hoel/,

11, 212.
Sta a t z u c h t. -- De staatzugt van paus
Sixtus V en Filips 11, bI. d. G. Tysel/s, 11, 197.
Standbeelden, De twee, zangsp. d. P.

Pypers, 11, 217.
Standvastigheid. - Stantvastigheid in
't ongeluck, to., 397.
Sta n d v as ti g hei d, De tr i 0 m p h e eren d e, tr. d. B. Huydecoper, 11, 139.
Stedendwinger, De, to. d.f. Huf val/

Buren, 11, 277, 359.
Sleen leggers .... ballet, Het, 11,217.
Stephanus, tr. d. P. Pypers, 11, 161, 162.
SI e p h a n u s. - Stéfanus, tr. d. K. Ver-

love, 308.

Step h a n u s.-'tSpel van Sente-Stephanus,

11, 105.
S ter f dag. -

Calasires sterfdagh, d. M.

van Velden, 322.
St e r n fel d, De g r a a f van, to. d.j. G.

Doornik, 11, 174.
S ter ren, D e, liegen niet, dr. d. Betsy

Perk, 11, 360.
St e ven van der Klok, bI. d. A. Nag-

tegael, 11, 197.
S I i c h tin g, De, van Batavia, to. d.j. van

Lel/nep, 11, 356.
S tie f moe der, D e ver 1i e f d e, d. A. F.

Wouthers, 11, 109.
St i e f m 0 ê r, De, kl. d. T. Asselijn, -461.
St i e f v a a r, De, bI. d. T. Asselijl/, 433.
S to ckh olm s Parn a s, d.H.jordis,418;

11, 47.
St 0 f fel en zijn broers, d. .f. van Lennep,

11, 368.
St 0 u ten 0 n bes c a e m t, Esbatement
van, d. C. Everaert, 148.
S t r u e n s e e, dr. d. H. j. Schimmel, 11,

350,358.
S tud ent, D e, stalknecht, kl. d. A. van

Hoven, 11, 204.
St u den t, De, t'huis, bI. d. F. van Eeden,

11, 370.
S tud ent,

De,

zonder geld, bI. d. V.

Driessel/s, 11, 423.
S tud ent, D e b e r 0 y d e, kl. d. f. No-

semal/, 449; 1I, 49, 211-.
S tud ent, Den t 0 ver end e, kl., 449.
S tud ent e n, J alo u r s c h e, d. Th. Ro-

del/burg, 365, 397.
St u den ten I e ven. Het studenteleven, kl. d. P. Bernagie, 460.
St u den ten I e ven. - Het Leidsche studentenleeven, bI. d.j.]. Mauricius, 11, 196.
S tud ent e n I i e f d e, Een e, to. d. P.

Geiregat, 11, 424.
St u k. - Het moordadich stuck van Balthasar Gerards, d. f. Duym, 224, 248.
St y rus en A r i a m e, droef-eynde-sp. d.

j. Struys, 321.
SuIl e man s, Mr., soete vriagi, kl. d. B.

Fonteyn, 11, 4.
S u rin a m e ver h e u g d, to. d. P. S. Roos,

11, 291.
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Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
Sus a n n a,
11, 144.
Sus a n n a

tr., 11, 144.
tr. d. S. van Houten, 11, 144.
d. M. Hoyer, 231, 235.
d. j. Placentius, 208.
d. C. Schonaeus, 214.
tr. d. P. Sloojf, 11, 144.
Van, 21.
Een comedia.... van, 358.
De Historie van, 21.
Deo n s c hul d i g e, to.,
Bar tel 0 tt i, bI. d. j. A. Al-

berdingk Thijm, 11, 369.
Su z a n n a, Spel van, 21, 55.
Su z a n n a, Spel van, 135, 178.
Su z a n n e, t~. d. jan C. de Vos, 11, 361.
Symen sonder soeticheyt, kl. d.

G. A. Bredero, 438, 462.

Tab aks fa b ri e kan ten, D e, d. M.

Westerman, 11, 366.
Tab aks n u i ver. - De buitensporige
toebaksnuiver, kl. d. E. Krook, 11, 204.
Taf e I-s pel, d. Th. Rodenburg, 465.
Taf e 1-3 pel, Een, van Meester Kackadoris ...., 155.
Taf els pel van .... een droncken boer....,

d. G. H. Breughel, 465.
Taf e I-s pel van twee gehollde jonghe
Illyden .... , d. G. H. Breughel, 465.
Taf e I-s pel van een schipper ende.... een
boer...., 155.
Taf e I-s pel van dry pers., de wyn-kannt',
de toeback-rolle ...., 155.
Taf els pel van de Vyf sinnen, d. A. van

Overbeke, 466.
Taf els pel, Kluchtigh, van Melis Tijssen,

d. j. j. Starter, 440, 466.
Taf els pel, Een sc h 0 0 n, van drie
pers., eenen prochiaen ... , enz., 156.
Tafel-spel van vier personagien, als
Bouwen en Pleun ..., d. G. A. Breughel, 465.
Taf e I-s pel van vier personagien ..., d.j.j.

de Vennip, 465.
Tafe Ispe II etj e. - Een tafelspeelken voor
twee pers., cenen man ende een wijf...., 99.
Tafelspelletje. - Tafel-speelken van
een droncken man ...., 155.

