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Inleiding.


‘Belangrijk voor een correct begrip van de geschiedenis is ook de objectieve invalshoek waarmee het verleden wordt benaderd. Objectiviteit veronderstelt niet alleen het achterwege laten van vooroordelen en eigen kleuring. Ook de volledigheid hoort er toe, d.w.z. het niet selectief benaderen van de bronnen en het evenmin selectief weergeven van de feiten.’ F.- J. Verdoodt, Geschiedenis is nooit geschiedenis. Een inleiding tot de feiten, het gedachtegoed en de instellingen van de Hedendaagse Tijd, Gent 2001, p. 4

Was het maar zo eenvoudig. Juist mijn vooroordelen en eigen kleuring enerzijds, en de noodzaak om te selecteren van bronnen anderzijds zijn mij gebleken de grootste twistpunten te zijn bij het doen van dit onderzoek. Hoe op een zinnige manier mijn materiaal te beoordelen op haar bruikbaarheid, en hoe deze op een al even zinnige manier te verwerken?


De selectie van bronnen

Dit onderzoek is gebaseerd op teksten. Teksten die niet van zichzelf altijd al bronnen waren, maar in het kader van dit onderzoek door mij zo zijn benoemd. Het bestempelen van die teksten als bronnen, is het veronderstellen van de mogelijkheid dat er iets uit die teksten te putten valt. Elke tekst kan met elke willekeurige andere tekst vergeleken worden. Het enige criterium om een bepaalde tekst wel of niet op te nemen is geweest, of de verwerking interessante resultaten oplevert. Elk materiaal is geoorloofd, omdat de mogelijkheid om teksten te vergelijken en te analyseren ontstaat uit de samenspraak die men laat plaatsvinden tussen de teksten. Dat is niet afhankelijk van een aard van een tekst, omdat een tekst niet een bepaalde aard heeft, maar een functie krijgt door de vergelijking. De selectie van materiaal wordt bepaald door een (vage) verwachting van de uitkomst(en) van een vergelijking. Alleen de teksten die daadwerkelijk bruikbaar zijn gebleken, of anders gezegd, die functioneel zijn gebleken in een vergelijking, hebben een plek gekregen in de uiteindelijke versie van dit onderzoeksverslag.
Ondanks dat mijn keuze om bepaalde teksten überhaupt aan een eerste lezing te onderwerpen werd geleidt door bepaalde verwachtingen heb ik mij niet voorafgaand aan mijn onderzoek willen vastleggen op bepaalde selectiecriteria voor de afbakening van mijn onderzoeksmateriaal. Een onderzoek ontwikkelt zich in een bepaalde richting, die steeds nieuwe verwachtingen ontwikkelt, en zo als het ware vraagt om bepaalde nieuwe bronnen. Dergelijke beslissingen heb ik steeds ‘op het moment’ genomen. Daardoor hebben ook overwegingen van puur praktische aard de doorslag kunnen geven. (Zoals bijvoorbeeld het achterwege laten van een mogelijke bron, omdat het archief bijna gaat sluiten.) 
Maar het zoeken naar mogelijk interessant vergelijkingsmateriaal gebeurde wel op grond van een ‘eerste indruk’ van een tekst. Wordt er bijvoorbeeld in al gebruikte teksten verwezen naar andere teksten, dan zijn die teksten waarnaar is verwezen een eerste aanknopingspunt voor vervolgonderzoek. Andere meestal eenvoudig te achterhalen kenmerken van teksten, zoals de schrijver, het jaar waarin de tekst is geschreven en de titel vormen andere aanknopingspunten om te bepalen of het de moeite loont een tekst te lezen. Als dan is gebleken dat de ‘eerste indruk’ van een tekst als bruikbare bron juist is gebleken, heb ik deze later aan een meer gedetailleerde lezing in het kader van het onderzoek onderworpen.
Het achterhalen van een historische realiteit

Hierboven gebruikte ik het woord bronnen voor die teksten die ik heb opgenomen in mijn onderzoek en aan een analyse heb onderworpen. Deze term kan de indruk wekken dat het gaat om teksten die ik heb gebruikt iets te zeggen is over het verleden zelf. Die indruk is misleidend. Er bestaat mijns inziens namelijk geen verband tussen teksten en een verleden. Het verleden is niet te achterhalen door het bestuderen van bronnen. Dat verleden is zelfs niet te benaderen. De reconstructie van een historische realiteit die in bronnen besloten zou liggen, en die door onbevooroordeeld onderzoek, waarin wordt gestreefd naar objectiviteit, achterhaald zou kunnen worden, is een onmogelijkheid. De naïeve visie van Verdoodt is dan ook tegenovergesteld aan de mijne. Alles waar ik het mee heb moeten doen is een stapel teksten, waarvan men kan vermoeden dat ze verband hielden met, refereren aan een verleden.  In dit geval een verleden gesitueerd ongeveer in het laatste kwart van de negentiende eeuw en de eerste jaren van de twintigste. Maar alleen betekenissen die ik aan mijn vondsten geef vormen de uitkomst van mijn onderzoek. Die bevindingen zou ik met enige terughoudendheid kunnen presenteren als een mogelijke reconstructie van een historische realiteit die zich in de genoemde periode heeft voorgedaan, maar de relatie tussen een bron en een achterliggende historische realiteit kan men hooguit vermoeden. Mijn bevindingen moet men dan ook in de eerste plaats lezen als voortkomend uit tekstanalyse, en niet als uitspraken, laat staan ‘harde wetenschappelijke feiten’, omtrent een verleden. 
Tussen de regels door lezen en dan een vermoeden uitspreken over wat zich in het verleden heeft afgespeeld zou ook een mogelijkheid geweest zijn. Maar dan kan de schrijver van de teksten waar men zich op baseert, en die dan als het ware tussen haakjes gezet moet worden, toch behoorlijk in de weg zitten. Een voorbeeld daarvan is een probleem waar theaterhistorici nogal eens tegenaan lopen. 
Het theater is een vluchtig medium, waardoor historisch onderzoek behoorlijk bemoeilijkt wordt. Wil een theaterhistoricus achterhalen hoe het theater zoals dat op de planken werd gebracht in een bepaalde periode er uit heeft gezien, dan zijn het vaak voornamelijk recensies van voorstellingen die nog enig inzicht kunnen verschaffen. Maar recensies zijn over het algemeen maar voor een klein deel voor dat doeleinde te gebruiken, omdat een recensent in zijn schrijven toewerkt naar zijn oordeel. De gedeelten waarin de mening van de recensent teveel doorklinkt zijn niet bruikbaar. Daarin vertroebelt de mening  ‘de feiten’. Wat heeft men er aan om te weten dat ‘De aanwinst van Mevrouw Frenkel […] een zet [is] waarmeê men het Nederlandsch Tooneel van harte moet gelukwenschen.’ G. “Varia / Tooneel”, De Nieuwe Gids 1 1 1885, p. 158  
	In ieder geval kan daar uit opgemaakt worden dat op een bepaald moment mevrouw Frenkel aan het Nederlandsch Tooneel werd verbonden. Minder van belang lijkt het oordeel van G: ‘Zij moet zich volstrekt niet verbeelden, dat nerveuze, luidruchtige rollen van het Fransche repertoire het eenige geschikte werk is voor haar nieuwe pensionnaire. Dat zou een noodlottige vergissing kunnen worden voor hare ontwikkeling. Mevrouw Frenkel heeft een studie van het treurspel noodig om het breede, den ernst en het rustige van haar voorgangster te leeren.’. Maar wanneer men zoekt naar de ideeën van G. over Frans repertoire, het treurspel, of de scholing van actrices,  is dat laatste citaat interessanter. Of een recensie bruikbaar is hangt af van de manier waarop je die recensie wilt gebruiken. In een recensie geeft een verslaggever zijn visie op een voorstelling, dan ligt het dus meer voor de hand die recensie te gebruiken om over de visie van die verslaggever te vertellen, dan voor het achterhalen van voorstellingskenmerken. Daar komt bij dat voor zover het mogelijk is voor een historicus om aan de hand van recensies zich een beeld te scheppen van een theaterpraktijk dat zijn idee is van die theaterpraktijk, op dezelfde manier als recensies de ideeën van een recensenten over voorstellingen zijn.  
Meer in het algemeen zou men een onderscheid kunnen maken tussen een geschiedenis van gebeurtenissen (waarin men probeert te achterhalen wat heeft plaatsgevonden) en een geschiedenis van ideeën (waarin men probeert ideeën in een bepaalde tijd of van een bepaald persoon in kaart te brengen). Een geschiedenis van ideeën (als een onderzoek naar die ideeën) of een idee van de geschiedenis (als een idee van een verleden dat zich heeft voorgedaan) zijn dan niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. 
	Een voorbeeld waarmee ik dit wil illustrereren heeft betrekking op Jan Ten Brink. Het werk van deze historicus werd door Maas in een kort artikel besproken, waarin bleek dat Ten Brink veel ontleende aan de Fransman Hamel. Die laatste gaf een behoorlijk ‘gekleurde’ voorstelling van de geschiedenis. Ten Brink nam die voorstelling over en ‘vermeldde daarbij onvoldoende dat hij niet alleen de gegevens, maar ook de visie overnam’. L. H. Maas, “Een handelsreiziger in helden. Jan ten Brink (1834-1901) en de Franse Revolutie”, in: E.O.G. Haitsma Mulier e.a. (red.), file_2.png
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Het beeld in de spiegel: historiografische verkenningen: liber amicorum voor Piet Blaas, Hilversum 2000, p. 128 Ik betwijfel of de visie te scheiden is van de gegevens. Voor zover er iets in teksten is overgebleven van de geschiedenis is dat alleen de neerslag van een visie die gevormd is door de gegevens. Het idee dat de feiten daar uit te filteren zouden zijn is fictie.

Verwachtingen

Worden recensies van theatervoorstellingen gebruikt voor het schrijven van een geschiedenis van recensies of van het recenseren, in plaats van een geschiedenis van voorstellingen, dan moeten deze recensies op een andere manier gelezen worden. De lezing in het kader van een geschiedenis van het recenseren lijkt een meer voor de hand liggende lezing, maar is zeker niet de enig mogelijke. Bronnen kunnen op eindeloos veel manieren gelezen en verwerkt worden in een onderzoek. Het opnemen van alle lezingen is dus uitgesloten, en aan een bepaalde manier van lezen of een aantal lezingen moet voorrang verleend worden boven andere. 
De lezing die de voorkeur geniet, wordt bepaald door de richting die het onderzoek op moet. Die richting zou aangegeven kunnen worden door hypothesen, voorafgaand aan het onderzoek door een historicus geformuleerd. Het grote voordeel daarvan is dat aan de hand van die hypothesen gemakkelijker een keuze gemaakt kan worden welke bronnen wel en welke niet te gebruiken. Hypothesen kaderen het onderzoek in, en brengen op die manier een reductie met zich mee. 
Is de opzet van een onderzoek er op gericht om hypothesen te verifiëren, dan is de uitkomst al bekend, en is het de vraag of het onderzoek eigenlijk nog wel uitgevoerd hoeft te worden, omdat dan de argumentatie ondergeschikt raakt aan de conclusie. Door te falsificeren in plaats van verifiëren, kan dat ondervangen worden, maar dat is uiteindelijk niet productief. Het zoeken naar hoe iets niet in elkaar zit, levert niks op.
Daarbij komt dat de term hypothese doet denken aan andere begrippen als ‘stelling’, ‘bewijs’ en ‘bewijsvoering’ en ‘feiten’. Het zijn termen die passen bij ‘harde’ wetenschap. In plaats van hypothese kies ik voor de term verwachting. Bij het lezen van teksten zijn bij voorbaat verwachtingen bewust of onbewust gevormd, over wat het lezen op zal leveren. Een onderzoek als dit, dat bestaat uit de analyse, het nauwkeurig lezen, van teksten, konden verwachtingen dus ook niet uitgeschakeld worden. 
Bij het formuleren van hypothesen treedt een reductie op van het aantal betekenissen dat aan een tekst kan worden toegekend, tot een enkele of een aantal betekenissen. Dat is niet anders wanneer men niet meer van hypothesen, maar van verwachtingen spreekt. De reductie die het formuleren van verwachtingen met zich mee brengt, kadert het onderzoek in. Op die manier krijgen delen van teksten, teksten, of een verzameling van teksten een functie. In het licht van bepaalde verwachtingen wordt de lezing gestuurd, wordt de tekst op een specifieke manier gebruikt, krijgt de tekst een functie. Andere mogelijke functies worden naar de achtergrond geschoven, of weggedrukt.
Dat verwachtingen tijdens het lezen veranderen is al even onontkoombaar als het hebben van verwachtingen zelf. Tijdens het lezen van een tekst wordt het inzicht in de mogelijkheden van die tekst groter, en dus verandert het idee van wat er van de tekst te verwachten valt. Vaak wordt na afloop van een onderzoek de inleiding geschreven, waarin de verwachtingen of hypothesen worden vermeld. De tijdens het onderzoek veranderde verwachtingen moeten dan opnieuw vast worden gelegd. Deze worden dan aangepast, omdat de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd niet meer aansluiten bij de in eerste instantie geformuleerde verwachtingen. Door de moeilijkheid van het ijken van verwachtingen, heb ik in dit uiteindelijke verslag dat dan ook niet geprobeerd. Ik heb de verwachtigen die de analyse structureerden niet in dit verslag geëxpliciteerd. De structuur van het onderzoek, wel degelijk bepaald door verwachtingen, wordt, naar ik hoop duidelijk uit de opbouw van de tekst. 
Een historicus kan zich niet onbevangen en met een open blik storten op zijn bronnenmateriaal (zoals Verdoodt dat graag zou zien). Verwachtingen bepalen de manier waarop een tekst gelezen wordt, en vervolgens de verbanden die gelegd kunnen worden met andere teksten. De aanleiding om verbanden te leggen met andere teksten ligt niet in de tekst zelf, maar wordt door de historicus gevonden, en verbanden bestaan niet los van degene die ze legt. Het bepalen van de uitgangspunten, het zoeken naar vergelijkingsmateriaal, en het leggen van verbanden is geheel in handen van de onderzoeker.


Vergelijken met andere teksten

Bij de uitvoering van mijn onderzoek vormde steeds een aantal teksten door Van der Goes in De Nieuwe Gids geschreven het uitgangspunt. Deze nam ik samen, met het idee dat deze een gemeenschappelijk onderwerp hebben. Elke bundel van teksten was het beginpunt van het schrijven van een hoofdstuk. 
De teksten van Van der Goes kunnen elk afzonderlijk gelezen worden als een geheel waarin hij het een en ander wil mededelen over een bepaald onderwerp (waarbij niet wordt uitgesloten dat tussen teksten spanning bestaat, of tekstinterne discrepanties zich voordoen). Tegelijkertijd is elke tekst opgebouwd uit kleinere mededelingen over allerlei andere onderwerpen waaraan hij raakt om zijn punt duidelijk te maken. Ik heb elke tekst van Van der Goes in brokken gehakt, in kleinere onderdelen van een betoog. Misschien wat oneerbiedig, omdat ik daarmee dat wat Van der Goes geschreven heeft op mijn eigen manier structureer, maar gerechtvaardigd, omdat, waar het gaat om teksten, interpreteren en structureren nauw verwante begrippen zijn.
Aan elk interessant deel van een tekst van Van der Goes ontleende ik een onderwerp. Het verdere verloop van mijn onderzoek werd bepaald door verwachtingen omtrent het uitdiepen van de zo onstane onderwerpen. Deze werkwijze leek mij niet zozeer beter dan een werkwijze vanuit overkoepelende verwachtingen, maar de keuze hiervoor kwam voort uit de variatie die mij tussen en binnen de teksten van Van der Goes opvielen. Op deze manier kon ik meer aandacht besteden aan het detail, dan wanneer mijn verwachtingen op mijn gehele onderzoeksmateriaal betrekking zouden hebben.
Het uitdiepen van de onderwerpen kwam neer op het vergelijken van de kleinere teksteenheden met andere teksten. De methode die ik hier heb toegepast lijkt in zekere zin op het stekken van planten. Het in stukken hakken van de teksten van Van der Goes lijkt op het afsnijden van stekjes van een moederplant. Vervolgens liet ik die stekjes aangroeien met nieuwe teksten.
Elke tekst, of, in dit geval, elk deel van een tekst kan met een oneindig aantal andere in verband gebracht worden. Wordt een tekst(deel) geplaatst in een netwerk van andere teksten, en kunnen vervolgens samenhangende verbanden gelegd worden,  dan is een tekst(deel) in een relevante context geplaatst. Het lezen van een tekst is proeven van wat de betekenis ervan zou kunnen zijn, maar in een saus van conteksten krijgt men de smaak beter te pakken. Het creëren van een context rondom een bepaald onderwerp heeft het doel om een beter begrip van dat onderwerp te krijgen. In dit geval gaat het om historische onderwerpen. Men zou kunnen zeggen dat het zoeken naar een context een hulpmiddel is om zich een toegang te verschaffen tot het taalspel dat in verband met een bepaald historische onderwerp in gebruik was. Zo’n context ligt echter niet vantevoren vast. Het zoeken naar conteksten wordt gestuurd door bepaalde verwachtingen, door het formuleren van verwachtingen wordt een context aangeduid en afgebakend.
Het kan voorkomen dat een contekst niet (geheel) voldoed aan de verwachting waarmee die in eerste instantie is geselecteerd. Het niet opnemen van de tekst ligt dan voor de hand. Soms kan  het zo zijn dat op een andere manier vergelijken resultaten oplevert die net minder interessant zijn. Om die resultaten toch op te kunnen nemen moet afgeweken worden van voorafgaand geformuleerde verwachtingen. Zoals gezegd verschuiven verwachtingen sowieso, en dan is het opzettelijk veranderen niet bevorderlijk, maar als verwachtingen op een klein deel van het onderzoek betrekking hebben, is dus de verandering van de richting van het onderzoek beperkt. Het gevolg kan dan zijn dat na elke gelezen tekst verwachtingen blijken te moeten worden bijgesteld en een nieuw zijspoor in het onderzoek moet worden ingeslagen, met als gevolg dat al die zijsporen niet meer overzichtelijk in een verslag van het onderzoek te verwerken zijn. Aan de andere kant vormt de tekst waarmee is begonnen (of meerdere teksten) het bindende element, waardoor de chaos van onderzoeksresultaten enigszins beperkt blijft, maar het geschreven eindresultaat zal in dat geval lijken op een gerafelde lappendeken. 
Het kan natuurlijk ook anders. Het eindresultaat van een onderzoek kan ook gepresenteerd worden alsof de ideeën over het verloop van het onderzoek achteraf bewaarheid bleken, maar een dergelijke manier van presenteren is alleen mogelijk wanneer aan de bevindingen zoveel is geschaafd, dat deze in het keurslijf te persen zijn van het doel dat voorafgaand aan het onderzoek is gesteld. Daarom koos ik ervoor geen keurig omzoomd laken uit een stuk te maken.
Natuurlijk is het vergelijkingsmateriaal eindeloos uit te breiden. De onderwerpen zijn niet op een ‘natuurlijke’ manier afgebakend, daarom kwam de bepaling van wat ik buiten mijn gezichtsveld liet vallen tot stand door abrupte ingrepen. Volledigheid is een illusie, daarom is de uiteindelijke uitkomst meer een verzameling van losse vergelijkingen dan een welluidende conclusie. In ieder geval heb ik geprobeerd de indruk van een afgesloten geheel  weg te nemen, die het lezen van een tekst, van Van der Goes (of van wie dan ook), kan wekken.
En blijkt geschiedschrijving nu niets anders te zijn dan tekstanalyse? En tekstanalyse hetzelfde als geschiedschrijving (omdat geanalyseerde teksten altijd in het verleden geschreven zijn)? Mijns inziens is geschiedschrijving geschiedschrijving voor zover de nadruk wordt gelegd op tijdsaspecten verbonden aan de gebruikte teksten. Wanneer teksten worden verankert in de tijd, wanneer bevindingen worden opgehangen aan een tijdbalk. Of misschien kan men spreken van de tijdbalk, wanneer men de jaartelling vanaf ons jaar nul als uitgangspunt neemt. Een tekstanalyse kan ook geschiedkundig zijn wanneer bijvoorbeeld de vraag naar het bewaard gebleven zijn of verloren gegaan zijn van materiaal van belang is. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, maar ik zal het niet in mijn hoofd halen te proberen te definiëren wat tot de discipline gerekend moet worden.