T afe 1sp elI etje. - Een tafelspeelken van
twee personnagien ...., 99.
Tafe Isp elI etj eter bruilofte van A. Tael...,
d. D. Buysero, 11, 8, 9.
Tamerlan, Den grooten, d. ]. Serwouters, 332; 11, 157.
Ta r t u ft e. - Tertuffe, bI. d.j. van Ryndorp,
11, 247, 248.
Teeuwis. - Boere-klucht van Teeuwis
de boer..., d.S.Coster, 419,420,423,437;11,35.
Teisterkoord, W. van, zangsp., 11, 372.
Tel a a t, t~. d. M. Emants, 11, 360.
Tel erna c h u s op het eiland van Calypso,
bali. d. j. Rochefort, 11, 375.
Teniers te Grimbergen, d. Pro van
Duyse, 11, 422.
Teruggekeerd, t~. d. G. Keiler, 11,361.
Terugkomst, De, van den koloniaal, t~.
d. D. M. Maaldrink, 11, 361.
Terugkomst, De, van Ulysses, tr. d.j
jabot, 11, 345.
Testament, Het, uit Amerika, t~. d. A.
Ruysch, 11, 355.
Tes tam en t, H et, ... van den Hollandschen
eyerboer, t~. d. P. '1 Hoen, 11, 182.
Testament, Het dronkemans, kl. d.
a. T. Domis, 11, 209.
Th a mar, d. C. Laurimannus, 218, 234.
Th a mar a, d. R. van den Honert, 225, 234.
Thamar's ontschakingh, tr. d. j. C.

Meyvogel, 328, 329.
Thamas Koelikan, tr. d. F. van Steenwijk, 11, 144, 418.
Th eage nes en Kari kl ea, tr.d. G. Tysens,
11, 141.
Th e a ter, Het Italiaansche, ballet, 11, 218.
Th e a t rum vitae humanae, d. L. Houthem,
222,235.
Th e d a, d. W.]. Hofdijk, IJ, 359.
Theems, De treurende, hersteld, d.].
van Hoven, 11, 167.
Th e mis t 0 c les, tr. d. C. Droste, 11, 135.
Th e 0 d oor van Ryswyck, bI. d. E. Rosseels, 11, 422.
Theodora, d. M. Hoyer, 231.
Th eo dor a, martelaeresse, tr.d.D.Metz,338.
T h e 0 dor a enD i d y mus martelaren, d.
C. de Bie, 11, 106, 116.
Th e 0 dor i c u s, d. N, Vernulaeus, 227.
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Th e 0 dor u sen D i a n i r a, Ir. d.

f.

H.

Krul,324.
Th eo p h i I us, d. C. de Clerck, 11, 105.
Th e 0 p h i I us. - Teofilus Spu\1, 34,53,194.
Th e 0 p h i I u s. - Spel van Thehouffelluse, 34.
Th e s e u s, Ir. d. C. Droste, 11, 135.
Th e s e u sen A r i a d n e, Ir. d. P. C. Hoojt,
250-252, 255, 285, 289.
T h i mok I e a, d.]. Soet, 296.
Th i r s a) Ir. d. Rh. Feith, 11, 152.
T h i r sis en R 0 0 z e m 0 n d, herdersspel,
11, 186.
Th 0 m ase a n I u a ri e n sis, d. N. Ver-

nulaeus, 2'2:7.
T hom a s Har I y, 10., 11, 176.
T hom a s. - Tomas Morus, Ir. d. j. ].

Schippers, 325.
Th u i s b I ij ven, 10. d. R. Faassen, 11, 360.
T h u i s geb I e ven, d. M. B. Mendes da
Costa, 11, 361.
Tie leb ti y s, Kluchl van, 149, 150.
Tij d. - Den Tydt, kl. d. j. van Vergelo,
11, 295.
T ij d. - Spel van sinnen van den Tyd die
loens was, 124.
Tij d, of ziel en lichaam, 413.
Tij d. - De verwarde tydl, 457.
Tij d, De zeg e n p r a a I end e, zinnesp.

d. G. Bid/aa, 416.
Tij den, De, veranderen .... , d. j. H. Gravé,
11, 355.
T ij d-v e r d r ij f, L i e f den s, herderssp. d.
M. Willemsz, 11, 185.
T ij s ken van ct erS c h i I den, d. S.
Coster, 360, 380; 11, 61, 83, 86.
T i II e g hem, ISpel van, d. C. Everaert, 131.
Timbre de Cardone, d.].j. Starter,
363, 364, 439.
Ti mm e r man, De, door liefde, bI. d. j.
van Egmont, 11, 199.
T i m 0 n, Ir. d. C. Boon, 11, 137.
Ti m 0 n. - Tymon, zinnesp. d.j.Pook,1I,187.
T i m 0 n Mis a nih rop 0 s, d. P. Meulewels, 11, 110.
Tir a n n ij. - Tieranny van Eigenbaal,
zinnesp. d. A. Pels, 277, 413, 414.
Tir a nni e. - De Tyrannie der Spanjaarden,
11, 25,

T i I u I a i r, bI. d.].]. Cremer, 11, 369.
T i I u s Man I i u s Tor q u a I u s, Ir. d. D.
Bleeker, 11, 156.
Tob a e u s, d. C. Schonaeus, 219, 235.
Tobias, 21, 31,134.
Tob i as, 10. d. Elis. Hart/aap, 338; 11, 167.
Tob i a s, d. C. Laurimannus, 218, 235.
Tob i a s. - Spel van den ouden Tobijas,
133.
Tob i a s. - De oude en de jonge Tobias, 21.
Tob i a s Bol der man, bI. d. Dr. juris,
11, 370.
Toe Is, De, der gehoorzaamheid, 10. d.
W. Imme, I1, 168.
Toe Is, De, der minnaars in hel konslpaleis van Fenix, d. D. Kroon, 11, 192.
Toe v a 1l e n, Zon der I i n ge, bI. d.]. F.
van Boghout, I1, 424.
Tol i m 0 n d, d.]. van Arp, 325.
Tom aso A ni e ll 0,10. d.D.van der Linden,
I1, 361.
Ton, Vi e r, bI. d. Dr. juris, 11, 370.
Ton yen Be 11 e ken, d. E. van Goethem,
11, 425.
Toa nee 1 der on-gebreydelde liefde, d.
]. Elincx, 11, 109.
T 0 0 nee I, Een, van Ariasto, bI. d. F. de
Vos, 11, 423.
T 0 0 nee I-c rit i e k, De, bI. d. C. van der
Vijver, 11, 367.
Toonee Ispel er, D e men sch I i even de
d.]. de Quack, I1, 852.
T 0 0 nee I spe Ier. - De schrandere 100neelspeelder, bI. d. W. van der Hoeven,

I1, 191.
T 0 0 ven a a r. - De lovenaar, balI., 11, 218.
Tooverbruilofl. - De Tover-bruyloft
pan lom., 11, 217.
T 0 0 ver e s. - De Toveres Circe, d. A. B.
de Leeuw, 11, 54.
T 0 0 ver ij en. - De loverijen van Armida,
tr. d. A Peys, 353; 11, 42, 85, 247, 269.
Tor q u a loT a s s 0, t~. d. Melati van
java, 11, 361.
Tor q u a I us, De vei n zen d c, Ir. d. G.
Brandt, 327, 328; 11, 35, 53, 84, 114.
Tra a g h cid. - De Iraegheydl, la. d. G.
Ogier, 11, 113.
Tra a n, [) e, 10., d. J. Dahmen, 11, 356.
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Tra g i-c 0 m e d i ë n, T wee, van Apolloni us prince van Tyro, d. P. Bor, 372.
Tra g 0 e die. - Tragedie .... van Dido, d.

j. van der Does, 333.
Tra g 0 e die. - Engelsche tragedie: Ghemaeckten geck, d. H. Moor, 322.
Tra g 0 e die, K I u c h tig e, d. M. Gramsbergen, 452, 453.
T r ago e die van den bloedigen Haegh,336.
Tra n q u i 11 i de M 0 n t.. .., d. B. Ponteyn,
384, 428.
Tra z i I, tr. d. j. Antonides, 306, 307, 355.
T reu r-s pel van de vier uyterste des
menschen ...., d. j. van Aerde, 11, 292.
T reu r-s pel, Ne der I a n t S, ... , d. j. S.
Kolm, 319, 320.
T reu r-s pel, 't Ne der 1 a n t sc h e, ... ,
d. A. Roggeveen, 385; 11, 25.
Try n Rat els, kl. d. D. A. Opmeer, 457.
T r ij n van Ham b 0 r g, kl., 442.
T r ij n t j e C 0 r nel i s, kl. d.
Huygens,
447,456.
Tri 0 m f der Dog g e rba n k s e h e 1den, d. S. Rivier, 11, 167.
Tri 0 m f. - Triumph der min, zangsp.,
11, 186.
Tri 0 m f. - De triumph der vryheid, to.
d. N. C. Brinkman, wed. van Streek, 11, 181.
Tri 0 m f, D e, van den poëet, bI. d. A. L.
Barbaz, 11, 365.
Tri 0 m f. - De Triomph van de voorleden,
tegenwoordige en toekomende tyden, d.
B. Ie Roy, 11, 217.
Tri 0 m f s-t rom pet. - Triumphs-Trompet, d. N. Ponteyn, 417.
Tri u m p h u s Chrfsti, d. C. Schonaeus,
220,235.
Tri u m p'h u s eloquentiae, d. G. Gnapheus,
206,235.
Tri u m p h us .... Matris Theresae, d. j.