Van der Goes en De Nieuwe Gids

Het vertrekpunt van dit onderzoek was in eerste instantie het tijdschrift De Nieuwe Gids. Dat tijdschrift, waarvan in 1885 het eerste nummer werd uitgegeven, wordt vooral geassocieerd met de nieuwe vorm van literatuur, en dan met name poëzie, die daarin voor het voetlicht werd gebracht. Uit de vereniging Flanor kwamen de schrijvers die een bijdrage leverden aan dat eerste nummer: Kloos, Verwey, Van Eeden, Paap en Van der Goes. Zij zouden deel uit gaan maken van de beweging, die, aangevuld met anderen zoals Van Deyssel, de Beweging van Tachtig genoemd wordt.
De redactie van De Nieuwe Gids is echter niet te vereenzelvigen met de Beweging van Tachtig. Het tijdschrift werd gevuld met artikelen van een groep redacteurs die niet constant was, al duikt een aantal namen steeds opnieuw op in de inhoudsopgaven. Ik wilde mij richten op het tijdschrift De Nieuwe Gids, en niet op de beweging die in de literatuur met Tachtig wordt aangeduid. Het tijdschrift was het orgaan waarin wat betreft poëzie vernieuwende ideeën werden opgeschreven. Maar er werden niet alleen artikelen op dat gebied gepubliceerd. Integendeel, in het tijdschrift werden zeer uiteenlopende onderwerpen besproken. (In het eerste nummer werd bijvoorbeeld ook een artikel met de titel De Wet van Bertholet en de moderne scheikunde opgenomen).
Wat mijn nieuwsgierigheid wekte was de vraag of het tijdschrift ook op andere gebieden nieuwe opvattingen verkondigde. En dan met name wat betreft het theater, als een kunstvorm die raakvlakken heeft met de literatuur.
Een mogelijkheid was geweest om alles wat in De Nieuwe Gids is geschreven over het theater naast elkaar te leggen, en van daaruit proberen te formuleren wat de visie van De Nieuwe Gids op het toneel ongeveer is geweest.Dat heb ik niet gedaan.
Ten eerste heb ik niet alle jaargangen van De Nieuwe Gids doorgespit, maar mij beperkt tot de eerste negen jaargangen. Daarna, vanaf 1894, heeft onderlinge twist tussen de redacteuren een scheuring teweeg gebracht in De Nieuwe Gids. De hoofdredactie komt in handen van Kloos, die vanaf dat moment voor een groot deel de inhoud van het tijdschrift bepaalt. Daarmee breekt als het ware een nieuwe periode aan voor het tijdschrift. Dat is de reden waarom het onderzoeksmateriaal afkomstig uit dit tijdschrift geschreven is in de periode die valt tussen 1885 en 1894. 
Ten tweede is de vraag in hoeverre de in De Nieuwe Gids gepubliceerde bijdragen in voldoende mate overeenkomsten hebben om te kunnen spreken van een identiteit van dat tijdschrift. De naam De Nieuwe Gids was gekozen, om zich af te zetten tegen De Gids. Daarmee is niet gezegd dat alle redacteuren er dezelfde opvattingen op na hielden. Hooguit getuigt de naam van een ‘gemeenschappelijke vijand’. Ik heb dan ook niet gezocht naar de grootst gemene deler van opvattingen van verschillende redacteuren over toneel, om deze samen te voegen tot een ‘visie van het tijdschrift’ op dat gebied. Dan zou vooronderstelt moeten worden dat het schrijven in een tijdschrift die gemeenschappelijke visie teweeg heeft gebracht, wat mogelijk is maar niet noodzakelijk. Daarbij leken mij de verschillen interessanter dan de overeenkomsten. (Wat natuurlijk eveneens voortkomt uit vooronderstellingen.) 
Daar komt nog bij dat in De Nieuwe Gids voornamelijk door Frank van der Goes over toneel werd geschreven. De visie van het tijdschrift, voor zover daar van te spreken is, valt dus voor een groot deel samen met de visie van Van der Goes. Daarom mijn keuze om een enkele schrijver, Frank van der Goes, als uitgangspunt te nemen.
Maar ik zal mij niet beperken tot wat Van der Goes De Nieuwe Gids aanleverde. Al in de tijd van de vereniging Flanor, waaruit het tijdschrift is voortgekomen, had ‘de oprichter Van der Goes […] op verscheidene avonden lezingen over tooneel gehouden’. G. H. ’s Gravesande, De geschiedenis van de Nieuwe Gids, Arnhem 1955-1961, p. 11 Eveneens schreef hij toneelkritieken in De Amsterdammer en leverde hij bijdragen aan de Noord en Zuid Nederlandsche Tooneelalmanak voordat artikelen van hem in De Nieuwe Gids werden gepubliceerd. Nadat Van der Goes niet meer verbonden was aan De Nieuwe Gids is hij gaan schrijven voor het tijdschrift De Kroniek van P.L. Tak. Die periode valt echter buiten het bestek van dit onderzoeksverslag. Waar het van toepassing is zal ik ook in mijn onderzoek ander werk van Van der Goes betrekken, dat van voor 1885 is, of dat niet in De Nieuwe Gids is gepubliceerd.
Wat Van der Goes schreef over toneel is echter te beperkt, en sommige andere onderwerpen die hij bespreekt zijn enigszins in verband te brengen met theater, literatuur, of kunst in het algemeen. Dat maakt het wel noodzakelijk een selectie te maken. Artikelen met een voornamelijk politieke inslag (die hij veelal onder het pseudoniem Ph. Hack van Outheusden schreef) heb ik bijvoorbeeld uitgesloten. Door die artikelen bij elkaar te nemen, die een overlap in onderwerp vertonen ontstond een indeling in hoofdstukken. Uiteraard kunnen meerdere indelingen gemaakt worden, maar ik wilde de volgende indeling, in vieren, voorstellen. (Deze is dus geenszins de enige mogelijke.)
In de derde jaargang van De Nieuwe Gids verschijnt het eerste deel van een serie van  artikelen van Van der Goes over de toneelschool. Over het onderwijs aan die school weidde hij daarna nog twee artikelen (alle drie verschenen tussen 1888 en 1890), steeds met de titel De opleiding van tooneelspelers. In het eerste hoofdstuk zullen de opvattingen van Van der Goes over de toneelspeelkunst en aanverwante zaken naar voren komen, aan de hand van die drie artikelen. 
De volgende hoofdstukken heb ik steeds genoemd naar de artikelen van Van der Goes die er de basis van vormen. In hoofdstuk twee en drie komen met name Van der Goes’ ideeën over de historiografie van de literatuur en het toneel aan de orde. De verandering die mijns inziens in de ideeën van Van der Goes op dit vlak waarneembaar is bepaalde de schieding van deze twee hoofdstukken.
Een ander aspect van de literatuur is de kritiek. Van der Goes schreef meerdere Boekbeoordelingen, maar aangezien deze niet over toneelliteratuur gaan, heb ik deze niet opgenomen. Zijn besprekingen van de drama’s Het goudvischje van W.G. van Nouhuijs, Onweer van Ostrovski en Nora van Ibsen daarentegen wel. Die vormen de ondergrond van het vierde hoofdstuk.
Het schrijven van Van der Goes heb ik niet op zichzelf beschouwd. Eveneens heb ik geprobeerd zijn ideeën af te zetten tegen de opvattingen van tijdgenoten. Elk artikel of deel van een artikel van Van der Goes is, waar mogelijk, geplaatst in het licht van een of meer opstellen van een andere schrijver met dezelfde inslag of hetzelfde onderwerp. Het vergelijkingsmateriaal komt over het algemeen uit tijdschriften. De reden daarvoor ontleen ik aan Oversteegen, die, voor zijn boek ‘Vorm of vent’, zich voornamelijk op de kritiek in tijdschriften richtte. De kritiek in dagbladen is van een andere orde, omdat: ‘een dagbladcriticus […] slechts zelden uit [is] op een zo volledig mogelijk formuleren van zijn poëtica. De strategie tegenover het publiek is van overwegend belang.’ J. J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, Amsterdam 1969






Het plaatsen van teksten in een context, en het onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen. 

Teksten van Van der Goes, onderverdeeld in kleinere eenheden, heb ik willen plaatsen in een context van andere, aan elke eenheid gerelateerde teksten. Aan de hand van primaire en secundaire literatuur kunnen achtergronden van zeer verschillend karakter geschapen worden waar vanuit de interpretatie van primaire teksten wordt opgebouwd. Zoals Van der Velden doet in zijn proefschrift. Hij geeft een aantal mogelijke voorbeelden van contexten, die hij ontleend aan LaCapra: ‘de intenties van de auteur, de levensgeschiedenis van de auteur, andere teksten van diezelfde auteur, de politiek-maatschappelijke constellatie waarin de tekst tot stand kwam, en de bredere discoursen waarbinnen of ten opzichte waarvan de tekst functioneert.’ A. W. T. van der Velden, Strijdtonelen. Erwin Piscator en de geschiedenis van Das Politische Theater, Utrecht 1998
Van der Velden gebruikt de door LaCapra uitgedachte dialogische benadering van ‘great texts’. Dat zijn de teksten die tot de canon van de westerse literatuur gerekend kunnen worden. Zo’n tekst vormt een knooppunt waarin verschillende vormen van taalgebruik samenkomen. Door middel van deze benadering (die geen methode te noemen is, omdat voor deze aanpak geen duidelijke richtlijnen zijn verwoord) wordt de betekenis van zo’n bepaalde tekst op losse schroeven gezet, door niet de nadruk te leggen op slechts een vorm van taalgebruik, maar deze af te zetten tegen andere vormen die daar eveneens in voorkomen.
Elke afzonderlijke vorm van taalgebruik functioneert in een bepaalde context. Dat schept de mogelijkheid om een tekst vanuit die context te interpreteren. De verschillende contexten bestaan alleen in tekstuele vorm. (‘For the historian, the very reconstruction of a “context” or a reality takes place on the basis of “textualized” remainders of the past’. D. LaCapra, “Rethinking Intellectual History and Reading Texts”, in: D. LaCapra, S. L. Kaplan (eds.), Modern European Intellectual History, London 1982, p. 50 ) Zo is elke tekst ingebed in een context van  teksten die op die manier als een eindeloos netwerk weer met andere teksten verbonden zijn, of zoals Van der Velden het beschrijft: ‘tekst en context zijn niet meer van elkaar af te grenzen, maar vormen een eindeloos voort te zetten reeks van teksten’.
In een systematisch opgebouwde analyse wordt de achtergrond waartegen een tekst wordt geïnterpreteerd soms als een aparte sectie los van de interpretatie gepresenteerd. Met opzet heb ik gekozen voor een andere opzet, juist omdat tekst en context niet van elkaar te scheiden zijn. Tekst en context verwerk ik naast en door elkaar. 
Door te stellen dat hij niet alle contexten in zijn onderzoek kan betrekken, zegt Van der Velden dat er wel een afgebakend geheel aan contexten is. Ergo, dat die contexten in de tekst besloten liggen (en dat een tekst een afgebakende hoeveelheid aan interpretaties of betekenissen kent). Dat lijkt mij niet, omdat een context niet op zichzelf bestaat, maar door de historicus, door zijn keuze van teksten, gecreëerd wordt. Ik creëer eveneens contexten, maar omdat deze niet van tevoren vastlagen heb ik deze nergens afgebakend of gedefinieerd, waardoor er eigenlijk sprake is van een context.  
Om de zaken nog diffuser te maken hanteer ik ook geen onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen. Een tekst kan niet anders begrepen worden dan in een groter geheel van andere teksten, en op die manier functioneert primaire literatuur dus niet anders dan secundaire. Op een gelijkwaardige manier geven primaire en secundaire bronnen een invulling aan interpretaties, ondanks dat in secundaire (een aantal van) de bronnen waarop die gebaseerd zijn expliciet vermeld worden, en primaire niet. Dat neemt niet weg dat men zich niet zeer bewust moet zijn van de gelaagdheid, die dus alleen in secundaire literatuur (gedeeltelijk) geëxpliciteerd is. En daarbij moet het belang van de datum waarop een tekst is geschreven eveneens niet onderschat worden.


Waarom Van der Goes?

De dialogische methode geeft een nieuwe impuls aan ‘vastgeroeste interpretaties’ van werken die tot de canon behoren. LaCapra schrijft (tussen haakjes): ‘What I take especially valuable in the approaches to textuality developed by Heidegger and Derrida is critical inquiry that tries to avoid a somnambulistic replication of the excesses of a historical tradition by rehabilitating what is submerged or repressed in it and entering the submerged or repressed elements in a more even-handed “contest” with tendencies that are damaging in their dominant forms.’ 
Een andere manier kan zijn om minder platgetreden paden in de geschiedschrijving te betreden, en, waar het gaat om de keuze van het onderwerp en de bronnen, centraal te stellen wat altijd is gemarginaliseerd of weggelaten. (Ik wil niet spreken van het ontdekken van onontgonnen gebieden in de geschiedenis, omdat elk onderzoek,  hoe obscuur het onderwerp dan ook mag wezen, zich altijd op een bepaalde manier verhoudt tot het onderzoek dat reeds is verricht). Dat is een van de redenen geweest om Van der Goes als centrum te laten fungeren van mijn onderzoek. De Nieuwe Gids wordt namelijk meestal in verband gebracht met vernieuwende opvattingen over poëzie, en met schrijvers als Kloos, Van Deyssel, Verwey en Van Eeden. Vaak wordt (impliciet) een onderscheid gemaakt tussen deze auteurs en andere, zoals Van der Goes. Dat een schrijver als Van der Goes minder vaak de geschiedenisboeken haalt, komt omdat deze als van minder belang wordt gezien. Daar zijn misschien goede redenen voor aan te voeren, maar dat neemt niet weg dat alles wat als relevant wordt beschouwd die status alleen kan hebben ten opzichte van wat als ondergeschikt daaraan wordt bestempeld. Op die manier kan dit onderzoek een aanvulling zijn op bestaand onderzoek naar De Nieuwe Gids.






Hoofdstuk 1.    De opleiding van tooneelspelers.


De beschaving van toneelspelers

Het oprichten van een toneelschool was een door het Tooneelverbond in 1874 gerealiseerde doelstelling. De oprichting van de school had behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, en in de eerste jaren dat de school bestond is er nogal wat te doen geweest over de inrichting van het onderwijs. Maar volgens Allard Pierson was de kritiek op de toneelschool niet terecht. In zijn openingsrede voor de 13e algemene vergadering van het Tooneelverbond A. Pierson, Eene aanprijzing van de Tooneelschool. Toespraak van Allard Pierson, ter opening van de 13e algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond, gehouden te Leeuwarden, op 27 october 1883, s.l. 1883 gaf hij een blijk van vertrouwen en beschuldigde de critici van de toneelschool ervan dat zij over het algemeen niet eens de moeite namen om de school te bezoeken, en dus geen recht van spreken hadden. En alle kritiek ten spijt zal de school zeker bijdragen aan de verheffing van de klasse van de toneelspelers. Volgens hem alleen al omdat het een school is, en elke ‘school, die op een ernstigen grondslag rust, is in mijn oog een heiligdom, want elke school van dien aard is de kweekschool van het betere in den mensch.’

Niet iedereen was zo optimistisch gestemd. Van der Goes blikte in De Nieuwe Gids terug op de recente geschiedenis van de school. Hij constateerde dat de school een specifiek doel had, maar er niet zondermeer in slaagde dat te bereiken. 
Van der Goes was niet onbevoegd, zoals Pierson de meeste critici onbevoegd achtte, om hier over te schrijven. Van der Goes was namelijk betrokken bij het Tooneelverbond. Dit verbond, dat in 1870 was opgericht, had in een aantal belangrijke steden een afdeling, en een eigen tijdschrift, Het Tooneel (dat in eerste instantie verscheen onder de naam Het Nederlandsch Tooneel). In 1882, duikt in dat tijdschrift, in het verslag van de twaalfde algemene vergadering, voor het eerst de naam van Frank van der Goes op “12de Algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond”, Het Tooneel No.1 1 Nov.1882 XII,   p. 4, en in de aflevering van 23 mei 1891 Het Tooneel, No. 14, 23 mei 1891 XX, p. 108/109 de laatste keer. In die laatste aflevering wordt kort beschreven hoe Van der Goes na een conflict is opgestapt. Hij komt dan ook in het overzicht van de bestuursleden, in de aflevering van 15 november 1891, niet meer voor onder de Afdeeling Amsterdam. Dat hij zitting had in het bestuur van die afdeling blijkt eveneens uit een brief aan Van der Goes van secretaris Backer, gedateerd 6 september 1882. Rond die datum moet hij zijn benoemd in het bestuur van de Amsterdamse afdeling, en tevens tot gedelegeerde van het Bestuur in de Commissie Beheer en Toezicht der Tooneelschool.
Van der Goes was dus een periode direct betrokken bij de toneelschool. In een brief aan hem gericht, gedateerd 29 november 1886, werd hij bedankt voor het uitvoeren van zijn taak als secretaris van de Commissie Beheer en Toezicht. Van der Goes zou zijn verdiensten voor de toneelschool voortzetten als leraar. Dat deed hij echter niet lang, want eind 1886 wees hij Titia van Gelder aan als zijn opvolger. Daarover in de notulen van de 17e algemene vergadering van het Tooneelverbond (afgedrukt in Het Tooneel): ‘De Hr. F. van der Goes heeft gemeend in dezelfde maand voor zijne betrekking als leeraar in Voordracht van Fransch en Hoogduitsch te moeten bedanken. Hij had echter de welwillendheid aan te bieden zijn ambt niet te zullen neêrleggen, dan nadat daarin zou voorzien. Dit is nog niet geschied; wel heeft Mej. Titia van Gelder zich bereid verklaard voorlopig aan ééne klasse voordracht in het Fransch te geven, waarmede zij in ’t laatst van Februari is aangevangen.’ “17e Algemeene Vergadering”, Het Tooneel 1886 XVI., p. 145

Nog voor zijn breuk met het Verbond (tussen 1888 en 1890) schreef Van der Goes een serie van drie artikelen voor De Nieuwe Gids met de titel De opleiding van tooneelspelers, F. van der Goes, “De opleiding van tooneelspelers”, De Nieuwe Gids 3 2 1888, De Nieuwe Gids 4 11889 en De Nieuwe Gids 5 2 1890. Citaten uit de drie artikelen zal ik in het vervolg  aanduiden met OT I, OT II en OT III en een vermelding van de bladzijde. waarin hij allereerst in herinnering bracht met welk doel ooit de opleiding voor toneelspelers in het leven werd geroepen. Het ontbrak toneelspelers namelijk aan beschaving en zedelijkheid. Door ‘de reputatie van een rekbaar geweten in zaken van geslachtelijken aard’ (OT I, 375), hadden zij geen toegang tot kringen van hogere beschaving. Acteurs, en actrices nog meer, zouden op zo’n manier moeten worden opgevoed, dat hun losbandigheid, vooral wat betreft de seksuele moraal, zou verminderen. De opleiding moest op zo’n manier ingericht worden dat deze er toe bijdroeg ‘dat de knapen en maagden […] in hunne toekomstige slaapkamers en in die van anderen, het rechte pad zouden weten te houden’    (OT I, 377). Dat oogmerk had, volgens Van der Goes, echter de overhand genomen. Er werd teveel gehoor gegeven aan de ‘roep, die van den schouwburg als kweekplaats van huiselijke deugden uitging’ (OT I, 377).

Het idee, dat een schouwburg een plaats is waar het publiek door middel van toneel in de zeden moest worden onderwezen, kent een lange traditie, waarvan al iets terug is te vinden in een brief uit 1799 opgesteld door enkele Amsterdamse schouwburgcommissarissen. S. Ipz. Wiselius e.a., Het advies van de Amsterdamse Schouwburg-commissarissen aan de Agent van de Nationale Opvoeding, 1799 Aan de burgeragent van de Nationale Opvoeding berichtten zij over de toestand van het toneel in Nederland, en wat daaraan te verbeteren viel. Maar men moet zich wel bedenken dat in de eeuw die tussen deze brief en de artikelen van Van der Goes het gebruik van het begrip ‘zeden’ sterk veranderd is. 
De commissarissen richtten zich in hun brief op de functie die het toneel kon en moest vervullen. Niet elke vorm van toneel was op eenzelfde manier in staat om het publiek te onderwijzen in de deugden. Het blijspel bijvoorbeeld droeg niet bij aan het verbetering van de zeden, omdat in het blijspel situaties en karakters dusdanig overdreven werden dat de toeschouwer deze in de werkelijkheid niet zou herkennen, en er dus niks van kon leren. Daar kwam nog bij dat in blijspelen personen van stand belachelijk werden gemaakt, wat tot gevolg had dat het publiek geen respect meer voor die stand als geheel had.
De tragedie daarentegen was het middel om, ook het gewone publiek, staatkundige deugden als vaderlandsliefde bij te brengen. Alleen zij die over smaak beschikten waren echter in staat te zien waarin het treurspel nog meer schoon is. De minder ontwikkelde toeschouwer is gebaat bij stukken waarin het verschil tussen deugd en ondeugd meer aan de oppervlakte ligt, omdat het lerende effect groter was, dan wanneer over dat verschil nagedacht moest worden. Voor ‘die classe, tusschen welke en de planten, het dierenrijk de middenevenredige is’ moest de schouwburg ‘tot eene leerschool van deugd en goede zeden’ worden. 
 	De opstellers van de brief  aan de burgeragent verkozen het drama niet boven wat zij noemden het Helden Treurspel. Desalniettemin moest men rekening houden met minder geletterde lieden, omdat die nu een maal niet uit de voeten konden met het treurspel. Zij konden zich beter identificeren met de alledaagse gebeurtenissen en de personages, van dezelfde stand ‘als waaruit de massa der aanschouweren bestaat’, die in het drama voorkwamen. Het onderscheid in klassen is eveneens te zien in de reden waarom, volgens de schrijvers, het treurspel minder goed werd uitgevoerd dan het drama. Dat werd namelijk veroorzaakt doordat de personages in een drama van dezelfde klasse zijn als de acteurs die het opvoeren. Toneelspelers waren dus over het algemeen van eenzelfde beschavingsniveau als een groot deel van het publiek dat de schouwburg bezocht. De commissarissen zagen dan ook de opleiding van toneelspelers als een van de middelen om het toneel in Nederland te verbeteren. Dan zouden zij bijgestuurd kunnen worden op het gebied van de zeden, want zij die zelf niet onberispelijk zijn, zijn niet in staat (op het toneel) anderen een les in zeden te leren.  
Om de zedelijke toestand van de toneelspelers te verbeteren zou de directie zich tot doel moeten stellen hen toegang te verschaffen tot gezelschappen van ‘beschaafde, ordentlijke lieden’, om hen ‘wezenlijk te verbeteren en te beschaven’. Nieuwe jongelieden zouden geworven moeten worden voor het toneel, die opgeleid konden worden wanneer ze ‘smaak en genie voor Tooneel betonen te bezitten’. Aan de opleiding zou niet alleen in de ‘Tooneelkunde’, maar ook in ‘de fraije letteren, en beschaving der zeden’ onderwezen moeten  worden.
	