e.

e.

Loodt, 232.
T
T
T
T

r 0 0 s t, Den, der sondaren, 124.
r 0 0 s t-s pel, d. R. jansen, 135.
rou w. - Die Trauwe, 123, 177.
rou w, De her s tel de, zinnesp. d.

J. Meyer,

T rou w. - De trauwe van Marie de Valois,
bly-eynd tr. d. j. Labare, 11, 294.
T r u d 0 . - Spel van Sint-Trudo,35,36, 65,67.
T ruw a n ten, sotternie, 97.
Tud 0 r s, T wee, dr. d. H. j. Schimmel,
11, 357.
T u i ni ers. - De tuyniers, ballet, 11,218.
Tu m uI t van Am st e 1 dam, to., 11,167.
T u rf s c hip, Het, van Breda, to. d.
vall der Vijver, 11, 354, 412, 417.
T wee g e v e c h ten, D e ver m a a k eI ij k e, kl. d. H. van Elvervelt, 11, 210.
T wee I i n gen. - De gelyke Twélingen,
bI., 429; 11, 247.
T wee I i n g-z u s t ers, De, bI. d. T. j.
Kerkhoven, 11, 367.
Tw i s t, De, der mogendheden, d. P. Vreede,
11, 182.
T wis t, D e, om Bolsward, to. d. A. vall
Halmael, 11, 357.
Typ h I u s, d.
ScllOnaeus, 220, 235.
T Y rus Belegeringhe en onderganck, d.

e.

e.

E. Herckmans, 290.

U i I e n spi eg e I. - Klucht-spel.. .. van Uylspiegel, 11, 296.
U i I g a a n, to. d. Glanor, 11, 360.
U i tg a n g. - Abrahams wtgang, d. D. V.

Coornhert, 122.
U i tg e wek ene n, De, in Zwitserland, 10.
d .. van der Vijver, 11, 354.
U i tt 0 c h t. - De gewapende uitlogt, to.
d. j. van Panders, 11, 168.
Uittre kki ng, De, bI. d. G. Paape, 11, 201.
U i t v a art, D e, van Steven van der Klok,
d. A. Nagfegael, 11, 197.
Uit ra's, D e, in Duitschland, bI. d. A. Hirschig Cz., 11, 368.
U rba n u s de Tweede, kl. d. G. Paape, 11,212.
U I y s s e s, tr. d. P. Nootmans, 292, 355.
U I y s s e sin 't e y I a n d t van C i r c e,
hofspel d.
de Grieck, 11, 110.
U u r, Een, te laat, bI. d. A. van der Hoop,
11, 367.

e.

e.

11, 189.

T rou w, D e mis I u kt e, kl., 11, 211.
T rou w. - Klucht van de oneenige trouw,
d. A. Boelens, 450, 451.

Vad e r, Spel van den, die het volck san!....,

187.
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Vad e r, D e wed erg e v 0 n den, to. d.
P. 't Hoen, 11, 169.
Vad e r I a n der, D e, bI. d. G. Paape, 11, 201.
Vaderlander, De Fransche, to.,
11, 182.
Val, D e, van Antwerpen, to. d. F. J. van
den Branden, 11, 425.
Val, De, van het directoire, d. H.]. Schimmel, 11, 358.
Val, De, \'an Jeruzalem, tr. d.]. van Lennep
en A. J. de Bull, 11, 348.
Val, Den, van onze eerste ouders, Adam
en Eva, 71.
Val en I i n II s, Ir. d. W. de Geest, 11, 141.
Val e r i us S e ver u s, tI". d.]. Cleyburg,
11, 141.
Val m 0 n t deS t.-P r i ë s t, to. d. J. de
Witte van Haemstede, 11, 175.
Val s a i n e n Sop h i a, zangsp. d.]. de
Quack en B. A. Fallee, 11, 372.
Va nee nol t wyff een jonck te smeden,53.
Van Rot s, to. d. J. Kinker, 11, 173.
Va rk e n. - Klucht van het Verken, d.
Y. jurgens, 11, 207.
Var ken mar k t. - De varkemarkl, kl. d.
j. van Gysen, 11, 207.
Va s I en, Van de, en de vastenavoni, d.

W. Verhee, 155.
V e c h Ier, kl. d. H. Angelkot, 459.
Vel d v reu g d, Balaafsche,...., 11, 186.
Ven u s, Spel van, Pallas ende Juno, 137.
Ven u s, D e ge won d e, lafelsp. d. P. C.
Hooft, 464.
Ve n u sen A don i s, zangsp. d.D.Buysero,
11, 8.
Vel" bon d, Het, der edelen, tr. d. J. van
's Gravenweert, 11, 344.
Verbroedering, De, d. L. G. Visscher,
11, 421.
Ver b u m Dei, Spel van '1, 53, 124. .
Ve rd rag, Het, 10. d. P. 't Hoen, 11, 182.
Vcr d u J d i g hei d. - Gewillige verduJdig-

hey!...., d. C. de Bie, 11, 106.
Ver god i n g, De, van Keizer Claudius,
kl. d. G. Paape, 11, 212.
Ver j a rin g s fee s t. - Het verjaaringsfeest, bI. d. P. 't Hoen, 11, 202.
Ve rkwisti ng, De, d. F. E. Lauwers, 11,423.
Ver 1ede n, 10. d. Ina Boudier Bakker, 11,363.

Ver I e i din g, De, der jeugd, to. d. A. van
Oosten, 11, 353.
Ver I i e f den, De ge v 1u g 1e,.... , bI. d.
G. Tysens, 11, 197.
Ver los sin g, D e, der slaaven door de
Franschen, to., 11, 182.
Ver los sin g, D e, van Sadrach ... , d. C.
Bruin, 11, 138.
Ver los sin g. - Des menschen verlossinge..., d. j. B. de Pape, 11, 292.
Vermakelijkheden. - De Vermakelykheeden der Vreede, ballet, 11, 218.
Vermakel ijkheden. - De Vermaakelykheden van hel campemenl, ballet, 11,218.
Vermoeden, Het ongelukkig, d. P.
't Hoen, 11, 170.
Vermomming, De gel ukte, kl. d.A. van
Hoven, 11, 204.
Verovering. - De veroveringh der....
stadt Buda, d.j. van der Meulen, 308; 11, 53.
Verovering, De, van den Briel, tr. d.
S. Rivier, 11, 151, 279.
Verovering van het Heilige Graf, kl. d.
G. Paape, 11, 212.
Verovering van Rhodes, tr. d. j. j.

Schippers, 325.
Verraad, H et mi s I ukt, op Amersfoort,
tr. d. P. Pypers, 11, 152.
Ve rr a der, Bed e kte n, tr. d. L.deFuyter,329.
Verrijzenis. - De Verrisenisse, 18,20,
31, 55, 179.
Verrij zen i s. - Ons Heeren Verrisenesse,
55,69, 194.
Verrijzenis. - Ons liefs Heeren verrisenisse. 18.
Verrijzenis. - Processiespel, de Verrysenisse van Christus....• 46.
Ver r ij zen i s. - De Verrijsenisse O. H.JesuChristi...• d. G. Kockaert. 11, 292.
Ver r ij zen i s. - De Verrijsenisse van onsen
Saligmaeker..., d. J. Merckaert, 11, 292.
Ver S, Een ti e I, bI. d. Lod. Mulder, 11, 369.
Verstand en deugd, zinnesp. d. H. van
Halmael, 11, 186.
Vertoog, Droef-bly-eyndig, op' 't belegh
en overgaen van Middelburgh ... , d. J.