In twee voorlezingen (en het bijbehorende Voorbereidend vertoog), door Wiselius (een van de heren die de brief opstelden) in 1821 en 1822 uitgesproken, als voorzitter van het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekenheid, lijken deze opvattingen door te klinken. S. Ipz. Wiselius, De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, Amsterdam 1826 Voor de toeschouwers van het toneel had hij weinig goede woorden over: ‘de grove zinnelijkheid en verregaande verdierlijking des Publieks, hetwelk gewoonlijk, of ook nu en dan, den Schouwburg bezoekt.’ Dat publiek had geen enkel idee van goede smaak of gevoel voor ‘het Treurspel de beste School ter aankweking van edele beginselen en verhevene gevoelens; van zucht voor Vrijheid en liefde voor het Vaderland; van verdraagzaamheid in het Godsdienstige en algemeene menschenmin’ is, en ‘van hogerhand’ werd niet ingezien, ‘van welk een uitgestrekt en onschatbaar belang de Schouwtooneelen zijn kunnen, […] ook ter leiding van den Volksgeest, en dus voor de Staatskunde zelve.’
	Maar dat schreef hij in zijn Voorbereidend vertoog, drie, vier jaar nadat hij de voorlezingen gaf, waarin hij uitlegde waarom hij weerzin voelde om zijn lezingen uit te geven. In de lezingen zelf is hij nog een stuk optimistischer gestemd, en spoorde hij toneelspelers, die zich bij het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid hadden gemeld om zich te laten scholen in hun (toekomstige) vak, tot grote hoogte aan. Hij riep hen op zich vooral voorbeeldig te gedragen: ‘Gij dan, zet hun, zet aan die grimmige Strafpredikers, zuiverheid van zeden en vroomheid van wandel tegen; durft hen opdagen, om u van ongodsdienstigheid, van booze of van verachtelijke handelingen te komen beschuldigen, en gij zult hen ontwapend, hen voor tot zwijgen gebragt hebben.’ Eveneens was van belang dat zij hun moedertaal kenden: ‘zij worde door u gekend in hare oorsprong en in hare eigenaartige onbedorvene uitspraak!’, en zij hun vak beschouwden ‘als een verhevene kunst, nooit als eene broodwinning’.
	Het toneel (en vooral balletten!) zoals dat te zien was bedierf de zeden. Dat nam niet weg dat ‘Een goed gebruik dan van het Schouwtooneel wordt, […] noch door de Godsdienst, noch door de wijsheid afgekeurd, maar veeleer door die beide aangeprezen, als stichtend, als zielsverheffend, als nuttig voor allen ouderdom en voor alle standen.’ De welsprekendheid was daarin het voornaamste element, omdat door middel daarvan de zedelijke bedoeling van de dichter overgebracht moest worden. Voor het blijspel gold wel dat daarin ‘Nooit […], even weinig als elders, de gestrengste zedekunde aan eene kwinkslag prijs gegeven!’ werd. De schouwburg kon dus heel goed een voorbeeldige functie hebben, maar dat was nog nauwelijks het geval, ‘vooral, waar men het tooneel laat schenden en bezoedelen door bootsenmakers en springers, waar men door schaamtelooze kleedingen, door aanstootelijke gebaren en door wellustige standen, de dierlijke drift blijft voeden en aanprikkelen, daar ook blijft het voor elken vader, voor elken opvoeder der jeugd eene onvergeeflijke misdaad, zijne kinderen of kweekelingen die plaatsen te laten bezoeken.’
	Deze visie op de stichtelijke werking van het toneel en daarvoor benodigde opleiding van toneelspelers (zoals die naar voren komt in de brief en in de voorlezingen ongeveer twee decennia later) lijkt op de ideeën van Van der Goes daarover. Het ontbreken van contact tussen toneelspelers en meer beschaafde mensen wordt zowel door de schouwburgcommissarissen als door Van der Goes genoemd, evenals de huishoudelijke deugden waarin het toneel kan onderwijzen. Van der Goes maakt echter niet het onderscheid tussen  huishoudelijke en staatkundige deugden. Daarnaast worden twee van de drie redenen die Van der Goes noemt voor het mislukken van de opzet van de toneelschool als kunstopleiding, door de schouwburgcommissarissen echter genoemd als argumenten waarom toneelspelers geschoold zouden moeten worden. 

De leerlingen aan een toneelschool moest een beetje beschaving bijgebracht worden, maar volgens Van der Goes werd daar vervolgens teveel de nadruk op gelegd: ‘Want het kreeg nu somtijds den schijn, alsof de meest oppassende jongelieden, ook de meest belovende leerlingen waren. Deze min of meer burgerlijke opvatting der taak schreef een zekere gestrengheid in het dagelijksche leven voor, die met een ruimere en eigenlijk artistieke beschouwing slechts kwalijk overeen te brengen was’ (OT I, 376).
Het onderwijs moest niet alleen bestaan uit voor het toneel relevante vakken, maar ook uit andere ‘nuttige wetenschappen’ (OT I, 377). Het bezwaar van Van der Goes daartegen was dat, hoe nuttig het onderwijs in deze bijvakken ook was, de docenten niet in staat bleken om de leerlingen tot ware kunstenaars op te leiden. Zij hadden geen benul van de ‘den zeldzamen rijkdom van een edelmoedige en gevoelige kunstenaarsziel’ (OT I, 376), en bezaten ‘gewoonlijk eigenschappen […] die van niets zoo veel verschillen als van de tamelijk schaarsche qualiteiten waarover iemand moet beschikken, die spreken zal van zijn eigen ziel tot de nog bijna sluimerende vermogens zijner jonge leerlingen’(OT I, 377, 378). 
	
Loffelt deelt deze kritiek met Van der Goes. Op 14 oktober 1873 hield hij een voordracht voor de Dordrechtse afdeling van de Hollandsche Maatschappij voor Fraaie Kunsten en Wetenschappen A. C. Loffelt, Ons Tooneel en het Nederlandsch Tooneelverbond, Utrecht 1873, om de aanwezigen te informeren over de doelstellingen van Het Nederlandsch Tooneelverbond. Aan zijn Dordrechtse publiek vertelde Loffelt hoe het Verbond belang stelde in ‘de veredeling van het tooneel’. Door het instellen van een pensioenfonds hoopte het Verbond de stand van de toneelspelers te verheffen, en door betere stukken op de planken te brengen, en betere kritiek te schrijven in een eigen tijdschrift, op de toestand van het toneel in Nederland ‘een heilzamen invloed’ te kunnen uitoefenen. 
Hij citeerde uit een rapport van een vergadering gehouden in 1867 door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen: ‘dat het tooneel naast de school behoort te staan en mede een factor is van opvoeding en onderwijs.’, wat dus geenszins een nieuwe opvatting was.
De Nut-maatschappij was, op kleine schaal, eerder al begonnen een opleiding voor acteurs op te zetten, maar bepaalde zich, volgens Loffelt, ‘tot het geven van onderricht in de geschiedenis, de Nederl. taal, kunstmatige voordracht, enz. zonder zich vooralsnog met de eigenlijke practische tooneelspeelkunst in te laten’. Over de rol die De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft gespeeld bij de oprichting van de toneelschool is meer te vinden in: P. Post, “Het nut van toneel: De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de opleiding van toneelspelers”, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 2003, p. 300-320 Het bezwaar van de oprichters van het Tooneelverbond was dat het toneel bij het Nut niet de eerste prioriteit had. Volgens Van der Goes was dat nog steeds een probleem in de tijd dat het bestuur van de toneelschool door het Tooneelverbond was overgenomen. 
Toneelspelers ontbrak het aan beschaving, en dat was de voornaamste reden een opleiding in het leven te roepen. Dat argument komt in de verschillende bronnen steeds terug. Loffelt voert daarbij aan, dat, omdat zij geen beschaving kenden, toneelspelers niet in staat waren beschaafde personages uit te beelden. Van der Goes noemt het verschil in beschavingsniveau tussen toneelspelers en personages echter niet.
Toneelspelers dienden niet hun afkomst te verraden door op het toneel te spreken met een accent. Wiselius vond het een vereiste voor toneelspelers hun moedertaal te kennen ‘in haren oorsprong en in hare eigenaartige onbedorvene uitspraak’. Of zoals Loffelt het zegt: ‘Plompheid en onhandigheid, Amsterdamsch, Rotterdamsch of Haagsch dialect moet geweerd worden.’	

Wat de toneelschool betreft gaf Van der Goes nog een derde reden waarom deze niet in haar opzet kon slagen. Namelijk ‘de achterlijkheid van de kunst die men wenschte te verbeteren’ (OT I, 378). Kunst werd niet als een serieuze zaak gezien. ‘De tooneelspeelkunst toch werd en wordt hier te lande hoofdzakelijk beoefend als een bedrijf dat een ordentelijk stuk brood oplevert, en maar door weinigen als een serieuze kunst, waarvoor te leven een geluk is dat door geen ander geluk wordt overtroffen’ (OT I, 378). Volgens Loffelt stelde het Tooneelverbond zich ten doel uiteindelijk de band die beschaafde en geletterde lieden hadden met het toneel, maar die in de ‘broodwinningsperiode’ was verbroken, te herstellen. Wiselius spoorde zijn toehoorders van jonge acteurs in zijn eerste voorlezing aan hun vak te beschouwen ‘als een verhevene kunst, nooit als eene broodwinning’.


De invulling van het onderwijs aan de toneelschool

Dat de leerlingen aan de toneelschool tijdens hun opleiding ‘eene prijselijke ervarenheid in de geschiedenis, de algemeene en die van het vaderland, de kennis der heidensche oudheid, de aardrijkskunde, in de nieuwere talen en de Nederlandsche’ (OT I, 377) opdeden, was volgens Van der Goes niet verkeerd, maar toch ging volgens hem te weinig aandacht uit naar de vorming van de leerlingen tot kunstenaars. Hij verklaart zich niet nader over welke vakken, en in welke mate deze aan de toneelschool gegeven zouden moeten worden. Terwijl in de tijd dat De opleiding van tooneelspelers in De Nieuwe Gids verscheen, er veel werd gediscussieerd over de invulling van het lesprogramma dat de school aan zou moeten bieden. 

Van der Goes had zich al eerder gemengd in die discussie, wat, gezien zijn betrokkenheid bij het Tooneelverbond, niet vreemd is, en blijkt uit een recensie (vermoedelijk van zijn hand) van een voorstelling van het Nederlandsch Tooneel. G. “Varia / Tooneel” Deze recensie uit 1885, verscheen drie jaar voor het eerste artikel over de toneelopleiding in De Nieuwe Gids. De omstandigheden voor het Nederlandsch Tooneel, het gezelschap van het Tooneelverbond, waren volgens de schrijver van die recensie gunstiger dan die van de toneelschool. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het Verbond zou besloten moeten worden over veranderingen die zijn voorgesteld, namelijk een verandering in de samenstelling van het personeel, en het inkrimpen van de toneelschool tot een vakschool. Deze voorgestelde wijzigingen waren volgens de schrijver bedoeld om te bezuinigen en zo het geldgebrek van de school tegen te gaan. Alleen meer geld en meer belangstelling van het publiek voor het toneel en voor de toneelschool kunnen leiden tot verbetering.
	
Over de invulling van het onderwijs aan de toneelschool werd uiteraard vergaderd door het Tooneelverbond, en geschreven in Het Tooneel. In 1882 werd in dat tijdschrift voorgesteld de school te splitsen. De resultaten van de leerlingen voldeden niet aan de verwachtingen, en dat kwam doordat er een groot verschil bestond in ontwikkeling tussen de leerlingen. Daarom zouden er binnen de school twee afdelingen moeten komen: ‘eene als voorbereidingsschool, waar de vakken van gewoon onderwijs hoofdzaak zijn, en eene als vakschool, waar het kunstonderricht meer op den voorgrond treedt.’ “Jaarverslag van het Nederlandsch Tooneelverbond”, Het Tooneel No.1, 1 Nov. 1882 XII, p.1
	De opleiding werd vervolgens opgedeeld in een vakschool en een voorbereidende opleiding, om de leerlingen eerst voldoende algemene kennis bij te brengen voordat ze aan het echte werk begonnen. Maar de opleiding kostte het Verbond een hoop geld, waardoor enkele jaren later werd geopperd om deze tweedeling weer op te heffen. Aan de discussie over dat voorstel raakt Van der Goes in zijn recensie uit 1885.
In Het Tooneel werden ook andere voorstellen gedaan om de toneelschool te veranderen. In 1889 lezen we over hogere toelatingseisen, over de mogelijkheden de leerlingen onder te brengen bij gastgezinnen in plaats van hen te laten verblijven in een internaat, het samenvoegen of schrappen van vakken, en een systeem van aspirant-leerlingen, die onderwijs volgen aan andere onderwijsinstellingen alvorens toegelaten te worden tot de toneelschool. “De voorstellen tot hervorming der Tooneelschool”, Het Tooneel, Extra-Nummer No. 17A, 11 mei 1889 XVIII, p. 151 – 155
	Daarnaast was er ook de roep om een applicatietheater, een gezelschap waarin de vers afgestudeerden onder begeleiding wat hen geleerd is voorzichtig in de praktijk kunnen brengen. Vanuit het Salon des Variétés kwam, in 1889, het voorstel om speciaal voor de jonge acteurs een achttal voorstellingen te organiseren. L. Simons schreef in Het Tooneel dat dit voorstel aansloot bij ‘de herhaaldelijk gebleken behoefte aan en uitgesproken wenschelijkheid van een théâtre d’ application of théâtre des jeunes tot verdere vorming der oud-leerlingen van onze school’. Het Hoofdbestuur ging echter niet op dit voorstel in. L. Simons Mz., “Een program van actie”, Het Tooneel No.16 27 Apr. 1889 XVIII, p. 135 Van der Goes kende, door zijn functie in de Amsterdamse afdeling van het Tooneelverbond, dit voorstel. In een vergadering van de afdeling werd namelijk zijn motie aan het bestuur over dit onderwerp aangenomen. “Officieel Gedeelte”, Het Tooneel, Extra-Nummer No. 17A, 11 mei 1889 XVIII, p.140

Nergens wordt echter duidelijk hoe Van der Goes tegenover zo’n applicatietheater stond. De eerder genoemde L. Simons was hier een duidelijk voorstander van. Simons was, net als Van der Goes, als leraar verbonden aan de toneelschool. Hij doceerde daar Nederlandse taal en stijlleer. Veel van de geopperde ideeën om de toneelschool te hervormen zijn terug te vinden in zijn pamflet De opleiding onzer tooneelspelers. L. Simons Mz., De opleiding onzer tooneelspelers. Opmerkingen naar aanleiding der hervormingsplannen voor de tooneelschool, Amsterdam 1889 Maar ook in het tijdschrift Eigen Haard waarin hij de lezers een beeld van de toneelschool schetste. L. Simons Mz., “In en om de Tooneelschool”, Eigen Haard 1888 No 29, p. 350
In dat laatste artikel vermelde Simons dat binnen het Tooneelverbond veel gedebatteerd werd over het opheffen van de verdeling tussen de voorbereidende school en de vakschool, wanneer de financiële situatie van het Verbond niet optimaal was. Hij somde op welke vakken er aan de beide afdelingen werden gegeven, wat inzicht geeft in de verschillen  tussen de twee afdelingen. 
In de eerste drie voorbereidende klassen worden de leerlingen onderwezen in ‘de nederlandsche,  fransche en duitsche taal, vaderlandsche en algemeene geschiedenis, land- en volkenkunde, lezen en voordracht, uitspraak en stemvorming, teekenen, costuumnaaien (voor de meisjes), schermen (voor de jongens), dansen en mimische en plastische oefeningen.’ 
In de drie hogere klassen van de vakschool worden ‘de kundigheden en eigenschappen [onderwezen] welke voor een degelijk kunstenaar onmisbaar zijn: beschaafde uitspraak, goede manieren buigzaamheid van gewrichten en stem, oefening van het geheugen, kunst van zeggen en voordragen, verfijning van den smaak, verscherping van het oordeel, kennis van letterkunde en geschiedenis, meer in het bijzonder van het tooneel, van costuumkunde enz.’ 

Daarbij moesten de leerlingen hun kennis praktisch leren toepassen, niet alleen tijdens de opleiding, maar ook de oprichting van een théâtre des jeunes zou hier veel toe bijdragen. De leerlingen die van de school kwamen onderscheidden zich weliswaar door ‘beschaving en goeden toon’, maar er moet naar de mening van Simons meer aandacht besteed worden aan de vorming van hun techniek en praktische oefeningen. Van der Goes merkt wel op dat de organisatie en het bestuur belangrijke punten waren ten tijde van de stichting van de toneelschool. (‘De administratie was zoo moeilijk en daarom werd de administratie de hoofdzaak.’(OT I, 381, 382)), maar in De opleiding onzer tooneelspelers van Simons vond ik een meer uitgebreide uiteenzetting over de manier waarop het onderwijs aan de toneelschool vorm gegeven zou moeten worden, waar Van der Goes zich niet aan waagt. 
Simons was op zoek naar een methode van onderwijs die van een toneelspeler de ‘vertolker, met stem en in beeld, van letterkundige kunstwerken’ maakte. Hij beriep zich daarbij, voor de verschillende onderdelen waarin zijns inziens een toneelspelers onderwezen moest worden, op een aantal (voornamelijk buitenlandse) auteurs.
Om een goed toneelspeler te kunnen zijn was het noodzakelijk in staat te zijn geraakt te worden door het kunstwerk, want alleen wanneer de verbeelding getroffen werd kon een kunstwerk begrepen en vervolgens vertolkt worden. Naast het gevoel was kennis eveneens van belang. Kennis van de dramatische letterkunde, stelde de toneelspeler in staat het toneelstuk te begrijpen, en te kunnen fungeren als tussenpersoon tussen de dichter en het publiek. Want voor zijn publiek moest de acteur uitdrukking geven aan de hartstochten en stemmingen van zijn personage. Een goede opleiding zou er, volgens Simons, in voorzien dat de toneelspeler daartoe zijn hele lichaam als een instrument kon bespelen. Door middel van zijn bewegingen, gebaren en mimiek, maar vooral ook de voordracht (van poëzie Simons schrijft weinig over de voordracht van poëzie, maar verwijst naar de artikelen van Van der Goes in De Nieuwe Gids.  en proza), die voor Simons, evenals voor Van der Goes, een belangrijke plek innam. Beide zagen de acteur als de vertolker, van wat de dichter geschreven had,  als ‘tusschenpersoon tusschen den dichter en het publiek.’ 
Interessant is dat Simons hier voorschreef dat de leerlingen in eerste instantie aan de slag moesten gaan met literatuur die alleen hun verstand zou treffen. Het zou namelijk teveel van het goede zijn wanneer meteen het gevoel van de leerling beroerd zou worden. Het gevoel (aandoeningen, stemmingen, hartstochten, ontroering zijn andere benamingen die daar voor gebruikt werden), mocht pas in een later stadium aangesproken worden. Welk aandeel het gevoel had voor Simons voor het maken van kunst, wordt duidelijk waar hij schreef: ‘Het dusgenoemd artistiek accent mag slechts beoefend worden, wanneer men het logisch meester is’, waar hij het artistieke gelijk stelt aan het emotionele. 
En het gevoel werd niet enkel in de voordracht tot uiting gebracht, maar de toneelspeler moest daartoe zijn mimiek en bewegingen kunnen inzetten, evenals de technieken van het grimeren. De opleiding moest daarom ook bestaan uit praktische vakken, zoals tekenen als middel om de grimeerkunst te leren, en schermen, zodat de leerling met alle disciplines van het vak bekend was.  
De principes van de ‘physiognomiek’ Simons verwees in dit verband naar Piderit, Mimik und Physiognomik. vormden de basis van Simons’ ideeën. Deze psychologische leer, legt verbanden tussen de uiterlijke kenmerken van een persoon en zijn karakter, maar dat betekende voor Simons niet dat de toneelspeler klaar was wanneer deze de hartstochten van zijn personage natuurgetrouw kon uitbeelden. Een fotografische weergave van de werkelijkheid op het toneel, was uiteindelijk niet genoeg. Het moest verder gaan dan dat. Het publiek wilde stemmingen en hartstochten ‘op de meest volmaakte manier uitgebeeld zien’.
Ondanks dat het boekje van Simons bijna dezelfde titel heeft als de drie artikelen van Van der Goes, en deze in ongeveer dezelfde tijd geschreven zijn, gaven de beide schrijvers (die allebei aan de toneelschool doceerden) een behoorlijk andere invulling aan hun schrijven. Voor beide moest een kunstenaar vooral een gevoelsmens zijn, maar dat idee komt bij Van der Goes alleen terloops ter sprake. Beide schrijvers gingen theoretisch in op de toneelspeelkunst. Simons gebruikte die theorie om te bepalen in welke vakken de leerlingen aan de toneelschool het beste kennis bijgebracht kon worden, waarbij het accent legde op de praktische oefening van de vaardigheden. 


Een onartistieke tijd

Simons schreef in tegenstelling tot Van der Goes meer constructief. De laatste gaf voornamelijk aan waar de moeilijkheden lagen ten tijde van de stichting van toneelopleiding. Die moeilijkheden waren nog niet weggenomen, en belemmerden nog steeds het welslagen van de school.
 Zo was er in de tijd van de oprichting geen volwaardige Nederlandse literatuur te vinden, behalve dan die uit het verleden. Van der Goes stelde dat toentertijd, en in 1888 nog steeds, er geen ‘Nederlandsche letterkunde, […] die den intiemen kunstzin van de beste van onze lezers en van onze artisten bevredigt, die stichting en genot brengt in de jonge levens van hen, aan wie later genot en stichting zal worden gevraagd voor anderen’ (OT I, 383) voorhanden was. Busken Huet en Potgieter (‘mannen van kennis en van talent’(OT I, 383)) waren zich daar als twee van de weinigen van bewust. De ‘opkomende aesthetici en journalisten van het geslacht van 1850’ (OT I, 381), werden door de oprichters van de toneelschool geraadpleegd. Hun oordeel over de literatuur werd door de menigte echter niet begrepen, waardoor niet werd ingezien dat ‘de mode dat men zou trachten de jeugd de geestdrift van de ouderen voor onze fraaie letteren deelachtig te maken’(OT I, 384), in werkelijkheid onmogelijk te realiseren was. Er was dus een gebrek aan geschikte literaire werken. 

De vertaling van Shakespeare door Burgersdijk was al evenmin bruikbaar voor het onderwijs aan de toneelschool. In wat Van der Goes noemde ‘een invloedrijk tijdschrift’ (OT I, 386), werden de verschillende delen van die vertaling steeds aangekondigd, maar, volgens Van der Goes, zonder dat daarin een waardeoordeel over de vertalingen werd geveld. Voor ‘een invloedrijk tijdschrift’ lees ik De Gids, het tijdschrift waarin Potgieter en Busken Huet toonaangevende redacteuren waren. In De Gids bracht Van Hall inderdaad vooral de verdiensten van Shakespeare naar voren en nauwelijks die van de vertaler. Toch citeerde Van Hall met regelmaat uit de vertalingen, om zijn lezers een idee te geven van de voortreffelijkheid van het werk van Burgersdijk. Want Van Hall was zeker ingenomen met de kwaliteit van de vertalingen. Hij schreef: ‘De nauwgezetheid, waarmede hij den dichter op den voet volgt, tot in den vorm hem nabij blijvend, meestal een rijm kiezend waar Shakespeare rijmt, enjambeerend waar de dichter het doet, en bij de woordspelingen, waar letterlijke vertaling onmogelijk is, steeds het rechte equivalent vindende, is in beide deelen verrassend en bewonderenswaardig.’ J. N. Van Hall, “Letterkundige Kroniek”, De Gids 50 I Febr. 1886, p. 386-387 Van Hall had echter niet alleen bewondering, maar nuanceerde zijn standpunt ook enigszins. Niet altijd leverde de manier van vertalen door Burgersdijk, waarbij het origineel zo nauwgezet werd gevolgd, een goed resultaat op: ‘Misschien is hij in zijn ijver, om zooveel mogelijk voor elke woordspeling een Hollandsch equivalent te vinden, in plaats van, op het voorbeeld der Duitsche vertalers, een enkele te laten glippen, nu en dan wat vergegaan.’ J. N. Van Hall, “Letterkundige Kroniek”, De Gids 50 III Juli 1886, p. 188-189
In tegenstelling tot Van Hall oordeelde Van der Goes een stuk minder lovend over deze Shakespeare-vertaling, die alleen haat jegens Shakespeare zou opwekken, want ‘zo netjes als de poëzie van dit werk is afgeroomd, wordt er weinig karnemelk geproduceerd’  (OT I, 386). Toch moet ik Van der Goes op een inconsequentie betrappen. Met de titel Een late hulde verscheen in De Amsterdammer een serie over de vertalingen van Burgersdijk, van de hand van Van der Goes, geschreven voordat hij voor De Nieuwe Gids ging schrijven. De laatste opmerking daaruit laat een heel ander geluid horen. Volgens Van der Goes kon Burgersdijk op sommige punten door anderen verbeterd worden, maar de ‘gevestigde meening, dat wij in den arbeid van den Heer Burgersdijk een voortreffelijke Shakespearevertaling bezitten’ hoefde niet gewijzigd te worden. F. van der Goes, “Een late hulde”, De Amsterdammer, 9 augustus 1883

Zo goed als elk Nederlands literair werk, moest bij de leerlingen een grondige hekel aan literatuur veroorzaken. Dat is de toon waarop Van der Goes zich in De Nieuwe Gids uitliet over de Nederlandse (dramatische) literatuur. Toch zag hij nog wel enkele lichtpuntjes. Het werk van Vondel bijvoorbeeld, maar dat kon men pas op latere leeftijd waarderen, en dan alleen na een cursus poëzie. Verder noemde Van der Goes nog  Vorstenschool van Multatuli, De Neven van Van den Bergh, Maria Stuart van ten Kate en De Kiesvereeniging van Stellendijk van Mulder Over De Kiesvereeniging, schreef Van der Goes veel later, in 1896, in De Nieuwe Gids het artikel Politieke Blijspelen. Op dat moment was zijn denken al veel meer bepaald door het socialisme, en van daaruit bekritiseerde hij de inhoud van het stuk, die zijns inziens veel te bourgeois was, en waarin niks doorklonk van de politieke realiteit die door de klassenstrijd werd bepaald. , als voorbeelden van repertoire van enige waarde. Maar wat die waarde inhield is nauwelijks te achterhalen. Zelfs al zouden deze stukken op een bepaalde manier veel op elkaar lijken dan is daarmee nog niet gezegd dat datgene waarin zij overeenkwamen de kwaliteit is die Van der Goes hen toekende. En deze stukken blijken juist zeer divers te zijn. Twee van de vier stukken zijn in proza, de andere twee in verzen. De Kiesvereeniging en Vorstenschool bevatten, elk op hun eigen manier, politiek commentaar. De Neven is een blijspel, Maria Stuart is gebaseerd op historische gebeurtenissen en hoort eerder in het tragische genre. Deze diversiteit maakt het des te minder duidelijk wat Van der Goes zag als goed repertoire, maar het lijkt er wel op dat hij niet bevooroordeeld was ten opzichte van een bepaald genre.
Precieze redenen waarom het met de Nederlandse literatuur zo slecht gesteld was liet Van der Goes achterwege. Dat weerhield hem er niet van te stellen dat de kwaliteit van de literatuur verbeterd diende te worden. Evenals de toneelkritiek. De jonge toneelkunstenaars moesten in bescherming worden genomen tegen de slechte toneelkritiek in Nederland. Om te voorkomen dat zij zich teveel van die kritiek aan zouden trekken, omdat zij deze (nog) niet op waarde konden schatten, en de onbekwaamheid van de critici niet in konden zien. Het bezwaar van Van der Goes was niet dat de kritiek zich alleen negatief uit zou laten over het toneel, maar dat het de critici aan kunstzin ontbrak. 
De opleiding voor toneelspelers kon alleen succes hebben wanneer het toneel als geheel, met de toneelkritiek als onderdeel daarvan, werd hervormd. In 1888 was de situatie volgens Van der Goes nog steeds zo dat ‘De geheele tooneelwereld moest worden herschapen’(OT I, 389). 

Het verbeteren van het toneel op verschillende vlakken tegelijk was echter niet een idee dat door Van der Goes voor eerst op papier werd gezet. Het Tooneelverbond stond deze aanpak eveneens voor, zoals bleek uit de eerder besproken rede van Loffelt. Maar al in 1851 werd een soortgelijk idee geboekstaafd door een commissie, die in opdracht van koning Willem III de toestand van het toneel in Nederland analyseerde. In een rapport brachten de heren die in die commissie zitting hadden, Van Lennep, Burlage, Schimmel, De Bull en Holtrop, verslag uit aan hun opdrachtgever. Rapport der kommissie, in dato 20 mei 1851, door den Koning benoemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het Nationaal Tooneel, Amsterdam 1851 Wat er nodig is om de situatie van het toneel in Nederland te verbeteren werd in dat rapport aan de hand van vier ‘hefboomen’ toegelicht: goede stukken, goede acteurs, een kundig en ijverig bestuur en een deelnemend publiek. En op al die vier punten was verbetering gewenst. In het repertoire ontbrak het aan waarheid en schoonheid, waardoor het voor acteurs nauwelijks te spelen was. Pas wanneer het bestuur in staat was het repertoire zo uit te kiezen dat het toneel een ‘zedelijke kracht in de maatschappij’ kon zijn, en een beschaafd publiek weer de schouwburg zou vullen, wanneer het toneel niet, zoals tot dan toe, gezien werd als een middel om geld mee te verdienen, en een toneelschool in het leven werd geroepen, zou het toneel weer enig aanzien kunnen genieten.

De opvattingen van Van der Goes leken dus in zekere mate op wat anderen voor hem al hadden opgevat.  Het was echter niet zo dat eensgezindheid heerste onder degenen die tot dan toe hun gedachten over de toneelschool en het toneel hadden laten gaan. Op het rapport aan Willem III werd bijvoorbeeld al snel een commentaar geschreven. Beschouwingen over den vroegeren en tegewoordigen toestand van het tooneel, en over de bevoegdheid en verpligtingen der stedelijke regeringen te dezer zake : naar aanleiding van het rapport der commissie ... ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het nationaal tooneel, Amsterdam 1852 Een van de belangrijkste tegenwerpingen daarin was dat men wel verheffend repertoire op de planken kon brengen, maar dat zulk repertoire door het publiek toch niet werd gevreten.
In het Zondagsblad was, rond de tijd dat Loffelt zijn lezing hield, eveneens een ander geluid, van Heijermans sr., te horen. “Kunstnieuws / Het Hollandsch Tooneel”, Zondagsblad hoofdzakelijk gewijd aan de belangen der gemeente Rotterdam nr. 40, 5 okt. 1872 Niet dat in dat blad in de loftrompet werd gestoken over het toneel in Nederland, want een noemenswaardig Hollands toneel bestond niet. Toneelschrijvers werden niet uitgenodigd tot schrijven, simpelweg omdat daaraan hier te lande niets te verdienen viel, en het peil van acteurs en actrices was al evenmin hoog te noemen. Maar de heilzaamheid van de hervormingen, zoals het Tooneelverbond die wenste door te voeren, werd betwijfeld, omdat al was gebleken dat de toneelschool (op dat moment nog niet opgericht) veel geld zou gaan kosten. En daarbij werden, volgens de redacteur van deze krant, te hoge toelatingseisen gesteld, waardoor alleen leerlingen konden worden aangenomen uit meer gegoede kringen, en de vraag was of hun ouders uit die milieus zouden instemmen met zo’n opleiding voor hun kinderen. Evenmin was het zeker of gezelschappen hun spelers wilden vervangen voor afgestudeerden van de toneelschool.
Deze bezwaren, aangevoerd in 1872, werden een aantal jaren later, begin 1875, toen de toneelschool een feit was, herhaald. “Opera en tooneel. IV”, Zondagsblad nr. 3, 16 jan. 1875 Daar werd bijgevoegd dat de toelating geen enkele garantie gaf dat de leerlingen ook enig talent hadden voor het toneel, en de leerlingen die dat wel hadden, daarvan was nog niet zeker dat zij niet uiteindelijk een ander beroep dan acteur zouden kiezen als zij de school hadden afgerond. Twijfel werd uitgesproken over de capabiliteit van de toneelspelers van dat moment om een goede opleiding te geven aan toekomstige acteurs, zoals de grote acteurs van vroeger, die hun opleiding in de praktijk opdeden, leerden van hun voorgangers. En als de leerlingen een redelijke scholing achter de rug hadden, dan was het nog maar de vraag of zij zich een plek wisten te verwerven in de harde toneelwereld waar toneeldirecteuren de dienst uitmaakten. 
Ondanks deze bezwaren sprak de redacteur toch zijn hoop uit dat het Tooneelverbond haar doel zou mogen bereiken met de toneelschool, maar de toneelschool was echter niet het enige doelwit waartoe de kritiek in het Zondagsblad zich strekte. “Opera en tooneel.VI”, Zondagsblad nr. 5, 30 jan. 1875 Het tijdschrift van het Tooneelverbond werd afgedaan als overbodig. Het had ondermeer tot doel de toneelkritiek te verbeteren, een punt waaraan Van der Goes eveneens raakt. Op geen enkele manier echter kon door middel van Het Tooneel de kritiek van andere auteurs beïnvloed worden dan door het geven van anti-kritiek, en de mogelijkheden daartoe hadden altijd al bestaan. Vooral de criticus De Vries van Het Nederlandsch Tooneel moest het in het Zondagsblad ontgelden. Misschien kwam die nijd voort uit het ‘verraad’ van Albregt en Van Ollefen. Die hadden namelijk aan het eind van 1874 Rotterdam verlaten om de schouwburg in Amsterdam te gaan bespelen. In het Zondagsblad werd daarover meermalen geschreven, waarbij steeds een scherpe Rotterdam-Amsterdam tegenstelling te bespeuren is. De Vries had in het Handelsblad nog de meest slechte toneelkritiek geschreven. Hij had enkel lof gehad voor wat zich in Amsterdam op toneelgebied had voorgedaan. Wat door het Verbond als ondeugdelijke kritiek werd bestempeld was meestal kritiek waarin een mening werd geuit die niet strookte met de opvattingen van het Verbond. 
De kritiek op het drama als genre was ongegrond, omdat een moord, in dergelijke stukken gepleegd, als verwerpelijk werd beschouwd, terwijl de enkele tragedies die het ware tragische in zich hadden, en die tot het hoogstaande repertoire werden gerekend, ook bol stonden van de gruweldaden. De (goede) stukken in het genre drama, waarin het goede beloont en het kwade bestraft werd, ‘spoort even als het treurspel aan tot deugd en plichtsbetrachting’. De toneelkritiek moest zich ‘kenmerken door strenge onpartijdigheid, volstrekte onomkoopbaarheid, kennis, smaak, ondervinding en praktische ervaring’. Kenmerken waaraan de kritiek van het Tooneelverbond geenszins voldeed. Daar kwam nog bij dat het Tooneelverbond, volgens de Zondagsbladredacteur, de invloed van kritiek overschatte: ‘Het publiek blijft rechter in hoogste ressort.’


In een nieuw jasje

Van der Goes was zeker niet geheel origineel in zijn denken. Het idee dat het toneel haar publiek een zedelijke les had te leren, waaraan steeds de noodzaak van een zedelijke opvoeding van toneelspelers werd gekoppeld, kwam al naar voren in de brief van de schouwburgcommissarissen, de voorlezingen van Wiselius, de lezing van Loffelt, en het rapport van 1851 aan koning Willem III. De reactie op het rapport en het Zondagsblad lieten zien dat deze mening niet door iedereen werd gedeeld, maar Van der Goes sluit grotendeels aan in de geschetste lijn van denken. Al is de seksuele invulling van het begrip zeden specifiek voor Van der Goes. Simons sluit ook aan bij de lijn van denken, maar vergeleken met die auteur schreef Van der Goes op een andere manier over de toneelschool. De eerste probeerde vanuit zijn esthetische opvattingen omtrent de toneelspeelkunst te beschrijven hoe het lesprogramma van de opleiding op een zinnige manier ingevuld kon worden. De laatste beoogde volgens mij iets anders aan te tonen.
Naar eigen zeggen schreef Van der Goes ‘in het minst geen historie’ (OT I, 382) van zijn onderwerp, maar voor zijn betoog was de beschouwing van het verleden van de toneelschool wel relevant. De periode waarin de toneelschool werd opgericht zette hij af tegen zijn eigen tegenwoordige tijd. Dat zal ik zichtbaar maken door bepaalde opmerkingen uit zijn betoog naast elkaar te zetten. 
De eerste periode was ‘eigenlijk een zeer onartistieke tijd’ (OT I, 382). Voorkomen moest worden dat men daar in bleef hangen, dat ‘de middelmatigheid de middelmatigheid voortplant, de pedanterie de pedanterie en de wankunst de wankunst’ (OT I, 388). Pas wanneer ‘de opleiding van onze tooneelisten eenigermate in de artistieke beweging van onzen tijd deel neemt’ (OT I, 382), wanneer de kunst niet langer op een ouderwetse manier werd  beschouwd, kon de toneelschool een toekomst hebben. Van der Goes twijfelde er niet aan of ‘de literaire beweging onzer dagen zal eindelijk de schouwburgen bereiken’ (OT I, 380). 
	Alleen een radicale breuk met het oude kon effect hebben. Een breuk met de literatuur die door Potgieter en Busken Huet al op haar waarde was geschat. Inmiddels kon men niet meer op De Gids vertrouwen. In ieder geval niet op het oordeel van Van Hall over de Shakespearevertalingen van Burgersdijk.  Van der Goes ging zelfs zo ver te veronderstellen dat misschien alleen een schouwburgbrand voor de nodige grote schoonmaak kon zorgen. Daarmee lijkt hij een voorzienige geest te hebben gehad, aangezien hij schreef in 1888, en op 20 februari 1890 de schouwburg daadwerkelijk door een brand getroffen zou worden. Over de brand in de schouwburg, zie: M. G. Kemperink, Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900, Amsterdam 1995, p.10-11  
Van der Goes verduidelijkte niet wat hij precies verstond onder de ‘artistieke beweging’ van zijn tijd, ‘de literaire beweging’ van zijn dagen, die de nieuwe leidraad moest wezen. Ik neem aan dat hij doelde op de beweging waarvan De Nieuwe Gids een exponent was. Zo bezien moesten de ideeën om het toneel rigoureus een ander karakter te geven gezocht worden in of verwant zijn aan de nieuwe opvattingen over literatuur die de redacteuren van dat tijdschrift propageerden. 
Het lijkt er op dat Van der Goes, oude, door anderen reeds aangevoerde argumenten in nieuw jasje stak, en deze plaatste in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in de literatuur in zijn tijd. Maar welke literaire ideeën uit Van der Goes’ tijd hadden betrekking op het toneel? Van der Goes zag ‘zeer veel verband tusschen de nieuwere begrippen over proza en poëzie en de theorie van het declameeren’ (OT I, 389). Dat is enigszins verbazend, omdat het declameren, of reciteren, in die tijd behoorde tot theater uit de oude doos. Het Tooneel bijvoorbeeld vatte de artikelen van Van der Goes samen, en schreef dat hij ‘aan de ouderwetsche declamatie, die ten minste het rythmus, den val der verzen deed uitkomen, de voorkeur’ gaf. Lector, “Overzicht van Tijdschriften”, Het Tooneel, No.2 13 Oct. 1888 XVIII, p. 21 (mijn cursivering). Van der Goes combineerde dus iets ouds met iets nieuws.

Hartstochten en aandoeningen

Het laatste citaat, uit Het Tooneel, gaat verder met: ‘En hoe het verstandelijk reciteeren met samenkoppeling van regels en beklemming van woorden naar de grammaticale opvatting, de schoonheid der verzen vernietigt’. Andermaal wordt hier duidelijk dat reciteren, en kunst in het algemeen, voor tijdgenoten van Van der Goes, met name een gevoelsaangelegenheid was. 
Het einde van de eerste over de opleiding vormde een brug naar het begin van de tweede. Daarin legde Van der Goes uit dat de acteur op eenzelfde manier als de auteur een scheppend kunstenaar was. Een goede acteur beeldde de bedoelingen van de auteur uit. Hij droeg de verzen van de dichter voor, en moest zich daaraan dienstbaar opstellen, maar toch verenigden de toneelspeler en de toneeldichter dezelfde twee vermogens in zich bij het uitoefenen van hun kunst. Beide dienden te beschikken over ‘twee wezens, de makende kunstenaar en de nauwkeurige werkman’ (OT II, 131). Voor ‘de kunst van het zeggen’           (OT II, 134) was het de een ‘die zich overgeeft aan den drang van verbeelding en sentiment, aanrijdend of voortglijdend op maat en klank van de geschreven stof; de ander zoekt in zijn binnenste naar het geluid en zijne beweging, die passen bij gang en toon van 's dichters bedoeling’ (OT II, 130). Voor de toneelkunstenaar gold dat hij zich moest kunnen voorstellen en kunnen voelen wat de bedoeling van de dichter was, door te luisteren naar de muzikale kwaliteiten van de verzen die hij las, waarin ‘elken klank […] den weêrklank van aandoening’ (OT I, 390) was. Hier onderstreepte Van der Goes dus het belang van de hartstochten voor het artistieke. 

Veronderstellingen over het uitbeelden van aandoeningen en hartstochten door acteurs, werden ook tijdens een vergadering van het Tooneelverbond in 1882 geuit. Punt negen op de agenda luidde: ‘Is het noodig, dat een tooneelspeler om hartstochten met juistheid te kunnen weergeven, ze in werkelijkheid heeft doorleefd?’. “12de Algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond”, Het Tooneel No.1 1 Nov.1882 XII, blz. 4
Deze discussie was niet nieuw, en werd meer dan een eeuw daarvoor al gevoerd. Het boek Le Paradoxe sur le comédien (1773 - 1777) bevatte de ideeën van Diderot omtrent de beleving van de acteur van de emoties waaraan hij uitdrukking moest geven. Volgens hem kon de acteur in geen geval de emoties daadwerkelijk voelen wanneer hij een rol speelt. Te allen tijde moest de toneelspeler op het toneel de controle behouden over dat wat hij deed. Aan het eind van de negentiende eeuw pakten Irving en Coquelin de discussie weer op. De laatste schaarde zich achter de opvattingen van Diderot. T. Cole, Actors on acting, New York, 1970. Daarin een beknopt overzicht van de discussie rond het voelen en acteren van emoties, en fragmenten in vertaling van de werken van betrokken theoretici. 

De discussie werd internationaal gevoerd, daarom verbaast het niet dat men ook in Nederland zich met dit probleem bezig hield. Leo Simons analyseerde de verdiensten van de acteur Ernst Possart L. Simons Mz., Besproken plaatsen, Amsterdam 1891, en kwam in dat verband met een eigen theorie over de acteur en zijn emoties. Possart was een voorbeeld van hoe het niet moest, omdat hij behoorde tot de ‘ouderwetsche schreeuwschool’, en in een stijl speelde die al was vervangen door een ‘meer nerveuse en realistische’ manier van acteren, behorend bij de moderne naturalistische kunst. Possart speelde, naar de mening van Simons, teveel als een ‘automaat’. Bij deze acteur stond ‘het scheppende ik los […] van het voelende ik’, die altijd op elkaar betrokken moesten zijn. 
Het systeem dat door de Franse acteur Coquelin was voorgesteld kende twee persoonlijkheden. Simons beschreef die twee persoonlijkheden als: ‘hij die ziet en schept en hij die uitvoert’ Coquelin schreef  ‘L’art du comédien’, en ‘L’art et le comédien’. In dat laatste boek (derde editie, 1887) is een ander bekend thema, namelijk het verheffen van de stand van de toneelspelers, te vinden. Dat blijkt al uit de openingszin: ‘Je vais essayer de prouver que le comédien est un artiste, et qu’il a sa place dans un État au même titre que tous les autres citoyens.’. Het was een te beperkte voorstelling, omdat het toneelspelen werd voorgesteld als een vorm van nabootsing, waarbij het gevoel geen enkele rol speeldeen in ‘een koelnuchtere, absoluut-onbewogen gemoedsstemming is kunstmaken iets onmogelijks.’ Simons had zijn eigen visie en onderscheidde drie persoonlijkheden, die een acteur moest gebruiken bij het uitoefenen van zijn kunst: een persoonlijkheid die gevoelt, een die waarneemt en doet weergeven, en een die weergeeft. Die drie persoonlijkheden werkten als volgt: In de voorbereiding van zijn rol gebruikte de toneelspeler zijn voelende ik om zich de hartstochten van zijn personage te ontdekken, hoe die ‘gevoelt, spreekt en handelt’, ofwel door te putten uit eigen ervaring, of door zich deze voor te stellen door middel van zijn intuïtie. Een acteur, met een ‘prikkelbaar gestel’ moest het voelen, handelen en spreken van zijn personage gewaarworden, en deze vervolgens registreren met zijn persoonlijkheid die waarnam en deed weergeven. De derde persoonlijkheid, het ‘instrument’ waarmee de acteur die aspecten van zijn personage nabootste, tenslotte, was de persoonlijkheid die weergaf. 
Simons vulde niet zozeer het systeem van Coquelin aan, maar door de derde persoonlijkheid veranderde ook de vraag die men zich moest omtrent het spelen van emoties. ‘En de eenige vraag in heel deze kwestie is nu, of, bij de voorstelling, de tweede persoonlijkheid die van de eerste afgeluisterde en afgeziene uitingen moet doen weergeven, zelfbewust en nuchter, los van het gevoelende ik, dan wel of hij daarmee in aanraking moet blijven?’ Waar Coquelin veronderstelde dat het voor de acteur niet van belang was dat die de hartstochten die hij had uit te beelden daadwerkelijk moest ondergaan, was dat bij Simons wel het geval, maar de acteur moest daar (afhankelijk van de rol die hij speelde, maar ook van de acteur zelf) wel een midden in zien te vinden. 
Het syteem van de Franse acteur-theoreticus komt met de opvattingen van Van der Goes, zoals hierboven weergegeven, in zoverre overeen, dat beide een tweedeling hanteerden. Van der Goes’ opvatting sluit meer bij die van Simons aan, omdat beide de toneelspeler zien als een kunstenaar die ‘de aandoeningen voelt’ (OT II, 130). 