Claerbout, 387.
Vertooningspel op de vrede .... (van) 10
Aug. 1678..., d. G. Bidloo, 417.
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Vertrouweling, De, kl. d. P. J. Uylenbroek, 11, 212.
Verwaandheid, De, der Franse ten toon
gestelt...., 11, 295.
Verwoesting. - De verwoestingh des
stadts Naerden, d. J. G. Tengnagel, 333.
Verwoesting, De, van de stad Oraave,
tr. d. G. Paape, 11, 160.
Vespers, De Siciliaansche, tr. d. F.
Duim, 11, 142.
Viaansche reis. - Een klucht van de
Vyaensche reys, d. H. de Bruynbeeck, 11, 452.
Vier uyterste desmenschen ...., Treurspel
van de, d.}. van Aerde, 11, 292.
V i g e Ii e, Esbatement van der, d. C. Everaert,
146.
Vi n dinge van het H. Kruys, 71; 11, 292.
Violante en Valeran, tr. d. A. Groenewoud, 11, 158.
Violense, d. G. A. Duirkant, 323.
Viool, De betooverde, dr. ballet d. J.
van Lennep, 11, 373.
Virginia's treurspel, d. A. van Milderl,
260, 310, 355.
Virginia, tr. d. J. van Veen, 11, 144.
Virginia, tr. d. F.}. Winter Tromp, 11, 160.
Vi s s c h e r,Esbatement vanden,d.C.Everaert,
147, 148, 179.
V i s s c her, 0 e, door liefde, bly-eind. tr. d.
}. van Ryndorp, 11, 157.
Vi t u I u s, d. C. Schonaeus, 221.
V I e ier. - De Vleijer, bl.d.A.L.Barbàz, 11, 366.
Vleiers, De, bI. d. P. Geiregat, 11, 424.
Vlies, Ohulde, tr. d. L. Meyer, 352; 11,85.
Vlissingen. - Vlissinghen geus, d. M. F.
Besteben, 385.
Vlissingen. - Vlissinge geus ...., tr. d.
S. Rivier, 11, 151.
Vloek, De, to. d. G. E. Meyer, 11, 359.
Vlucht. - De vlugt van Eneas, zangsp.,
11, 216.
Vlucht. - De vlugt van Huig qe Oroot,
bI. d. F. Duim, 11, 142.
Vlucht van Huig de Oroot, d. A.Loosjes,
11, 172.
VI u c h t van Moses uit Egipte, d. C. Bruin,
11, 138.
V I u c h t. - De vlugt van Willem V, op. d.
G. Paape, 11, 216.

Voddenraper, De, van Parijs, to., 11,378.
Voedster, De ontrouwe, bI. d. G. de
Flines, 11, 196.
Vondel, to. d. H.}. van Peene, 11, 422.
Vondel's droom, d.}. van Lennep, 11, 356.
Vo n d e Ii n g, 0 e, to. d. W. Suetens, 11, 425.
Vondelingen, De twee, to. d. B. Block,
11, 424.
Vonnis, Het, van den koning Salomon,
d. C. de Clerck, 11, 105.
Vonnis, 't, van Paris, d.JH.Krul, 294; 11,46.
V 0 nni s, Het aristocraatisch, bali., 11, 219.
Voogd, De, to. d. C. Swaberland, 11, 171.
Voo g d, 0 eon t rou w e, kl. d. Bernagie,
461.
Voo r n e men, Het bloeddorstig, van Saulus, d. C. Bruin, 11, 139.
Voo r spe I tot opening van den Hollandschen Schouwburg te Hamburg, d.
}.}. Mauricius, 11, 246, 247.
Voo r zie n i g hei d. - De .... Voorsienigheyd beproeft in Bertulpho en Ansberta,
bly-eynd. tr. d. B. Brand, 11, 293, 297.
V 0 r s t, Her s tel d e, d. J. Bara, 386.
V 0 r s ten s c h 0 0 I, dr. d. E. Douwes
Dekker, 11, 360.
V 0 r s tin e n v roti w, dr. d. A. F. H. de
Lespinasse, II, 357.
V red e, 0 e, bI. d. P. 't Hoen, 11, 202.
V red e, 0 p den, d. J. Pluimer, 418.
V red e. - Spel van sinne gemaeckt op
den Nederlantschen vrede, 412; 11, 24.
V r~ ede, 0 e, aan den Pruth-stroom, to. d.
F. Krafter, 11, 353.
V red e, 0 e, hersteld, balI., 11, 13.
V red e s-t rio m f g e die h t. - Vreedstriumph-gedicht... (op) 5 Mey 1609, d.
H. vander Muyr, 416.
V red e v reu g d. Vlaemsche vredevreucht, zinnesp. d. J. Lambrechts, 11, 111.
V red e v reu g d. - De.... vredevreught,
en het.... gedencke van 't H. Bloed, d.
J. Droomers, 11, 111.
V rek. - Spel van zinne van den rycken
vrek, 20, 61.
V rek. - Spel van den rycken vrecke ende
van Lazarus, 133.
V reu g d. - De gestoorde vreught, kl. d.
P. Elzevier, 458.
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V reu g d e n-s pel..., d. J. Block, 11, 189.
V r i end. - Gedwongen vrient, tr. d. Is.
Vos, 11, 54, 157.
V r i end. - De verleyde vriendt, tr. d.
A. Zybandt, 333, 334.
V r i end, D e, van den vader, io. d. P.
Geiregat, 11, 424.
Vri end Ko bus, d. E. van Goethem, 11,425.
V r i end e n, D e t wee, medeminnaars,
ballet, 11, 219.
V r ie n den spi e g e I.-Vriendts-spieghel,
d. Z. Heyns, 358.
Vri en de n sp i ege I. - Bat!aefsche vrienden-spieghel, tr. com. d. J. S. Kolm, 360.
V r i end s c hap, D e, zedenspel, d. M. van
der Winden, 11, 167.
V r i end s c hap e n I i e f d e, to. d. H. A.
Spandaw, 11, 352.
V r i end s c hap e n I i e f d e tegen de
mode, bI. d. J. Nomsz, 11, 200.
V r ij ag e. - Vryagie van Alleran van
Sacxen .., d. J. C. van Schaghen, 377.
V r ij ag e. - De vryadje van Cloris en
Roosje, zangsp., 11, 8, 223-225.
V r ij ~ g e. - De vryadie van Lactance en
Nicole, d. J. de Wijse, 385.
V r ij ag e, Amsteldamsche, d.J. H. Krul,403.
V r ij ag e. - Ardelia en Flavioos vryagie,
kl.,428.
V r ij ag e. - Klugtspel op de ... vryagie ...
van Fobbert Gor!. .., d. J. Smith, 462.
Vrijage. - Vrijagie en Trouw... van Kreeles
Crynen, kl., 458.
V r ij ag esp e I. - Batavierse vryagie-spel,
d. Th. Rodenburg, 366, 377.
V r ij b u r g e r, D e, to., 11, 180.
V r ij e r, D e, in de kist, kl., 459.
V r ij er, D e, kamenier ..., kl. d. L. van den
Broek, 11, 209.
V rij er, D e, na de kunst, ld. d. S.Stijl,II,21O.
V r ij er. - Klucht van de bedrooge vrijer,
d. A. Boelens, 451.
V r ij ers, D e bed r oog e, kl. d.J. Pluimer, 459, 460.
V r. ij g e est, D e ges tra f t e, d. J. van
Ryndorp, 11, 227.
V r ij ge est. - De gestrafte Vrygeest, d.
F. Seegers, 11, 227.
V r ij hei d, De, to. d. G. Paape, 11, 120.