Natuurlijke voordracht

In de eerste twintig jaar van de 19e eeuw was, volgens Van der Goes, het toneel in Nederland, dat gelijk stond aan het toneel in Amsterdam, populair. Zo rond 1840 begon dat af te nemen. Dat had te maken met de manier waarop er werd voorgedragen, die ‘te weinig natuurlijk; te overdreven’ werd gevonden, het was ‘te weinig spreken en te veel declameeren’ (OT II, 131). Dat gold zowel voor het drama als het treurspel. Bij de toeschouwers was namelijk de behoefte ontstaan aan een nieuwe manier van spelen door acteurs. Een behoefte die was voortgekomen uit de invoering van het proza en het burgerlijk drama op het toneel. Deze nieuwe toneelliteratuur was vanaf het eind van de 18e eeuw, een periode door Van der Goes de ‘renaissance van de Europese beschaving’ (OT II, 131) genoemd, te zien geweest. De vraag naar een meer natuurlijke manier van voordragen, werd gehoord, en Corver, en leerlingen van hem, blonken daarin uit .
Vanaf 1795 ontstond, volgens Van der Goes, een tegenbeweging, die het treurspel deed herleven. Die tegenbeweging noemde hij een ‘behoudende, tegen den loop der beschaving gerichte invloed’ (OT II, 132). Het nieuwe treurspel, uit die tijd van herleving, kon, door het spel van sommige ‘tooneelspelers die in deze soort uitmuntten’ (OT II, 132), in eerste instantie overleven, maar bleek niet aan de eerder al veranderde behoeften van het publiek te voldoen, en verdween van het toneel. De ‘laatste artisten van de richting van Snoek en Wattier’ (OT II, 132) trokken op een zeker moment geen publiek meer met hun treurspelen en drama’s. Zo verdween deze literatuur, en de toneelmatige manier van spreken die daarbij hoorde. Een meer natuurlijke manier van spreken werd het motto. Declameren kreeg een negatieve bijklank, en tot enige jaren voor het schrijven van Van der Goes werden toneelspelers beoordeeld op hun natuurlijkheid van spreken.
	
Een weinig positieve beoordeling van de toestand van het Nederlandse toneel van veel vroeger datum is te vinden in het al eerder genoemde rapport uit 1851. Het rapport aan Willem III, eerder genoemd in noot 31. Het rapport vermelde dat het met de stukken die werden gespeeld slecht gesteld was. Er werd voornamelijk repertoire uit het buitenland gespeeld, dat van zichzelf goede poëzie was, maar veelal ‘in erbarmelijk proza overgebracht.’ De commissie constateerde dat in tegenstelling tot het slechte repertoire, er wel bekwame toneelspelers te vinden waren, maar met de dood van acteurs als Corver en Wattier-Ziesenis verdween het talent van het toneel. Vanaf dat moment had het toneel niets meer te bieden. Er werden alleen nog stukken met een ‘zedenbedervende strekking’ gespeeld. Vervolgens ging het bergafwaarts met de smaak van het publiek, dat alleen nog met melodrama’s kon worden vermaakt. 

Westers O. C. W. Westers, Welsprekende Burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw, Nijmegen 2003, p.163 maakte een vergelijking tussen de ideeën van negentiende-eeuwse rederijkers en de opvattingen door de commissie in het rapport geformuleerd. Daarin wees hij er, zonder verdere toelichting, op dat ‘Van Lennep c.s. er niet omheen [draaien] dat ze terugverlangen naar de bloeitijd van het classicistisch treurspel’. Dat lijkt mij iets te kort door de bocht, omdat dat niet gegolden zal hebben voor het repertoire, maar alleen een terugverlangen zijn geweest naar de generatie van toneelspelers uit die tijd.

De Leeuwe trok een heel andere conclusie over het rapport: ‘Hier werd – op papier tenminste – gebroken met het classicisme dat als belemmerend ervaren werd’. H. H. J. de Leeuwe, “De toneelspelersopleiding in Nederland in de 19e eeuw”, in: E. Alexander, W. Hogendoorn (red.), Scenarium 1. Nederlandse reeks voor theaterwetenschappen, Zutphen 1977, p. 16 In zijn artikel is een overzicht van veranderende opvattingen over de toneelspeelkunst in de aanloop naar de oprichting van de toneelschool te vinden. Hij liet onder andere Jelgerhuis en Roobol de revue passeren. 
De Theoretische Lessen van Jelgerhuis De ‘Theoretische Lessen’ waren bedoeld voor dezelfde aanstaande toneelspelers die de toehoorders vormden van de eerste van de twee voorlezingen van Wiselius.   leerden de toneelspeler dat de natuur moest worden nagebootst, ‘niet zoals zij wàs, doch zoals zij behoorde te zijn.’ Een rol werd niet geleerd door het bestuderen van (mensen in) de realiteit, maar door studie van de classicistische beeldende kunst en de schilderkunst. Een acteur had zich de conventies eigen te maken, en werd niet op zijn creativiteit aangesproken. Door Roobol Roobol vertaalde Lewald in 1858 onder de titel Handboek voor praktische tooneelspeelkunst. Tevens ter leiding van allen die geroepen zijn zich op de uiterlijke welsprekendheid toe te leggen. Ik baseer mij op wat De Leeuwe over die vertaling schreef., in zijn vertaling van een handboek voor de toneelspeelkunst van Lewald, werd wel waarde gehecht aan de verbeeldingskracht en opmerkingsgave van de acteur. Daarmee moest hij, gecontroleerd door zijn verstand, zijn rol creëren.
Dit verschil tussen Jelgerhuis en Roobol ligt op hetzelfde vlak waar De Leeuwe de breuk met het classicisme constateerde in het rapport aan de koning. In het rapport werd, volgens De Leeuwe ‘de individuele creativiteit ook van de toneelkunstenaar ontdekt.’ Die veronderstelling is te rechtvaarigen met het volgende citaat uit het rapport: ‘eener opleidingschool […] waarin geen slaafsche navolging geleerd, maar zoodanig onderwijs gegeven wordt in de noodzakelijke vakken, dat de kweekelingen zich vrij, zelfstandig ontwikkelen.’

Of het standpunt van de commissie van 1851 classicistisch was of niet, neemt niet weg dat door de commissie in haar rapport bezwaren tegen het toneel in proza, en het melodrama als de meest verwerpelijke variant daarvan, werden geuit. Van der Goes gaf een andere voorstelling van de geschiedenis, maar dat leverde een merkwaardige argumentatie op. Hij stelde enerzijds dat de herleving van het klassieke treurspel op het toneel tegen de beschaving gericht was, en pas nadat deze was verdwenen de ‘voorwaartsche beweging’ (OT II, 132) weer werd vervolgd. Vanaf dat moment was natuurlijkheid het criterium voor het spreken van acteurs. Anderzijds ondernam Van der Goes een poging om zijn lezerspubliek te onderwijzen in het zeggen van verzen, omdat de declamatie van verzen op een alledaagse manier nog altijd de norm was. Van der Goes vond dat een onartistieke norm, en de voorstanders van ‘een natuurlijke manier van zeggen’ leden aan een ‘gebrek aan kunstgevoel’ (OT II, 135). Voor zover er voorgedragen moest worden naar een natuur, dan niet ‘volgens de natuur van gewone menschen’, maar hooguit ‘volgens de natuur van de rol waarvan men den tekst te zeggen heeft’ (OT II, 135). Op deze manier lijkt het alsof hij zelf zich tegen de stroom van de beschaving in bewoog. 


Gijsbrecht van Amstel

De acteur Punt kende toneeldichters van wie hij de verzen voordroeg persoonlijk. Volgens Van der Goes was hij daarom zo’n goed toneelspeler. Omgang met auteurs droeg in positieve zin bij aan de voordracht, omdat de acteur de eer van de auteur niet zou willen schenden door de verzen op het toneel te verbasteren. Waar Punt niks aan kon doen was het feit dat de dichters en vertalers uit zijn tijd zulk middelmatig werk afleverden. Hij kon hooguit proberen er nog iets van te maken: ‘Het eentoonige en geluidlooze gedicht, dat slechts voor den schijn in de jamben van den alexandrijn een rhythmus bezat, maar bij afwezigheid van eigen stemming of fantasie van den auteur, geen klank of beweging had van eigen vinding, kon niet anders dan door een buitensporige verheffing van stem en een onnatuurlijke poging om den acteur te laten aanvullen wat de dichter had verzuimd, eenigszins presentabel ten gehoore gebracht worden’(OT II, 134). Om zich een idee te vormen van het spelen van Punt (en van Corver), zou men Jan Punt en Marten Corver van Ben Albach kunnen raadplegen. Alleen is de waarde van dat boek, mijns inziens, niet heel groot. Bijvoorbeeld de volgende vergelijking: ‘Punts 17e-eeuwsche aard paste meer bij de vurige heroïek van het klassicisme ; Corvers moderne scepsis en “menschelijkheid” meer bij de blijspelen en het burgerlijk drama. Maar geen van beiden wilden zich op één genre alleen toeleggen’ Dat verschafte mij niet veel duidelijkheid.
Was de tijd van Punt al niet artistiek hoogstaand, over zijn eigen tijd zei Van der Goes dat ‘er in het geheel geen tooneel-literatuur is’(OT II, 135). Eigenlijk kon geen enkele toneelspeler behoorlijk om verzen voordragen, omdat men het idee had dat verzen zo min mogelijk als verzen gezegd moesten worden, ‘om, zoo men de werkelijkheid niet geheel kan nabootsen, daar toch zoo dicht mogelijk bij te komen’ (OT II, 136).
In de ‘onartistieke tijd’ (OT I, 382 en OT II, 135) waarin Van der Goes vond dat hij leefde begon pas zeer recent enige verandering te komen. Gekeken naar de jaarlijkse Gijsbrecht-opvoeringen, als ‘een soort van maatstaf […] om te zien of er verloren of gewonnen wordt’ (OT II, 136), werd echter duidelijk dat, wat betreft de voordracht, de toneelspelers nog niet uit het onartistieke slop getrokken waren. Zelfs het bestaan van een toneelopleiding, zo schreef  Van der Goes, had niet tot verbetering geleid. De regie verzuimde de rollen te laten spelen door mensen die daar bekwaam genoeg voor waren, en om ‘vergissingen in de beteekenis van sommige uitdrukkingen en woorden’ (OT II, 137) uit te roeien. 

In tegenstelling tot Van der Goes had zich volgens Simons wel een kleine verbetering voorgedaan. In zijn inleidende studie uit 1893 over de Gysbreght van Vondel Later uitgegeven in: L. Simons Mz., Studies, Haarlem 1902, p. 1-66 merkte Simons, zonder verdere toelichting, op dat, sinds de acteurs, die het stuk aan het begin van de negentiende eeuw op de planken brachten, het toneel hadden verlaten, het respect voor de tragedie was afgenomen. De oorzaak was erin gelegen dat zij die hen opvolgden minder kunstzin en talent kenden, ‘alsook het spreken op maat en rijm voor ‘t onnatuurlijk gehouden wierd en de treurspelen in verzen slapper vielen’. Vanaf 1876 ging het weer bergopwaarts toen Het Nederlandsch Tooneel de opvoeringen ging verzorgen en hadden de critici iets minder te klagen.
Simons maakte een uitgebreide analyse van de Gysbreght, en besprak in zijn studie verschillende aspecten van het stuk van Vondel, terwijl Van der Goes alleen een aantal verzen eruit nam, om aan de hand daarvan aanwijzingen te kunnen geven aan de acteur over de manier waarop deze verzen zouden moeten worden voorgedragen. Was, volgens Van der Goes, Vondel niet een schrijver waar de docenten aan de toneelopleiding hun leerlingen een plezier mee konden doen, Vondel was wel ongeveer de enige auteur van waarde voor de Hollandse letterkunde. Voor Simons is Vondel eveneens een van de groten uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Vondel modelleerde zijn tragedie Gysbregt wel ‘naar den aard der Ouden’, maar niet zo streng als de Fransen dat deden. ‘Want de keurigheid der Franschen gedoogde niet dat de dichter de natuurlijke toevalligheid en gevoeligheid des gewonen levens in de gedachten en wendingen zijner personagiën legde, noch zijnen held anders dan hoogdravende gevoelens bekennen deed, of eenig laag personaadje in zijn spel eene rol liet spelen.’ Volgens Simons ging Vondel ook met heel gewone mensen om en schroomde niet om het ‘gemene leven’ en ‘een volkskind, Vosmeer’ in zijn tragedie te verwerken. Anderszins hanteerde Vondel niet de eenheid van plaats, maar was daarin ook weer niet zo vrij als Shakespeare. De Gijbreght hield volgens Simons ‘het midden tusschen de strakke statigheid en rust der oud-Grieksche treurspelen en de rustelooze bewegelijkheid en levendige voorstellingder Engelsche geschieddrama’s’.
Uit de manier waarop Vondel dichtte in alexandrijnen, sprak het nationale karakter van zijn werk, en dat bepaalde de eigenheid van Vondel. Andere dichters (Hooft en Coster) hadden de zesvoet eerder al als maat voor hun verzen gekozen. Volgens Simons werd de Nederlandse zesvoet echter niet eerder dan in de Gysbreght zo mooi gebruikt, want ‘in Gijsbreght gelijkt de Nederlandsche Alexandrijn of zesvoet eerste recht eene stoffe, die zich geheel naar den eisch der rede, naar den gang der personagies en de bewegenisse der harten en zinnen vleit, zijnde geheel Nederlandsch maaksel’.

Opvallend is de waarde die niet alleen door Van der Goes en Simons, maar ook door andere auteurs werd gehecht aan Vondel, en de Gijsbrecht in het bijzonder. Zij grepen terug naar zijn poëzie, en putten daaruit hun voorbeelden om hun ideeën over voordracht te verhelderen. Lulofs is daar een voorbeeld van, evenals van Hamel. De eerste zette zijn gedachten over reciteren en declameren uiteen in een boek, de laatste deed dat in De Gids.

Veel eerder dan Van der Goes, al in 1848, schreef Lulofs een verhandeling over de manier waarop teksten gedeclameerd moesten worden. B. H. Lulofs,  De declamatie: of de kunst van declaméren of recitéren en van de mondelijke voordragt of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen, Groningen 1848. Het onderwerp van dit boek omvatte meer vormen van declamatie dan alleen die op het toneel.  Daarin gebruikte Lulofs net als Van der Goes citaten uit de Gijsbrecht in verband met de declamatie op het toneel. Op die vorm van declameren vestigde Lulofs apart de aandacht, omdat de acteur die een rol speelde niet alleen voordroeg, maar ‘handelt in alle opzigten opzigten tevens’. De anonieme schrijver van de Handleiding tot de declamatie en mimiek of beknopte theorie der uiterlijke welsprekendheid (uit 1846, omstreeks dezelfde tijd) behandelde de declamatie op het toneel niet als een bijzondere vorm, maakte zelfs geen onderscheid gemaakt tussen de declamatie van proza en poëzie. ‘De geheele uitspraak en vooral ook de gebaarmaking des Acteurs moeten dus bij een aantal gelegenheden veel omvangrijker, heviger, hartstogtelijker, luidruchtiger zijn.’ Het gevaar bestond echter dat de acteur daarbij zijn zelfbeheersing verloor en te overdreven speelde. 
Lulofs maakte een onderscheid tussen verschillende toneelgenres, waarin op verschillende manieren diende te worden gedeclameerd. Zo waren de, in ‘de komische stijl’ gebruikelijke, ‘verscherpingen, verfijningen, verwringingen, verrekkingen, overladingen, en overdrijvingen van stem, gelaat, en bewegingen den ernstigen Declamator geheel verboden’, en vereiste het burgerlijk drama een heel andere benadering dan de tragedie. De ‘hoftoon van de tragediën van den ouden stempel uit de Fransche school, of die op de leest dier school geschoeid zijn, […] welke allen, in sommige opzigten ten minste, meer eene denkbeeldige, eene idéale of conventioneel-idéale, dan eene werkelijk bestaande of réele natuur voorstellen, en daartoe dus ook wel iets van conventioneel-idéaals in de tooneel declamatie vorderen.’
Sommigen droegen treurspelverzen voor met hijgen, hikken en snikken aan het eind van elke regel. ‘Het is ware onnatuur en bombast, dat den smaak voor eene eenvoudiger, meer op waarheid gegronde Declamatie geheel bederft en maar al te zeer bedorven heeft.’ Overdrijving moest in alle gevallen voorkomen worden. Dat gold ook voor het hoorbaar maken van de onderscheidende kenmerken van de poëzie. Maat en rijm moesten te herkennen zijn in de voordracht, maar aan de andere kant ook niet teveel benadrukt worden. Wanneer het metrum teveel te horen was, kon daardoor de betekenis van een zin teveel verloren gaan. Rijmwoorden moesten zoveel te horen zijn ‘als het muzijkale doel van hetzelve, de aard der verzen, waarin het wordt aangetroffen, de zin der woorden,  waarbij het gebruikt wordt, het meer of minder zangerige der maat en meer ander soortgelijks zulks vereischen.’.  
Bepaalde regels dienden te worden gehanteerd, maar Lulofs gaf wel aan dat in sommige gevallen deze konden worden overtreden. Bij een enjambement moest bijvoorbeeld geen pauze vallen tussen de twee regels. Kwamen een aantal enjambementen na elkaar voor, dan bleef, door pauzes aan te brengen, hoorbaar dat men met poëzie te maken had. Slechts in sommige gevallen kon de declamator zich vrijheden permitteren. Niet in het geval van bijvoorbeeld metaplasmen en woordvervormingen. Die dienden te worden uitgesproken zoals ze er stonden, omdat deze de maat en de melodie van een gedicht bepaalden. Maar wanneer een ritme te lang dreigde te worden herhaald, dan was het, om eentonigheid te voorkomen, toegestaan om een woord of syllabe toe te voegen, of meer in een adem doorlezen. Verder moesten metrische gebreken in verzen in de declamatie verdoezeld worden.  

De verhandeling van Lulofs verschilt op sommige punten van de ideeën die Van der Goes formuleerde over de declamatie. Aan het einde van zijn tweede tekst over het opleiden van acteurs liet hij voorbeelden uit de Gijsbrecht vergezled gaan van een aantal opmerkingen, en in het begin van zijn derde tekst vulde hij dat aan (om daarin vervolgens zijn aandacht te vestigen op een enscenering van Vorstenschool). Het maat houden (in de zin van gematigdheid betrachten) zag Lulofs als een belangrijke eis voor het voordragen van poëzie. Van der Goes stelde die eis eveneens. Zowel de betekenis als de kenmerken van de poezie, het rijm en het ritme, moesten in de voordracht naar voren komen, maar het leggen van nadruk en pauzes moest zo geschieden dat niet een van die elementen ondergeschoven werd. Lijkt voor Lulofs een evenwicht daarin het belangrijkst, Van der Goes vond het overbrengen van de betekenis van de verzen alleen, een te banale opvatting. Men moest niet voordragen met ‘de neiging om duidelijk te zijn, als ware een gedicht een notarieele akte, waarvan de inhoud stukje voor beetje aan de toehoorders moest worden bekend gemaakt’ (OT II, 139). Bij het leggen van klemtonen bijvoorbeeld, moest men zich niet laten leiden door ‘de taalkundige beteekenis’, maar door ‘deze vraag: welk woord is het, waarvan de schrijver wil dat het begrip de sterkste impressie op mij maakt’ (OT II, 140).
De vrijheden die een declamator zich volgens Lulofs mocht permitteren, en het verdoezelen van fouten van de dichter door de toneelspeler, zijn in Van der Goes’ optiek uit den boze. Slechte poëzie had ertoe geleid dat de acteurs de verzen moesten dragen. Mindere  verzen konden alleen op een lelijke en overdreven manier worden voordragen. Een goede dichter moest men niet proberen te ‘vertolken’. Volgens Van der Goes, had de dichter ‘niet op u gewacht, om […] hem te vertolken. Zijn verzen zijn zijne tolken, welsprekender dan gij kunt wezen’ (OT III, 286). Een toneelspeler zou door eigen toevoegingen aan, of veranderingen van de verzen, noch de verzen noch zijn voordracht verbeteren. Een acteur hoefde de verzen alleen maar te ‘hooren’ voordat hij ze uitsprak, want mooi ‘spreken kan alleen iemand die hooren kan wat mooi geschreven is, en die de macht heeft om met zijn eigen stem te herhalen wat hij in zijn binnenste door den dichter heeft hooren zeggen’        (OT III, 285).
	In vergelijking met Lulofs lijkt Van der Goes, gekant tegen een natuurlijke voordracht, meer te benadrukken dat poëzie als poëzie te horen moest zijn. Hij richte zich dan ook tegen zijn lezer met de woorden: ‘Wat gij doen moet is alleen op den vorm van de verzen letten en den vorm alleen moet gij laten hooren’ (OT III, 279) (De verhouding tussen vorm en inhoud besprak Van der Goes uitvoeriger, maar daar kom ik later op terug.)

De mening dat poëzie als poëzie te horen moest zijn werd door sommigen niet met Van der Goes gedeeld. De Leeuwe gaf een beschrijving van de opvattingen van Kleine-Gartman en Roobol over de voordracht. Het in 1858 door Roobol vertaalde en bewerkte handboek voor de toneelspeelkunst van Lewald bevatte een aantal opmerkingen over de manier waarop verzen zouden moeten worden voordragen. Een terugkerende versmaat moest bijvoorbeeld niet bij het verwoorden verworden tot een eentonige dreun. Het rijm en het ritme moesten wel hoorbaar zijn, maar vooral niet teveel benadrukt worden. 
	Deze methode lijkt verwant aan die van mevrouw Kleine-Gartman zoals zij deze op de toneelschool toepaste. De Leeuwe schreef over deze docente dat zij haar leerlingen de strekking van de verzen eerst in eigen woorden liet navertellen, om meer eenvoud bij het reciteren te bewerkstelligen. Het moest klinken alsof het geen verzen waren. Bij de oude manier van declameren was dat maar al teveel het geval. Een middenweg vinden tussen te zware nadruk op de rijmwoorden, en een niet meer te onderscheiden versmaat, was het streven.   
	De methodes van Roobol en Kleine-Gartman lijken dus meer te neigen naar de door Van der Goes verfoeide natuurlijke manier van zeggen. 
 
Tot slot wil ik, wat betreft de voordracht, nog een vergelijking maken met Van Hamel. Deze schreef een artikel met de titel ‘Dramatische Dictie’ in het tijdschrift De Gids. A. G. van Hamel,”Dramatische Dictie”, De Gids 60 III Sept. 1896 Een aantal van de onderwerpen die ik hierboven heb besproken komen hierin ook naar voren. Van Hamel schreef naar aanleiding van de examens aan de toneelschool in Amsterdam. Die werden maar monjesmaat bezocht. Zeker vergeleken met de examens aan het ‘Parijsche Conservatoire’. Dat kwam volgens Van Hamel omdat in Frankrijk het publiek veel meer betrokken was bij het toneel. Dat het in Nederland ontbrak aan een betrokken toneelpubliek was een van de punten die de commissie van 1851 in haar eveneens naar voren had gebracht.
Van Hamel was van mening dat de toneelspeler de emotie die hij had te uit te beelden niet zelf moest voelen, maar de controle daarover moest behouden. Zijn gevoel als kunstenaar werd door hem aangesproken, wat betekende dat de emoties van een karakter hem niet op dezelfde manier raakten als het publiek erdoor werd geraakt. Van Hamel sloot zich op dit punt bij de eerder al genoemde Diderot aan.
	Het was Van der Goes die schreef: ‘Wij zijn toch allen loten en spruiten van denzelfden boom, de nationaliteit is niet iets denkbeeldigs, er is een aparte kracht, met aparte wetten en openbaringen, die wij het volkskarakter noemen’ (OT III, 287). Daarop liet hij volgen dat de Franse acteurs een stuk beter spraken dan de Nederlandse, zelfs in hun alledaagse conversatie. Van Hamel is het eens met Van der Goes over het mooie spreken van de Fransen. Van Hamel zag de opleiding die de Franse artiesten hadden genoten als de belangrijkste oorzaak daarvan. Op eenzelfde manier als Van der Goes en Van Hamel acteurs onderscheidden naar hun nationaliteit werd de toneelliteratuur door Simons in ‘Opleiding onzer tooneelspelers’ naar nationaliteit geclassificeerd. Simons veronderstelde dat Franse, Duitse en Engelse stukken een verschillende aard hadden. Een stuk verloor dan ook de helft ‘wanneer zij niet in den nationalen trant gespeeld’ werd. 
De moeilijkheid bij het voordragen van verzen was volgens Van Hamel gelegen in de versvorm die ‘den dialoog artistiek moet verheffen’. Daardoor kon echter wel de ‘uitdrukking van menschelijke gedachten en aandoeningen’ worden geschaad. Om dat probleem te verhelpen waren anderen van mening dat de acteur zich ‘door het rythmus en den klank der verzen maar heeft te laten dragen.’ Zo niet Van Hamel. Die noemde het een ‘gevaarlijke opvatting, die voor bijzonder artistiek gehouden wordt, doch die juist het dramatische van het te vertolken kunstwerk miskent.’ Het ging er om dat de acteur in zijn voordracht een middenweg wist te vinden waarbij hij zowel het dramatische als het lyrische tot uiting liet komen. Pas dan was zijn ‘voordracht […] zielkundig wáár en tegelijk artistiek.’ 
Het probleem van het vinden van die middenweg, is voor Van Hamel de reden om te betwijfelen of de alexandrijnen van Vondel zo zijn voor te dragen dat de poëtische kracht ervan evenveel naar voren kwam als ‘de waarheid der gedachte en eenvoud van emotie’ die erin besloten lag. Het middel om dat toch te kunnen bewerkstelligen, was het op een juiste manier benadrukken van de rijmwoorden. Dat gaf een meer natuurlijke dictie dan men misschien zou verwachten.
Wat Van Hamel wel aangaf, en Van der Goes nauwelijks, is het belang van de manier waarop delen van de voor te dragen tekst zich verhouden tot de tekst als geheel. Voor Van Hamel was het vooral van belang welke stemming in de verzen werd uitgdrukt, en welke toon daar bij paste. Het kon voorkomen dat in sommige gevallen de betekenis van een langer gedeelte van een tekst (een ‘tirade’) een bepaalde toon leek te vereisen, maar, door de functie van die tirade in het grotere geheel van het stuk, de tirade toch op een andere toon moest worden uitgesproken. Waar in ieder geval rekening mee gehouden diende te worden was dat elke tirade deel uitmaakte van een tragedie. En teveel eenvoud paste niet bij de voordracht van tragedieverzen, zelfs niet wanneer de strekking van de woorden anders deden vermoeden. Altijd moest de indruk worden overgebracht dat we ‘met de verhevenste tragedie, met iets vóórhistorisch, iets, bij al het menschelijke ook half bovenmenschelijks, te doen hebben’. En net als de andere besproken auteurs drukte Van Hamel zich uit in termen van natuurlijkheid: ‘Daarom klinkt alleen het schijnbaar onnatuurlijke hier natuurlijk.’ Wat onnatuurlijk leek, omdat het ver af stond van de alledaagse manier van spreken, was toch natuurlijk, omdat het de manier van spreken was die de tragedie vereiste. 

Natuur en onnatuur zijn begrippen die steeds in de verschillende teksten over voordracht opduiken. Voor Van der Goes stond de natuurlijke voordracht voor een alledaagse, eenvoudige manier van zeggen, waarbij werd verdoezeld dat men verzen voordroeg. Die visie wees hij stellig van de hand, en stelde de vorm van de verzen voorop: ‘Als gij verzen zegt moet gij nooit den inhoud aan de hoorders duidelijk willen maken. […] Wat gij doen moet is alleen op den vorm van de verzen letten en den vorm alleen moet gij laten hooren’             (OT III, 279). En met de vorm doelde Van der Goes op het rijm en het ritme: ‘Als de verzen werkelijk goed zijn, verlaat u dan gerust geheel op wat wij gemakshalve den vorm zullen blijven noemen, laat u dragen op den rhythmus, zwaai over van den eenen regel op den anderen, zwevende aan de koorden van het rijm; luisteren is het eenige wat gij te doen hebt, en dan uitspreken wat gij hoort.’ Van der Goes had dus een opvatting, die door Van Hamel gevaarlijk werd genoemd.





Vorm en inhoud

In haar boek over Albert Vogel stelde Caroline De Westenholz C. de Westenholz, Albert Vogel, voordrachtskunstenaar (1874-1933), Amsterdam 2003, p. 20.  dat Verlaine en Mallarmé invloed hadden op de ideeën van de dichters rondom De Nieuwe Gids. Zij schreef: ‘De nieuwe ideeën vonden grote ingang bij de dichters rond De Nieuwe Gids en, later, De Kroniek. Vanaf 1888 publiceerde Frank van der Goes artikelen over ‘de kunst van het zeggen’. Hierin werd de nadruk gelegd op het ‘zeggen’ alleen volgens het muzikale ritme van de klanken, zonder bijbehorende gebaren of mimiek en vooral zonder zich te veel te bekommeren om de inhoud van het voorgedragene. Dit behelsde een nog soberder voordracht dan wat Mallarmé had gepresenteerd.’ Ik betwijfel of de opvattingen over het zeggen van verzen van Van der Goes (die zijn artikelen schreef tussen 1888 en 1890) verwant zijn aan die van de Franse symbolistische dichters.
Volgens J.C. Brandt Corstius was de situatie in Frankrijk zo dat daar ‘vóór 1885 Rimbaud, Verlaine en Mallarmé nog obscure dichters waren die slechts in een kleine kring van schrijvers en schilders met hun werk en literaire kritiek enige bekendheid en bewondering genoten.’ J. C. Brandt Corstius, Het poëtisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie, Amsterdam 1968 In de eerste jaargang van De Nieuwe Gids dook de naam Verlaine echter al op. M. Barrès, “L'esthétique de demain: l’art suggestif”, De Nieuwe Gids 1 1 1885 De redacteuren waren dus waarschijnlijk al vroeg bekend met de dichter. Van Deyssel noemt hem ook in 1889 in zijn artikel Zolaas nieuwe boek (L. van Deyssel, “Zolaas nieuwe boek”, De Nieuwe Gids 4 1 1889) Maar pas veel later kon men in Nederland kennismaken met zijn manier van voordragen. Verlaine gaf een voordracht van eigen werk in Nederland, waar menigeen van onder de indruk was, maar, om met Thys te spreken, ‘hier was het eerder invloed op Negentigers geworden want Verlaine kwam eerst in 1892 naar Nederland’. W. Thys, De Kroniek van P. L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw, Amsterdam 1956
Behalve dat onzeker is in welke mate Van der Goes bekend was met en beïnvloed door dichters als Verlaine en Mallarmé, was de Goesiaanse voordracht niet ‘een nog soberder voordracht dan wat Mallarmé had gepresenteerd.’  Van der Goes liet inderdaad de bijbehorende gebaren en mimiek buiten beschouwing, omdat hij een ander aspect, het gebruik van de stem, de kunst van het zeggen, wilde bespreken. Dat wat hij de ‘plastische kunst’ noemt, ‘de voorstelling door gebaren, kleeding, gelaatsuitdrukking en grimeeren’ (OT I, 389), vond hij ondergeschikt aan de voordracht, maar dat wilde niet zeggen dat een acteur helemaal geen gebruik mocht maken van zijn gebaren en mimiek, Van der Goes liet zich daar alleen niet over uit. 
Dat een acteur zich geenszins om de inhoud hoefde te bekommeren lijkt mij al evenmin waar. Van der Goes nam de ruimte om toe te lichten dat vorm en inhoud niet te scheiden waren, dat hij weliswaar dat onderscheid maakte, maar dat dat onderscheid kunstmatig was. Als Ph. Hack van Outheusden schreef Van der Goes het artikel ‘Een Nieuwe Gids’. Daarin besprak hij een artikel dat eerder was verschenen in De Gids van juli 1886, en stelde hij dat de stijl ervan niet het gebruikelijke niveau van de auteur (Mr. H.P.G. Quack) had. Aangezien vorm en inhoud niet te scheiden waren, was het volgens Van Outheusden dus zo dat de Heer Quack niet tot uitdrukking had kunnen brengen wat hij werkelijk over het onderwerp, sociale rechtvaardigheid had willen schrijven. Ook hier komt dus de opvatting van Van der Goes dat vorm en inhoud niet te scheiden zijn naar voren. (Ph. Hack van Outheusden, “Een Nieuwe Gids”, De Nieuwe Gids 1 2 1886) Alleen bij slechte kunstwerken, en dus ook in de mindere poëzie, stond de vorm los van de inhoud. Een kenmerk van de hogere dichtkunst daarentegen was dat daarin vorm en inhoud nauw met elkaar verbonden waren. De voordracht van die verzen, die recht deed aan de vorm, bracht daarom tevens de inhoud op een juiste manier naar voren.

Vorstenschool, een stuk van Multatuli Aan dit stuk zijn al meerder publicaties gewijd. Over de politieke achtergrond van het stuk schreef Tom Böhm (T. Böhm, “Het stuk speelt in Duitsland. Rijn-correspondentie en Vorstenschool”, Over Multatuli 52 2004, p.54-70). H. J. J. de Leeuwe gaf een analyse van het stuk in zijn boek Multatuli. Het drama en het toneel (Amsterdam 1949). Van dezelfde schrijver is het artikel “Multatuli draagt “dramatische fragmenten” voor” verschenen in: Over Multatuli 9 Amsterdam 1982, p. 41-50. Iets over de opvoeringen van het stuk is te vinden in: H. A. Ett, De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879, Amsterdam 1967.

In het derde deel van zijn reeks artikelen ging de aandacht van Van der Goes vooral uit naar een voorstelling van Vorstenschool. Hij noemde het stuk van Multatuli, dat door het Rotterdams toneelgezelschap in reprise was genomen, het beste wat Nederland in 1890 op toneelgebied te bieden had. Een typisch Hollands stuk, dat paste bij het Nederlandse volkskarakter. Men kon het een voorbeeld van de Nederlandse beschaving noemen.
	Vorstenschool was in reprise genomen, en was dus uiteraard ook een eerste keer gespeeld. Toentertijd had het stuk al veel stof doen opwaaien. Over Mina Kruseman (‘de vrouw […], die zichzelve verhief tot eene excentriciteit.’), in de rol van koningin, velde Schürmann het vernietigende oordeel: ‘gij zijt geen tooneelspeelster’. J. J. Schürmann, Multatuli. De Vorstenschool - Mina Kruseman. Elize Baart: Eene kunstbeschouwing, Rotterdam, 1875 Zij was slecht in staat om de woorden die Multatuli Louise in de mond had gelegd op een redelijke manier voor het voetlicht te brengen. 
Volgens Schürmann was in de woorden van de koningin een beeld van Multatuli van een ideale maatschappij te vinden. Multatuli’s ideaalbeeld moest men niet enkel voor kennisgeving aan nemen. ‘Men moet zijn denkbeelden verwezenlijken’. Van der Goes gaf het een kleine kans dat de voorstelling van Vorstenschool door de Rotterdammers, aanleiding zou geven tot het realiseren van denkbeelden: ‘eene bladzijde van A. of van B., gij weet wel wie, of een vergadering van menschen die niet langer getrapt willen worden door andere menschen, […] méer [is]; maar zulk een voorstelling telt mede’ (OT III, 288). 
Wat koningin Louise in Vorstenschool te zeggen had werd, door Schürmann, gezien als een rechtstreekse verwoording van de opvattingen van Multatuli. De vorstin was een spreekbuis van de schrijver. Van der Goes zag eveneens een verband tussen de woorden van de koningin en die van Multatuli: ‘Multatuli heeft niet gemaakt eene koningin die op hare wijze spreekt over volk en regeering, die zij op hare manier ziet, maar hij laat de koningin dingen doen en woorden zeggen zooals hij-zelf zou praten en handelen’ (OT III, 288). En omdat de koningin op eenzelfde manier sprak stond deze rol eigenlijk nog in de grondverf. Van der Goes noemde het ‘de ruwste vormen van opinies en ideeën, haastig neêrgeworpen, die zij uitflapt met een groote smakeloosheid van volhardend moraliseeren’ (OT III, 289). 
Mogelijk zag Van der Goes een parallel tussen de manier waarop Multatuli zijn ideeën in Vorstenschool en zijn bundels Ideën ordende (of eigenlijk niet ordende). Hij schreef: ‘Multatuli kon volstaan met zijn ideeën zoo maar genummerd in de wereld te sturen’         (OT III, 289).
Dat de vorstin op eenzelfde ongestructureerde wijze haar opvattingen verkondigde, had minder goed uitgepakt. Van der Goes merkte op: ‘Van Louise vreest men dat zij tot op haar jongsten dag zal blijven doorslaan. En dat is juist wat zij niet mag doen, als zij op een andere reputatie gesteld is dan die van de hoogstgeplaatste babbelkous van het land te zijn’ (OT III, 289).

Van der Goes was slecht te spreken over het vele, weinig diepgravende, gepraat van de vorstin: ‘Hare moeder en de freule moet het hoofd ómloopen van zoo veel pedant en banaal geleuter’ (OT III, 289). Dat zij nauwelijks enige actie ondernam, en doorsloeg in haar opvattingen, constateerde Mr. A. J. De Geus eveneens. A. J. de Geus, Eenige bedenkingen tegen Multatuli’s Vorstenschool, Leiden 1875 Nadat de vorstin zich in had laten lichten over de toestand van het volk, of eigenlijk, zich in had laten palmen door de praatjes van Puf, een ‘dronken schooier als type van het volk genomen’, deed de koningin vervolgens niks, zij praatte alleen. 
Haar woorden waren niets dan propaganda, het stuk stond er bol van, en dat was De Geus een doorn in het oog. Een goed verstaander kon namelijk uit haar woorden opmaken dat het haar uiteindelijk om niks anders te doen was dan een omwenteling naar haar alleenheerschappij. Zij ‘veracht of in alle gevallen minacht alle menschen, die tot nu gezag hebben uitgeoefend’, zij wilde ‘de laagste klassen opruiën tegen de meer gegoede klassen, tegen alle gezag behalve het [hare]’. 
In een monoloog over de verschillen tussen radicalen, liberalen en conservatieven, zette zij uiteen waarom elk van deze politieke stromingen niks te bieden had. Wat zij daarin beweerde over liberalen, daarover schreef De Geus: ‘met andere woorden: schaf alle volksvertegenwoordiging af, maar geef mij een groot gezag: geen verantwoordelijke ministers, maar ik dictator!’
	Van der Goes schatte het opruiende karakter van Vorstenschool niet zo hoog in als De Geus, maar zag Multatuli wel als een schrijver met een politieke boodschap: ‘Multatuli nu was bovenal moralist, iemand die zijn particuliere grieven tegen sommige Nederlanders en het door hem geleden onrecht, later begon te voelen als algemeene fouten van onzen tijd en gebreken van het Nederlandsche karakter’ (OT III, 288). Iemand anders, de heer Swart Abrahamsz, vond dat moest worden ‘voorkomen dat vele voor indrukken vatbare jeugdige gemoederen, welke heden te dage rondloopen met onvoldane behoefte aan eenig ideaal, dat ideaal gaan zoeken waar het niet te vinden is.’ Th. Swart Abrahamsz., Eduard Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis, Amsterdam 1888 

Dat Multatuli zijn ideeën in Vorstenschool had verwerkt werd door Van der Goes wel aangestipt, maar verder belichtte hij de politieke dimensie van het stuk nauwelijks. Dat heeft er misschien mee te maken dat, ten tijde van het schrijven van Van der Goes, daarover al in ruime mate was geschreven, door anderen als Schürmann en De Geus. Van der Goes schreef in 1890, na de reprise van Vorstenschool. Hij besprak in hoeverre, de mankementen van de rol van de koningin, behalve aan de auteur, te wijten waren aan de actrice, die deze rol in de reprise vertolkte. Want Multatuli had ‘een menigte min of meer curieuse zaken over politiek en openbare moraal’ (OT III, 290) in zijn verzen verwerkt, en mevrouw Beersmans had dat in haar voordracht alleen maar verergerd ‘door die curieuze geschiedenissen voor te dragen alsof zij-zelve hen het curieust van alle vond’ (OT III, 291). Vreemd genoeg schreef Van der Goes enkele zinnen daarvoor: ‘Mevrouw Beersmans heeft de rol bij het […] verkeerde einde aangevat. […] Zij geeft eene koningin die verbazend zeker van haar zaak is’ (OT II, 290).
De rol van de koning was, anders dan die van de koningin, beter geschreven en gespeeld, aldus Van der Goes. Over de prestatie van Haspels zei hij: ‘Dit is een rol componeeren en daarna spelen, niet enkel de woorden aan het publiek meêdeelen die de schrijver heeft laten drukken’ (OT III, 293). De creatie van Haspels had de verdienste ‘de geschreven rol te verbeteren en aantevullen’ (OT III, 294). Een acteur was dus blijkbaar in staat een rol door zijn interpretatie te verbeteren. Wat dat betreft was Van der Goes niet heel duidelijk. Want, waar het ging om goede verzen, had de dichter ‘er wel voor gezorgd […] dat zijn meening in zijn verzen ligt, open en tastbaar voor ieder die bij zinnen is’ (OT III, 285). Die dichter zat er niet op te wachten dat zijn verzen werden vertolkt, (zoals bleek uit een citaat dat ik hierboven al aanhaalde), want ‘verzen zijn zijne tolken, welsprekender dan gij kunt wezen.’ (OT III, 286). ‘Het eentoonige en geluidlooze gedicht’ uit de Van der Goes’ vorige eeuw daarentegen ‘kon niet anders dan door een buitensporige verheffing van stem en een onnatuurlijke poging om den acteur te laten aanvullen wat de dichter had verzuimd, eenigszins presentabel ten gehoore gebracht worden’ (OT II, 134). Goede verzen moesten dus zonder aanvulling of verbetering worden voorgedragen. Mindere verzen konden, door de acteur verbeterd en aangevuld worden, zoals bleek uit Van der Goes’ lof voor Haspels, maar soms ook uitlopen op onnatuurlijkheid. Hoe een toneelspeler op het toneel als dat nodig was verzen beter naar voren kon laten komen, dat liet Van der Goes onbesproken.   

Nu wil ik een aantal citaten onder elkaar zetten waarin volgens mij sporen te vinden zijn van een discussie over de schrijver Multatuli.
‘Deze Koning is zich geen enkel oogenblik van zijn zotheid bewust, hij is een ernstig, in-zich-zelf gekeerd man van het begin af, ongeveer zooals men denken kan dat een krankzinnige met grootheidswaan een koning voorstelt’ (OT III, 293, mijn cursivering). Wie is de ‘krankzinnige met grootheidswaan’? Mogelijk is dat Multatuli, die tijdens het schrijven van Vorstenschool zich een voorstelling maakte van de koning. En zoals de schrijver zich de koning voorstelde wist Haspels deze op het toneel te brengen. 
Vorstenschool, ‘en de rol van Louise in het bijzonder, bewijst dat Multatuli in de verwerking van de aandoeningen van het leven maar ten halve gevorderd is, gevorderd was althans ten tijde van dit drama. Het paradoxale is wel het tweede stadium van den lijder die op weg is moralist en kunstenaar te worden; het mopperen nog maar het eerste. Deze koningin bemint het paradoxale met groote gehechtheid en zij kan geweldig mopperen’     (OT III, 288, mijn cursivering). Multatuli bevond zich in een ‘tweede stadium’, en het ‘paradoxale’ van dat stadium had zijn weerslag op de koningin.
De actrice die de rol van de koningin vertolkt moest dat volgens Van der Goes zo doen dat zij overkwam als iemand die nog op zoek is, ‘die in hare eerste periode van belangstelling in de openbare zaak, peinst en peinst, met alles ontevreden is, geen uitweg nog ziet, en deze eerste periode van paradoxen en doorslaan moet doormaken zooals iedereen’ (OT III, 290, mijn cursivering).
Van de hierboven geciteerde regels uit het artikel van Van der Goes, heb ik gemaakt dat hij veronderstelde dat de koningin en Multatuli, eerst ontevredenheid over maatschappelijke toestanden voelden, een stadium waarin zij vooral mopperden. Daarop volgde een stadium waarin gezocht werd naar verklaringen voor die toestanden. In dat stadium waren zij echter nog niet zeker van hun zaak. Ideeën konden daarom, door hun voorlopige karakter, nog paradoxaal zijn. In die periode kon men nog doorschieten in zijn of haar opvattingen. (Lastig hierbij is wel, dat niet duidelijk is of Van der Goes met ‘stadium’ en ‘periode’ hetzelfde bedoelt, en dat de twee stadia of perioden door Van der Goes niet strikt van elkaar worden onderscheiden.)