V r ij hei d, gelykheid, broederschap, kl. d.
G. Paape, 11, 212.
V r ij hei d, D e her s tel d e, d. H. van
Bracht, 11, 189.
V r ij hei d. - De kwijnende vryheit herstelt. .., zinnesp. d. F. Duim, 11, 189.
V r ij hei d, Deo n der d ruk t e, der Friesen, to., 11, 180.
V r ij hei d, D e tri 0 m p h eer end e, to.
d. J. Meyer, 11, 189.
V r ij hei d s zon e n. - De vrijheids-zoonen,
to., 11, 178, 179.
Vrij ster, Gekuypte, kl., 458.
V r ij s ter, Del i st i g e, bI. d. Y. Vincent,
11, 221.
V r ij st e r, D e man zie k e, kl. d. W. de
Geest, 11, 204.
V r ij s ter mar k t, D e, kl. d. J. Schröder,
11, 209.
Vroedschap, De, bl.d.G.Paape,II,201.
V roe d v rou wen. - Van de Egypsche
vroeyvrouwen, d. D. V. Coornhert, 122.
V rom e. - De vroome, zedensp. d. A.
Loosjes, 11, 172.
V rou w. - Spel van Onser Liever Vrouwe,
19, 59, 60.
V rou w. - Spel van Onser Vrouwen, 19.
V rou w. - Onzer Vrouwe spel, 194.
V rou w ] a c 0 b a van Bey ere n, tr. d.
C. Droste, 11, 136.
V rou w. - Vrou ]acoba, erf-gravinne van
Hollandt, d. Th. Rodenburg, 338; 11, 62.
V rou w, D e, van den vrijbuiter, dr. d.
W. J. Hdfdijk, 11, 359.
V rou w, De bra v e, bI. d. H. J. Foppe,
11, 368.
V rou w, D e b roe k dra gen d e, kl. d.
P. Elzevier, 458.
Vr 0 u w. - Kluchte vandt rlroeck-draghende
vrouwe, zangsp., 11, 114.
V rou w, D e g ó e, kl. d. P. Bernagie, 461.
V rou w, D e H 0 II a n d s c h e, in Antwerpen, d. H. J. Foppe, 355.
V rou w, Deo n t voo g d e, kl. d. M. Elias,
450.
V rou w, Des c h y n hei I i g e, bI. d.
T. Asselijn, 432, 433.
Vrouwe, De, van Waardenburg, dr.
d. J. van Lennep, 11, 356.
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V rou wel i s t, De gel u kt e, kl. d.J. van

Dinteren, 11, 209.
V rou w-b e w a a r der, De, bedroogen,
kl. d. F. Groen, 11, 205.
V rou wen, Van, die in overspel leefden,

53, 124.
Vr 0 uwe n h at e r, De, bI. d. A. van de

Kerckhove, '11, 424.