Dat de geestesgesteldheid van Multatuli anders was dan die van de gemiddelde mens lijkt hier in sommige woorden van Van der Goes naar voren te komen, maar werd door de hierboven al genoemde Swart Abrahamsz ronduit beweerd. Vlak na de dood van Douwes Dekker in 1887 probeerde Swart Abrahamsz in De Gids aan te tonen dat Multatuli leed aan neurasthenie, dat Eduard Douwes Dekker een zenuwlijder was. De werken en daden van Multatuli werden door hem onder de loep gelegd, om daarin aan te wijzen hoe Multatuli niet over een sterke wil beschikte.
Dit artikel maakte veel reacties los. Een daarvan was van de hand van H.J. Top H. J. Top, Multatuli. Een valsche diagnose van een dolende Gids. ’n Onpartijdig antwoord – zonder geleerdheid – op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz., Amsterdam 1888. De medicus Swart Abrahamsz beriep zich, volgens Top, op zijn academische scholing, maar dat was niet voldoende om Top te overtuigen. ‘Multatuli verkondigde de leer, dat zij de hoogste achting moeten genieten, die ’t meeste doen voor ’t geluk der maatschappij. Al wie meende, dat die achting uitsluitend was te verkrijgen door het bezit van geld, academische graden of adellijke titels, wendde zich woedend van hem af. En ’t getal dezer lieden was groot!’ 
En Swart Abrahamsz was een van die lieden voor wie niet alleen academische scholing, maar ook geld belangrijk waren. Hij wees in zijn artikel dan ook een aantal keer op de onverantwoordelijke manier waarop Multatuli met geld omging. Top bracht daar tegenin dat geld voor Multatuli geen maatstaf was, en dat Swart Abrahamsz hier op verkeerde gronden oordeelde: ‘Lees ik dit goed dan leeraart onze Doctor hier, dat alleen menschen met grove moreele of intellectueele gebreken een anderen maatstaf zoeken om menschen waarde te meten dan den geldzak.’
	Swart Abrahamsz drukte zich weliswaar zeer wetenschappelijk uit, maar bewees volgens Top niet zoveel. De claim dat Multatuli weinig kennis had, en weinig onderwijs had genoten (iets waar Swart Abrahamsz zich volgens Top wel op voor liet staan) was wat Top betreft geen belemmering voor Multatuli, maar maakte hem juist meer oorspronkelijk, want ‘toch zijn velen, die zelf kunnen denken, er volstrekt niet op gesteld, de wijsheid te ontvangen uit de tweede hand.’
Top zag dat Swart Abrahamsz, het doel had ‘om de Nederlandsche jongelieden te waarschuwen voor Multatuli’, en stelde dat het diens hoofdmotief misschien wel was, er op te wijzen ‘dat Multatuli’s ideën gebruikt worden door de aanhangers van ’t socialisme. En daarvoor zijn tal van eerzame, niet al te eerlijke Nederlanders bijzonder bevreesd.’
Swart Abrahamsz zag Multatuli inderdaad als een mogelijk socialistisch gevaar. Aan de lezers van De Gids legde hij dat als volgt uit: ‘Als vele lijders aan grootheidphantasie is het hem moeielijk om te gaan met menschen, die zich ’t zij maatschappelijk, ’t zij intellectueel boven hem verheven gevoelen en beweegt hij zich met voorliefde in een kring van tot hem opziende personen. Daaruit is ook de zekere populariteit te verklaren, die hij gekregen heeft bij de mindere bevolking en die dezer dagen op eene eigenaardige wijze wordt geëxploiteerd voor de verspreiding van socialistische denkbeelden.’
	Een van de andere geestelijke gebreken, die Swart Abrahamsz bij Multatuli constateerde, was zijn te grote gevoel van eigenwaarde. In het bovenstaande citaat noemde hij dat zijn ‘grootheidphantasie’. Volgens Top en zijn medestanders kon Multatuli niet anders, want ‘wij die den denker [Multatuli] begrijpen, zien juist in de uitdrukking van zijn gevoel van eigen waarde het kenmerk van zijn genie. Bij al het lage, waarmee hij onophoudelijk in aanraking kwam, moest hij zich wel vol walging af wenden en zich zelf hoog stellen.’ Dat neemt niet weg dat Top wel erkende dat Douwes Dekker ‘zenuwachtig’ kon zijn. ‘Want bij iemand, zoo fijn bewerktuigd als deze zeldzame menschenzoon, moest het gevoel voor indrukken van buiten wel zeer ontwikkeld wezen.’

Deze laatste twee argumenten die Top aanvoerde lijken op wat Van der Goes aanvoerde tegen Swart Abrahamsz. Dat deed hij niet in zijn ‘Opleiding van tooneelspelers’ in De Nieuwe Gids, maar in een los uitgegeven pamflet uit 1888. F. van der Goes, Dr. Swart Abrahamsz. over Multatuli, Amsterdam 1888 Multatuli’s eigenwaarde was niet ziekelijk, zoals Swart Abrahamsz het noemde, zelfs niet aan hemzelf te wijten. Het waren de tijdsomstandigheden die tot gevolg ‘hadden dat Douwes Dekker zijn roeping als auteur miskende. [Het] was de vermaardheid van zoovelen die hij zeer goed begreep dat verreweg zijn minderen waren.’ 
	 Swart Abrahamsz was volgens Van der Goes dan misschien wel een arts, en hij had Multatuli juist gediagnosticeerd als een neurasthenicus. Dat maakte hem nog niet bevoegd om de literaire waarde van de werken van Multatuli te bepalen, ‘het behoort niet tot zijn beroep, en blijkbaar ook niet tot zijn roeping, om uit  te maken of de neurasthenicus een groot dan wel een klein man is, of hij slechts een lijder met en lange ij, dan wel tevens een leider met ei is, of de buitengewone toestand van zijne zenuwen hem verheft boven, dan wel hem plaatst onder de menschen met normale zenuwen.’
	De ‘ziekte-verschijnselen [zijn] in de geschriften van geleerden en dichters te ontdekken’. De methode van Swart Abrahamsz om de werken van Multatuli te gebruiken om ontdekkingen te doen over de persoon Multatuli was wat Van der Goes betreft gerechtvaardigd. Maar Swart Abrahamsz merkte weliswaar op dat Multatuli in zijn werken ‘zijne eigen ziektegeschiedenis te boek [had] gesteld, zóó duidelijk dat zij, met eenige pathologische kennis, daaruit voor elk menschenkenner te lezen is’, aan de analyse van diens werk besteedde Swart Abrahamsz mijns inziens nauwelijks aandacht, vergeleken bij het aantal anecdoten uit het leven van Multatuli die het betoog bevatte. Citeren deed Swart Abrahamsz alleen uit de Ideën. De citaten daaruit werden bijvoorbeeld gebruikt om de somtijds obscene stijl van Multatuli aan te tonen. De Ideën werden door Swart Abrahamsz geduid als een weergave van zijn onstemde gemoed, en Multatuli, de neurasthenicus ‘gunt zich niet de moeite er over na te denken, wat hij het publiek zal voorzetten en in welke volgorde hij de meeste kans zal hebben zijn doel te bereiken, maar hij speelt met zijn phantasie en met zijn intellect, geen van beiden genoegzaam onder bedwang van zijn wil, zooals sommige krankzinnigen dat met andere levensuitingen doen.’
	In zijn reactie bekritiseerde Van der Goes het onderzoek van Swart Abrahamsz, omdat deze teveel ‘ondoordachte generalisaties’ maakte, en ‘met verbazende oppervlakkigheid in de werken en daden van Multatuli enkel leelijke uitingen’ wilde vinden. ‘Hij wil alles wat Douwes Dekker gedaan heeft in deze wereld, rekenen tot de uitvloeisels van een toestand, die medelijden wekt, dus tot de leelijke uitvloeisels.’ Hij vergat daarbij gemakshalve ‘dat er eene zenuwachtigheid bestaat die in duizend goede daden en in honderd schoone geschriften zich uitspreekt, naast de andere verkeerde handelingen en de zwakke voortbrengsels.’ De nerveuze natuur van Multatuli uitte zich ook op een positieve manier, de neurasthenie kende zowel gunstige als ongunstige uitingen. En de gunstige uitingen, die Swart Abrahamsz buiten beschouwing liet, maakten Multatuli tot kunstenaar, tot wat Top noemde een ‘zeldzame menschenzoon’. Swart Abrahamsz kon dat volgens Van der Goes niet inzien, omdat hij er verouderde opvattingen over het kunstenaarschap op nahield. In nieuwere opvattingen werd letterkundig talent niet gezien als bijkomstigheid, maar als ‘een geheel eigen manier om te zien en te gevoelen’. 

De literaire kritiek kon Swart Abrahamsz daarom volgens Van der Goes maar beter aan anderen overlaten. Dat betekende echter niet dat Van der Goes het artikel van Swart Abrahamsz integraal verwierp. Het lijkt er zelfs op dat Van der Goes, in zijn derde artikel over de opleiding van toneelspelers in De Nieuwe Gids, op eenzelfde manier als Swart Abrahamsz periodes onderscheidde in het leven van Multatuli. Swart Abrahamsz deelde het leven van Douwes Dekker nadat hij man geworden was in in ‘twee periodes […]: Douwes Dekker den staatsambtenaar en Multatuli den Nederlandschen hervormer’, met daartussen een overgangsperiode.
De arts legde zijn lezers uit dat anders dan bij normale mensen van de drie categorieën van ‘geestelijke werkingen’, te weten ‘het „intellect”, de „wil” en het „voorstellingsvermogen”’, bij Multatuli de wil te weinig was ontwikkeld. Deze wilszwakte kwam mogelijk voort uit zijn erfelijke belasting. Met zijn vader was niks mis. ‘De moeder, afkomstig van het eiland Ameland, was eene vertegenwoordigster van het blonde ras, dat aldaar meer dan elders in Nederland, het Anglosaxische type heeft behouden.’ Bij dat soort mensen bleek ‘dat de gestellen niet sterk bestand zijn tegen ziektemakende oorzaken. […] Waarschijnlijk zijn zij, eilanders als zij veelal zijn, wat teveel uitsluitend onder elkander gehuwd. Spaansche of Fransche legercorpsen hebben zij nimmer op hunne eilanden gehad. Misschien ook hebben zij zich te veel met visch gevoed.’
De eerste periode in Indië had behoorlijke invloed op Douwes Dekker. Niet alleen cultuurverschillen, maar Swart Abrahamsz noemde bijvoorbeeld ook de hitte. De neigingen van Multatuli, de symptomen van zijn neurasthenie, kwamen voort uit zijn wilszwakte. Bijvoorbeeld: ‘Mannen als Dekker echter met eene niet sterken wil en een daarmede verbonden niet sterke „libido sexualis” in de hersenen – dikwijls voorkomende bij groote intelligentie – beminnen ook in de geliefde vrouw ten slotte weder zich zelf.’
Zijn afwijkende gedrag op sexueel gebied was echter nog maar een van de vele geestelijke gebreken die Swart Abrahamsz bij Douwes Dekker constateerde. En al deze gebreken namen steeds grotere vormen aan.  In wat Swart Abrahamsz de overgangsperiode noemde werd hij zich er meer en meer van bewust dat hij een missie te vervullen had. ‘Zijne grootheidsphantasiën namen destijds nog den vorm aan van wereldsche grootheid, macht, eer en aanzien, en hij stelde zich, met een zweempje van Mahomedaansch fatalismus en Javaansch bijgeloof, werkelijk voor er toe te zullen geraken.’ 
In de periode waarin Multatuli zich begon te manifesteren als hervormer, kreeg hij last van ‘ideeënjacht’. Ideeënjacht deed zich voor wanneer ‘men de richting, die zijne denkbeelden nemen, niet onder wilsbedwang heeft’. Douwes Dekker liet ‘den vrijen teugel aan den loop zijner gedachten’. De arbeid van het denken leverde volgens Swart Abrahamz alleen wat op ‘wanneer zij met een bepaald omschreven doel wordt volbracht’, en het denken zonder een systeem heeft nooit resultaten voortgebracht. ‘Alleen waar de menschen begonnen zijn methodisch te werk te gaan hebben zij practische resultaten verkregen. De natuurkundige methode is de eenige, die resultaat geeft.’ Dit lijkt op wat Van der Goes het paradoxale in het tweede stadium noemde. 

Na het schrijven van ‘Dr. Swart Abrahamsz. over Multatuli’ in 1888 liet Van der Goes de dokter niet met rust. Hij besprak een jaar later, in een artikel in De Nieuwe Gids, literatuur van vier andere auteurs over Multatuli, en elke auteur werd wel op een of andere manier met Swart Abrahamsz in verband gebracht. F. van der Goes, “Multatuli-literatuur”, De Nieuwe Gids, 4 2 1889 En de nervositeit van Multatuli was een onderwerp waar Van der Goes in zijn derde artikel met de titel ‘De opleiding van tooneelspelers’ dus ook nog in enkele zinnen aan raakte.
Van der Goes had een specifieke aanleiding om ‘Dr. Swart Abrahamsz. over Multatuli’ te schrijven. Swart Abrahamsz had zijn artikel, nadat het in De Gids was verschenen, opnieuw laten uitgeven, en had daar een inleiding aan toegevoegd. De laatste zin van die inleiding luidde: ‘De Nieuwe Gids hoop ik eenmaal te zullen kunnen lezen, zoodra hij in den Nederlandsche taal verschijnt.’ Zijn Gids-artikel had namelijk Nieuwe Gids-reacties opgeroepen, maar van andere redacteuren dan Van der Goes. Die had in eerste instantie nog geen bijdrage aan de discussie geleverd, maar de geciteerde zin uit de inleiding, was voor hem genoeg aanleiding dat alsnog te doen. Van der Goes vond zichzelf en zijn mederedacteuren van De Nieuwe Gids behoren tot een jongere generatie. Daardoor konden zij Multatuli, na zijn dood, op een minder bevooroordeelde manier beschouwen dan mensen van de oude slag als Swart Abrahamsz. 
En wie waren degenen die in eerste instantie in De Nieuwe Gids al van zich hadden laten horen?
Kloos, die meende dat de mannen van De Nieuwe Gids niet zozeer op Multatuli, maar op de twintigste eeuw gericht waren, en daarom ‘beter weten en dieper voelen, wat Zijn werk beteekent voor vroeger en voor thans.’ W. Kloos, “Literaire kroniek” De Nieuwe Gids 3 2 1888 Die betekenis had Swart Abrahamsz niet begrepen, want hij zag ‘in Multatuli alleen en uitsluitend den klein-menschelijken kant.’ Hij wist niet dat ‘de waarde van een schrijver niet in wat feiten uit zijn private leven, maar in de historische beteekenis zijner werken bestaat.’ Neurasthenie was ‘de verzamelnaam voor een heleboel van de meest tegenstrijdige eigenschappen’. Een Griekse term voor weinig verontrustende aandoeningen. Swart Abrahamsz trachte echter ‘door suggestief te werken met uitheemsche klanken op gehoor en verbeelding van het groote publiek, Multatuli in hun oogen […] te verneederen tot krankzinnige, om hem zoodoende te berooven van het eenige wat hem overschiet, van zijn met werken en denken eerlijk verdienden naam.’ Toch had Swart Abrahamsz met zijn geschrijf de betekenis van Multatuli niet ongedaan kunnen maken.
Van Deyssel, die de poging van Swart Abrahamsz tot ‘deterministiesch-fyziologische literatuurkritiek’ waardeerde, maar deze afkeurde, omdat, ten eerste de veronderstelling dat Multatuli door zijn neurasthenie slecht werk produceerde onjuist was, ‘want alle kunstenaars en groote denkers zijn neurasthenici’, en ten tweede de gebeurtenissen uit het leven van Multatuli door Swart Abrahamsz netjes achter elkaar waren gezet, maar niet als verklaring dienden. L. van Deyssel, A. Verwey, “Varia”, De Nieuwe Gids 3 2 1888
Verwey, die schreef dat Swart Abrahamsz ‘zoo onweersprekelijk gelijk [heeft] in wat hij daar zeit over Multatuli’. Idem. Maar dat Multatuli een zenuwlijder was, wist iedereen al. Een verklaring waarom Multatuli wel een groot schrijver is geworden en andere, minder bijzondere neurasthenici niet, bleef uit. Swart Abrahamsz was een ‘gewone[, die] in zijn waanwijsheid een toon had durven aanslaan tegen een tien-maal grooteren dan hijzelf.’

Toch had Swart Abrahamsz er goed aan gedaan de jeugd te waarschuwen voor Multatuli. Een andere arts, een zekere A. Gorter deelde die mening, en riep zijn collega op hem te helpen bij ‘het nemen van praktische maatregelen op therapeutisch gebied, die zullen strekken om te voorkomen dat, in het vervolg, een deel van het Nederlandsche volk iemand hoogacht, vereert, ja, zelfs liefheeft die wél (d.i. uit een wetenschappelijk oogpunt) beschouwd eigenlijk tehuis behoort in een krankzinnigen-gesticht.’  A. Gorter, Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz, toegelicht door A Gorter, arts, Amsterdam 1888 
Weliswaar was de studie naar Multatuli van grote wetenschappelijke waarde, omdat ‘alle persoonlijke sympathiën en antipathiën’ waren buitengesloten, maar Gorter gaf toch enige verbeteringen en aanvullingen. Want hijzelf kon uit eigen ervaring getuigen van de waarheid van de opmerkingen van Swart Abrahamsz. Zenuwlijders zoals Multatuli, waren onverantwoordelijk waar het om geld ging, en tot de meest rare dingen in staat. Een bewijs daaarvan was de broer van Gorter, die, toen hij negen was, onder geen beding naar school wilde. De schrijver wist hem er toe te brengen toch te gaan, door hem een kwartje te geven. Het zou de lezer niet verbazen dat zijn broer in het gesticht was gestorven.
Had Swart Abrahamsz al geschreven: ‘Bij meerder en juister kennis van het menschelijk organisme zal er een tijd komen, waarin men, uit een oogpunt van welbegrepen hygiene, iemand met grooten muzikalen aanleg opzettelijk zal trachten af te houden van zich te veel met muziek bezig te houden, en zoo zal er ook een tijd komen, waarin men elke poging tot vergoding van het genie zal stempelen als „onzedelijk”.’ Volgens Gorter moest men nu lering trekken uit de zaak Multatuli. Hij was overleden, maar een volgende zou zo weer op kunnen staan. Dat kon voorkomen worden. Zag men dat een kind zich minder harmonisch dreigde te ontwikkelen, wanneer een bepaalde artistieke aanleg zich voordeed, moest deze aanleg resoluut de kop worden ingedrukt. Of nou het ging om aanleg op het gebied van de schilderkunst, de toneelspeelkunst of de dichtkunst, voor alles noemde Gorter een specifieke therapie. ‘Aanleg voor tooneel: therapie voor jongens en meisjes: opleiding in een’„netten” handel in spek en worst.’
	Een wetsvoorstel moest worden ingediend, voor een wet die scholen zou verplichten hun leerlingen te onderwijzen in de pathologie en de psychologie. Met deze kennis waren de leerlingen in staat afwijkingen te herkennen, en goed middel in het kader van de preventie.
	En het kunstpubliek moest ook weten waar het aan toe was. Door middel van drie vragen kon men heel eenvoudig inzicht krijgen in de toestand van de kunstenaars: 

	Hoe groot is het aantal Neurosen, aan welke de artist heeft geleden? 

Hoe groot is het aantal vrouwen, wier lot de artist aan zich heeft verbonden? 
Hoe vele malen heeft een arm en lief gezin de vlucht moeten nemen? 
	naar het buitenland, 
naar een plaats in het binnenland.

Op een affiche voor een toneelvoorstelling konden vervolgens de antwoorden op de vragen afgedrukt worden. Gorter gaf een voorbeeld:
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Niet iedereen kon er serieus onder blijven. Op een zelfde manier als anderen ontdekkingen hadden gedaan over Bilderdijk en Multatuli, maakte ene F.H. (eveneens in De Nieuwe Gids) een analyse van vijf regels van een gedicht van Vondel. Daarin alleen al kon men sporen ontdekken van drie verschillende vormen van waanzin waaraan Vondel geleden moest hebben. Het artikeltje besloot met: ‘(Dit stukje is ironiesch bedoeld.)’ F. H., “Varia / Vondel, P. Czn. Hooft en Rembrand, lotgenooten van Bilderdijk en Multatuli”, De Nieuwe Gids 5 2 1890
	Volgens K. ter Laan ging het hier om een parodie door Van Deyssel van de studie   Bilderdijk, Lotgenoot van Multatuli (1890). Deze studie was van J. te Winkel, geschreven naar aanleiding van het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.. K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, Den Haag-Djakarta 1952, p.611 


Tot slot

In de drie artikelen van Van der Goes die ik hierboven geprobeerd heb te plaatsen in een breder perspectief van andere teksten van (voornamelijk) tijdgenoten van Van der Goes, die op de een of andere manier verband hielden met de onderwerpen die bij Van der Goes naar voren komen. Op deze manier kwamen opvattingen van hem en andere schrijvers naar boven over de beschaving die toneelspelers bijgebracht moest worden, en op welke manier de toneelschool daarin een rol kon vervullen. De vraag werd gesteld of een toneelspeler de aandoeningen moest ondergaan die hij speelde of niet, en op welke manier een toneelspeler moest worden onderwezen in de voordracht.
	Niet alleen ideeën over de toneelspeelkunst, maar ook over de toneelschrijfkunst kwamen naar voren. Zag Van der Goes pas sinds een verbetering optreden in de Nederlandse literatuur, met de komst van een nieuwe generatie waarvan bijvoorbeeld een credo was dat vorm en inhoud niet te scheiden waren. Vondel was een van de weinige Nederlandse toneeldichters van belang, en zijn tragedie Gijsbrecht van Amstel, een stuk waar wel waarde aan gehecht werd. En waar de vraag gesteld wordt naar wat goede literatuur is, spelen ook kwesties een rol die te maken hebben met het schrijven van literatuur. Iets van de opvattingen over de schrijver Multatuli, en zijn geestesgesteldheid, kwamen aan het eidn nog aan bod.
	