Weduwe, De schoone, to. d. W. C.
Spieren burg, 11, 175.
Weeën. - De VII Weeën van de Maegd
Maria, 60.
Wee ë n. - Van den VII weeën van Maria, 19.
Wee ë n. - De VII weeën van Maria Hemelvaert, 19.
Wee ë n. - Tspul van die zeven ween, 19.
Weerhaan. - De weer-haen, bI. d. C.

Droste, 11, 193.
Wa a g dra g e r. - Tafel-spel van een
waech-dragher Kees, ende Marry zijn
wijf, d. G. H. van Breughel, 465.
W a a r hei d. - De .... waerheyt van Godts
vleesch gheworden Woort..., bly-eynd. tr.
d. C. de Bie, 11, 106.
Wa a r hei den log e n, zinnesp. d. H.

van Halmael, 11, 186.
Waar is brand? kl. d. D. W. Stoopen-

daal, 11, 365.
Wacht, De christelijke, zinnesp. d. S.

Feitama, 11, 188.
Wa c h t. -- Wagt me voor dat laantje, bI.
d. W. den Elger, 11, 247.
Walburg, De jonge, tO.d. W./mme,I1,169.
Walwais en Adelheid, to. d. S. /zn.

Wiselius, 11, 354, 355.
Wan hoop, 0 e, der heerschzucht, to. d.

F. van Aken, 11, 180.
Wanhoop en redding, to. d. Mevr.

Lochman von Königsfeldt, 11, 353.
Wa pen i n g, De, der 1a n dl i ede n, to. d.

F. van Aken, 11, 180.
Ware-nar, d. P. C. Hooft, 426-428; 11,35,

67, 68, 84, 113, 229.
Wat doet het lot niet!bl.d.M. Wester-

man, 11, 366.
Wa ter ge u zen, De, to. d. A. Loosjes, 11, 153.
Watermolen, De, aan de Vlierbeek, dr.
d. E. Seipgens, 11, 361.
Wat e r z u c h t. - De belagchelyke waterzugt, kl. d. I Rosseau, 11, 207.
Wat T y Ier, tr. d. A. Loosjes, 11, 153.
Wedding, De malle, bI., 11, 53, 247.
Wedervinding, De onverwachte, bI.
d. J. Elias, I1, 196.
Wed uwe, De, van Albrecht Beiling, d.
W. H. Warnsinck, 11, 355.
Wed u w, Deo n tro u we, kl. d.S.Stol,II,209.

Wee s, De, van Brussel, dr. d. A. Ruysch,

11, 355.
Wee s, De, van Lowood, to., 11, 378.
Wee s, De, van Mechelen, to. d. H. B.
Peeters, 11, 423.
Wee ski n d, Het, van China, tr., 11, 268.
Weeuwtje, Het Amsteldamsche, to.,

11, 177.
Weeuwtje, Het spookend, bI. d. L.

Meyer, 11, 53.
Weyery, Klucht van de, d. W. G. van

Focquenbroch, 458.
Weldadige, De, to. d. W. Imme, 11, 168.
Wel d a d i g e. - De onbekende weldaadige,
to., 11, 176.
Welkom. - Tspel van de wellecomme
van den Predicaren, d. C. Everaert, 130.
Welmeenenden, De, bedrogen, kt. d.

I Rosseau, 11, 207.
Wel var e n. - Esbattement van een sander's Welvaren, d. C. Everaert, 116.
We rel d. - De hedendaagsche waereld,
zinnesp., 11, 187.
We rel d. - T'Roerspel vande kettersche
we relt, d. D. V. Coornhert, 122.
We rel d. - De verkeerde waereldt, bI. d.

I Rosseau, 11, 193.
We rel d, De, binnen duizend jaren, d. H.I
van Peene, 11, 423.
We r ken. - Zeven spelen, van die Wercken
der Bermherticheyd, 123.
We r ken, De, der barmhartigheid, d. A. M.

Krul, 11, 188.
Werkstaking, tr. d. C. P. Brandt van

Doorne, 11, 349.
We rks ta ki n g, 0 e, to. d.R.Faassen,II,360.
Werther, De jonge, tr., 11, 160.
Werving, De, van Willem I, to. d. P.

't Hoen, 11, 169.
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We rv i n g, De, voor het vaderland, to. d.
L. van Oliefen, 11, 168.
Wezen. - Esbatement van 't Wesen, d.
Everaert, 146.
W i c her. - Lichte Wigger, d. G. C. van

c.

Santen, 439.
Wie was de verdrukte? bI. d.f. van
Lennep, 11, 368.
Wijf, Het kwade, getemt, kl., 11, 211.
Wij g he, 'T spel vanden, van Ronchevale,
95, 145.
Wijngaard. - Spel vanden Wynghaert,
d. C. Everaert, 116.
Wijngaard. - Tspel van den Wijngaert
ende tsteenen van Naboth ...., 21, 44, 112.
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