Al enigszins kwam de toneelgeschiedenis hierboven ter sprake, maar Van der Goes hield zich op andere pleeken, in De Nieuwe Gids en daarbuiten meer specifiek met dat onderwerp bezig. In het volgende hoofdstuk zullen een drietal teksten de basis vormen aan de hand waarvan ik zal proberen een schets te maken van de historiografische opvattingen van Van der Goes, in vereglijking met andere auteurs. Een aantal opvattingen of verwante die ik hierboven al ben tegenkomen zullen daar ook te zien zijn.













Hoofdstuk 2.    Het tooneel en de kermis.
Hoofdstuk 2.    De familie Bouhon.
Hoofdstuk 2.    Van den verbranden schouwburg.


Bij het openslaan van een boek over historiografische opvattingen in de negentiende eeuw, is het niet vreemd dat men daarin een overzicht tegenkomt van het denken van Fruin en Blok op dat gebied. Deze twee voor de geschiedenis en historiografie in Nederland belangrijke mannen werden bijvoorbeeld door Jo Tollebeek opgenomen in zijn boek De toga van Fruin. J. Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860, Amsterdam 1990 Als men zich bedenkt dat de historicus Blok, in 1886 professor werd in Groningen, en Fruin vanaf 1860 het ambt van hoogleraar in Leiden bekleedde, dan bestrijken zij samen een periode waarin ook Van der Goes zich met de geschiedschrijving bezig hield.
Het blijkt dat Blok in zekere zin de lijn van gedachten zoals die door Fruin werd uitgezet doortrok. Fruin vond het, vanuit een politiek ideaal van concilliantie, een vereiste voor elke historicus dat deze zich onpartijdig opstelde in zijn geschiedschrijving. Waar historici tot dan toe de geschiedenis zo hadden aangewend dat deze in het voordeel uitpakte van de politieke stroming waar de historicus toe behoorde, moest onpartijdigheid het nieuwe credo worden. Dit hield in dat de historicus de verschillende standpunten van de verschillende betrokken partijen moest proberen te begrijpen, om op die manier niet de ene partij te bevooroordelen ten opzichte van de andere. De historie moest niet langer gebruikt worden om een politiek gelijk te halen. Dat betekende niet dat de geschiedschrijving voor Fruin geen politiek doel had. Een onpartijdige geschiedschrijving die recht deed aan alle partijen zou concilliantie tussen die partijen, en nationale eenheid kunnen bewerkstelligen.
Blok nam het idee van onpartijdigheid over, en verwerkte deze in zijn idee van een sociale geschiedenis. Dat hield in dat  een algemene geschiedenis niet beperkt moest worden tot staatkundige en politieke belangrijke gebeurtenissen en personen. Blok meende dat een blikverruiming voor historici noodzakelijk was. Zowel politieke als ook economische en culturele zaken dienden te worden opgenomen in de geschiedenis van een volk, om op die manier een meer volledig beeld te verkrijgen. Verschillende gebieden moesten evenredig aan bod komen, waardoor een synthetisch geschiedkundig werk ontstond. Zulke synthetische werken bestonden al. Bijvoorbeeld ‘Het Land van Rembrand’ (1882-1884) van Busken Huet, maar dat voldeed volgens Tollebeek niet aan de eisen van Blok: ‘En Het Land van Rembrand bevatte wel ‘eene reeks van geestige invallen’, maar Huets afkeer van eruditie stoorde Blok.’ Zijn sociale geschiedenis moest volgens Blok niet verward worden met een materialistische geschiedenis. Een materialistisch perspectief reduceerde de geschiedenis tot een verhaal van economische ontwikkeling, waarin tekort werd gedaan aan andere ontwikkelingen. Door Van der Goes werd dat idee in 1894 neergesabeld. Het zou niet een ware sociale geschiedenis zijn, omdat het aan het licht brengen van de klassenstrijd in de geschiedenis niet werd beoogd. (Zijn reactie schreef Van der Goes op een moment dat zijn socialistische overtuiging geen geheim meer was. Het artikel ‘Geschiedenis’ is in zijn ‘Verzamelde opstellen’ terecht gekomen (F. van der Goes, Verzamelde opstellen, Amsterdam 1898), en werd ook door Tollebeek besproken. Ik zal dit artikel hier buiten beschouwing laten, omdat het geen betrekking heeft op specifiek de toneelgeschiedenis of de literatuurgeschedenis.) 
Na Blok was de discussie nog niet ten einde. G. W. Kernkamp sprak in 1907 een rede uit over Bakhuizen van den Brink. G. W. Kernkamp, “Bakhuizen van den Brink”, in: P. A. M. Geurts, A. E. M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. Deel I: Geschiedschrijvers, Den Haag 1981, p.199-240 S. Muller had een ontwikkeling bij Bakhuizen van den Brink waargenomen van graecus naar historicus. Onjuist, volgens Kernkamp. Ook al noemde Bakhuizen van den Brink zelf zijn werk van na 1844 historisch, en alles daarvoor slechts liefhebberij, volgens Kernkamp was Bakhuizen van den Brink altijd al historicus geweest. Het idee van Muller kwam voort uit een oud onderscheid waarvan in theorie iedereen inmiddels vond dat het niet meer moest bestaan. Kernkamp vond dat ‘de studie van litteratuur en kunst onontbeerlijk is voor wie de geschiedenis van een volk wil leeren kennen’. Een geluid dat bij Blok ook al te horen was. Met name de ‘achterlijke praktijk van ons hooger onderwijs’ was anders. Daar ‘is de studie van litteratuur en geschiedenis zoo innig verknocht als die van de botanie en het strafrecht. In de praktijk verstaat men onder geschiedenis nog steeds staatskundige geschiedenis en, zoo men geavanceerd wil heeten, ook maatschappelijke geschiedenis.’ Waar het ging om geschiedenis werd de voorkeur gegeven aan de geschiedenis van het vaderland. Blijkbaar was er in 1907 voor Kernkamp nog voldoende reden om een onderscheid tussen vaderlandse geschiedenis en literatuurgeschiedenis aan te wijzen.
	De bedoeling grensoverschreidend te werk te gaan was al eerder geformuleerd. In 1854 kreeg Jonckbloet een nieuwe betrekking toebedeeld: ‘Door ’s Konings keuze geroepen tot de gewichtige betrekking, die het mij ten plicht stelt om bij de beoefening der nederlandsche taal- en letterkunde, tevens aan de geschiedenis des vaderlands mijn leven te wijden’ W. J. A. Jonckbloet, De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking, Groningen 1854 Bij die gelegenheid sprak Jonckbloet een rede uit waarin hij uiteenzette wat volgens hem de geschiedenis van het vaderland moest omvatten. ‘En werkelijk bezitten wij, ondanks de groote reeks van boekdeelen waarin sints eeuwen de nederlandsche historie geheel of gedeeltelijk behandeld werd, geene enkele volledige Geschiedenis des Vaderlands, die aan de eischen van wetenschap en kunst beiden voldoet; die onpartijdig en onbevooroordeeld personen en feiten schildert in het licht waarin zij zich werkelijk hebben vertoond; die zich ten taak stelt in een samenhangend geheel van oorzaken en gevolgen het uitwendig en innerlijk leven van het volk terug te geven, gelijk het zich uitdrukt in zijne staatsvormen, zijn maatschappelijk verkeer, zijne betrekkingen tot vreemde natiën, zijne zeden en gebruiken, zijne denkbeelden over godsdienst, wetenschap en kunst.’
Kunst was dus een volwaardig onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Jonckbloet leverde daaraan een bijdrage in de vorm van een overzichtswerk van de geschiedenis van de Nederlandsche literatuur. In 1868 verscheen het eerste deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, in 1872 gevolgd door een tweede deel. Tussen 1888 en 1892 werden deze twee delen herzien en uitgebreid tot zes delen. Uit de voorrede bij de eerste uitgave W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (eerste deel), Groningen 1868 blijkt dat hij zich ten doel stelde ‘een beredeneerd en daarom niet al te beknopt verhaal van die verschijnselen op letterkundig gebied, die het nederlandsche volkskarakter in het licht stellen’ te schrijven. In de inleiding herhaalde hij zijn idee over het schrijven van een geschiedenis van een volk. Zo’n geschiedenis kon niet slechts bestaan uit de ‘staatsvormen en staatkundige lotgevallen’ van dat volk. Een beschrijving van het ‘gemoeds- en geestesleven, zooals dat zich openbaart in zijne maatschappelijke eigenaardigheden, in zijn godsdienst, zeden en gewoonten, in de voortbrengselen zijner wetenschap en kunst’ mocht niet ontbreken. Ook andere schrijvers verwoordden hun ideeën over de manier waarop volgens hen de literatuurgeschiedschrijving het best beoefend kon worden Voorbeelden daarvan zijn De historische beoefening der Nederlandsche letteren, geschreven door H. E. Moltzer in 1882, en het in 1884 verschenen De geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze van J. ten Brink.   
 De geschiedenis van het toneel liet Jonckbloet in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde niet onbesproken. In punt 341 beschreef hij de manier waarop de acteur Punt en zijn tijdgenoten op het toneel declameerden. W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (tweede deel), Amsterdam 1872 Maar voor Jonckbloet was dat onderwerp slechts een uitstapje in zijn beschouwing. Het ging hem, wat het toneel betreft, om de stukken, niet om de spelers. Daarom verzuchtte hij in de eerste regel van punt 342: ‘Eindelijk kunnen wij tot de eigenlijke heldendichters overgaan’. 
Voor schrijvers als Jonckbloet was het schrijven van de geschiedenis van het toneel in de eerste plaats gebaseerd op dramateksten. Die vorm van theatergeschiedschrijving laat Pratasik eindigen bij het tweedelige werk Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland van J. A. Worp. H. Gras, B. Pratasik, “Theateronderzoek in Nederland: een historiografische en bron-kritische verkenning aan de hand van Corvers Tooneel-Aantekeningen”, De Achtiende Eeuw, 29 2 1997, p. 107-25 Worps Geschiedenis is vooral ‘een geschiedenis van het drama’, maar er klinken ‘ook al geluiden door die de basis zouden vormen voor de moderne theaterwetenschap’. Modernere theaterwetenschappers zijn sterker gericht op kennis over het toneel die niet aan dramateksten te ontlenen is, die door archiefonderzoek aan het licht gebracht moet worden.
Het is niet zo dat voorafgaand aan Worp iedereen die zich met de geschiedenis van het toneel bezig hield alleen toneelteksten uit de boekenkast haalde, en na Worp de theaterhistorie gelijkstond aan archiefonderzoek. Jonckbloets Geschiedenis spreekt die voorstelling tegen, en Gras en Pratasik noemen de Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers, in Nederland uit 1840. A. van Halmael, Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers, in Nederland, Leeuwarden 1840 Daarin gaf Van Halmael een overzicht van de meest bekende acteurs uit het verleden, en gaf van elk van hen een korte biografie. Twee volgens Gras en Pratasik voor de negentiende eeuw typische noties, die tot ver in de twintigste eeuw door anderen werden geaccepteerd, die echter na een kritische beschouwing allerminst onproblematisch blijken, zijn in deze Bijdrage al te vinden. Allereerst werd de Amsterdamse schouwburg door Van Halmael bestempeld als de enige schouwburg in Nederland die terzake deed, als de norm voor het Nederlandse toneel. Daarnaast vond hij dat de Tooneelaantekeningen van Marten Corver te prefereren waren boven de minder betrouwbare biografie van Jan Punt geschreven door Simon Stijl, als bron over het theater ten tijde van de strijd tussen Punt en Corver. In het tweede deel van het artikel van Gras en Pratasik laat Gras, in een beknopte bronkritische bespreking, zien waarom de Tooneel-Aantekeningen niet gegarandeerd betrouwbaar zijn.
Dat volgens Van Halmael de biografie van Stijl met enige argwaan gelezen moest worden was omdat Stijl ‘eenen perſoonlijken haat tegen Corver gekoeſterd, of ten minſte eenen verregaanden afkeer van dien grooten man gehad heeft: immers de Geneesheer Styl ſchaamt zich niet den mededinger [Corver] van den door hem Styl aangebedenen Punt, op eene, wel ingewikkelde, doch genoegzaam duidelijke wijze, te last te leggen, dat hij eene ſoort van Napolitaanſchen rochel in de keel had en dat zijne ledematen insgelijks door een dergelijk toeval zijn verſtramd geweest!’ Idem, p. 43. Stijl schreef: ‘Wy kunnen echter niet nalaaten hier onze gissing voor te draagen, dat naar allen schyn de eerste Franschen, die hy [Corver] volgde, eene soort van Napolitaanschen rochel moeten in de keel gehad hebben, en dat hunne ledemaaten insgelyks door een soortgelyk toeval moeten verstramd geweest zyn: anders is ’t onmogelyk reden te geeven van die schorre geluiden en gewrongene sluipen, die het voortreflykste gedeelte van zyne nieuwe manier uitmaaken.’ (S. Stijl, Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. Het leven van Jan Punt, MDCCLXXXI, p.88) Een te rechtvaardigen argumentatie van Van Halmael, maar dat Corver in de Tooneelaantekeningen minder evident met modder naar Punt gooide, zegt verder niets over de betrouwbaarheid van zijn aantekeningen als bron voor gebeurtenissen uit de toneelhistorie.
Behalve de voorkeur voor de Amsterdamse schouwburg en Corver die steeds in geschiedschrijvingen van het toneel na Van Halmael te zien zijn, werd vaak de achttiende eeuw meer belicht dan andere perioden. Aan het eind van de negentiende eeuw, zo is te lezen in Gras en Pratasik, probeerde men ‘het verval van het toneel het hoofd te bieden.’ Dat kon door de geschiedenis van het theater in de achttiende eeuw, waarmee men overkomsten zag, te begrijpen. Daarom ‘dat juist de achttiende eeuw een voorname plaats innam in de eind negentiende-eeuwse theaterhistoriografie.’ Van der Goes kende eenzelfde belangstelling. Een voorbeeld van een toneelhistorische tekst van Van der Goes, geschreven voordat hij bij De Nieuwe Gids betrokken raakte, De familie Bouhon F. van der Goes,  “De familie Bouhon” (1877), in: J. N. van Hall, C. N. Wybrands, Tooneelstudies, Amsterdam 1889WJA, p. 271-309 (BHN), uit 1877, bevatte een reconstructie van het leven van de actrice Cornelia Bouhon, en haar acterende voor- en nageslacht in de achttiende eeuw. In de Tooneelalmanak van 1879 verscheen van hem een studie naar het toneel dat ten tijde van de kermis werd gespeeld. F. van der Goes, “Het tooneel en de kermis”, in: De Noord en Zuid Nederlandsche Tooneel Almanak Amsterdam 1879, p. 257-268 (T&K) 
Het artikel van Van der Goes over de familie Bouhon verscheen in een boek met de titel Tooneelstudies, dat in 1889 verscheen. Dat boek bevatte bijdragen van verschillende auteurs, die meer dan tien jaar eerder waren geschreven, en waren verschenen in de eerste uitgave van Het Tooneel uit 1878 (dat daarvoor was verschenen als Het Nederlandsch Tooneel ). Naast het artikel van Van der Goes zijn in de Tooneelstudies ook andere toneelhistorische opstellen te vinden, waaronder een van A. C. Loffelt. A. C. Loffelt, “Kijkjes in het tooneelleven van weleer”, (1875) in: J. N. van Hall, C. N. Wybrands, Tooneelstudies, Amsterdam 1889 Loffelt beschreef daarin het interieur van de Amsterdamse schouwburg, ten tijde van de eerste voorstelling van de Gijsbrecht van Vondel in 1638, dus in de zeventiende eeuw. Maar de keuze van zijn onderwerp als onderwerp, laat de waarde zien die Loffelt hechtte aan juist de Amsterdamse schouwburg, die hij de ‘tempel der muzen’ noemde.
De belangstelling voor het achttiende-eeuwse theater betekende dus niet dat aan andere periodes geen enkele aandacht werd geschonken. Moltzer schreef in het augustusnummer van De Gids een recensie van het academisch proefschrift van Gallée H. E. Moltzer, “J. H. Gallée, Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden. Door Prof. H. E. Moltzer”, De Gids 38 III, Aug. 1874, p. 352 -356 . Dat proefschrift J. H. Gallée, Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden, Haarlem 1873 had, net als het proefschrift van Moltzer zelf H. E. Moltzer, Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland gedurende de middeleeuwen, Leiden 1862, het toneel in de Middeleeuwen tot onderwerp, maar waar Moltzer zich beperkte tot alleen het wereldlijk toneel, betrok Gallée ook het kerkelijk toneel in zijn dissertatie.
Deze vijf auteurs Van Halmael, Moltzer, Gallée, Loffelt en Van der Goes schreven over verschillende onderwerpen. Aan de hand van een aantal thema’s, afgeleid uit de artikelen Het tooneel en de kermis en De familie Bouhon, zal ik hieronder een vergelijking maken tussen de opvattingen over toneelgeschiedschrijving van de verschillende historici.


De Amsterdamse schouwburg

Het idee dat de Amsterdamse schouwburg altijd de enige Nederlandse schouwburg van belang was geweest was ik al tegengekomen in de tweede tekst van Van der Goes over de opleiding van toneelspelers. Daar schreef hij: ‘Er is een tijd geweest en vele oude kunstvrienden hebben dien tijd beleefd, dat de allengs moderner wordende schouwburgbezoekers, ik bedoel natuurlijk de Amsterdamsche, want het is alleen hunne opinie die de eer heeft van in de geschiedenis van de vaderlandsche dramatiek te worden geteld, dat zij in de komedie minder op hun gemak begonnen te raken; ik geloof haast dat men dit omstreeks 1840 stellen kan’ (OT II: 130, 131). 
De geschiedenis van de familie Bouhon speelde zich af in meerdere steden. Wanneer het hele gezin in 1767 aan de Amsterdamse schouwburg verbonden was, vermeldde Van der Goes daarbij dat Cornelia Bouhon in die periode tijdens haar verlof gastvoorstellingen gaf, en ‘overal, nu in ’s Gravenhage evenals vroeger in Leiden, was men verrukt over het spel der tragédienne. Daarbij deed haar titel van Amsterdamsche actrice er niet weinig toe om bezoekers te lokken.’ (BHN, 291). Van der Goes veronderstelde hier dus dat in die tijd het Amsterdamse toneel aanzien had in de rest van Nederland. 
In de geschiedenis zoals die door Van der Goes werd voorgesteld verliet de familie na enige tijd (in 1773) Amsterdam, om onder Punt in Rotterdam te gaan spelen. In een brief waarin de acteurs en actrices werden genoemd die toen bij Punt speelden, vond Van der Goes een bewijs ‘voor de onderstelling dat men te Amsterdam weinig met den Waal [‘den ouden Bouhon’] ophad. De beantwoorder van dit geschrift, een Rotterdammer, noemt deze vermelding dan ook een „kwaadaardige voorstelling”’ (BHN, 297). Hier maakte Van der Goes een onderscheid tussen een Amsterdamse en een Rotterdamse mening over Jean Bouhon (zonder overigens een voorkeur voor een van beide uit te spreken) 
In zijn andere artikel Het tooneel en de kermis nam Van der Goes weliswaar de situatie in Amsterdam als voorbeeld om duidelijk te kunnen maken welke invloed de kermis op de schouwburg had in Nederland. Van der Goes gaf een illustratie van de kermisperiode in Amsterdam, met citaten uit de Hollandsche Tooneelbeschouwer, en van Justus van Effen. Hij veronderstelde dat het bekend was ‘dat de Nederlanders der 17de eeuw een opgewekt en vroolijk leven leidden, zooals het een jong, frisch en krachtig volk pastte. [...] En wat in dat opzicht van het Nederland dier dagen geldt, is ook van kracht voor het toenmalige Amsterdam. Geen tijd echter, die sterker getuigde van den levenslust der Amsterdammers, dan de kermistijd’ (T&K, 258). Maar Van der Goes beperkte zich niet tot de situatie in Amsterdam en zei hij ook iets over de kermis in Rotterdam, en in het bijzonder de op de kermis afgestemde stukken die daar door Punt in 1773 werden gespeeld. Van der Goes baseerde zich vooral op: Brief van een' heer te Rotterdam, aan zyn' vriend te Amsteldam, vervattende een nauwkeurig en echt bericht weegens het engageeren van de meeste acteurs en actrices der gewezene schouwburg te Amsteldam, voor den tyd van 10 jaaren te Rotterdam, welke onder directie van Mr. Jan Punt, op Maandag den 10den Mey 1773 hun toneel zullen openen, S.l., s.n., 1773. Een voorkeur voor de Amsterdamse schouwburg, zoals die door Van Halmael werd uitgesproken, en die in De opleiding van tooneelspelers te vinden is, komt dus niet zo sterk naar voren in deze artikelen van Van der Goes.


Toneelverval

Waar het Van der Goes in Het tooneel en de kermis vooral om te doen was, is het effect te laten zien van de kermis op de schouwburg, en hoe de schouwburg aan verval in het algemeen onderhevig was. In de Amsterdamse schouwburg werden stukken gespeeld die pasten bij het publiek dat naar de kermis ging. Door dat publiek werd het een zooitje in bak. Naast deze stukken die in de periode van de kermis werden gegeven, werden stukken voor de liefhebbers gespeeld. Daarvan zegt VDG: ‘juist dit streven »om de liefhebbers te voldoen” heeft de ontwikkeling van ons tooneel immer in de weg gestaan. Men verviel er door in het angstvallig navolgen van allerlei theorietjes en regelen, en dit is immer de dood voor aller kunst geweest’ (T&K, 263). Als sprekend voorbeeld daarvan noemde Van der Goes Nil Volentibus Arduum. 
	Hij noemde een aantal oorzaken voor het toneelverval: alles moest Frans wezen, men koesterde een geringe achting voor de artiesten, en er werd weinig moeite gedaan oorspronkelijke stukken te schrijven. Het visuele aspect van voorstellingen bij bijzondere gelegenheden was ‘somtijds zeer schitterend’, maar als een stuk het daarvan moest hebben, dan bedierf dat ‘den smaak der toeschouwers’, en verlaagde dat ‘het peil der dramatische poëzie’ (T&K, 264). Bij een voorstelling van Palamedes had Langedijk een aantal ‘pantomimische vertooningen’ (T&K, 264) toegevoegd om in handelingen uit te beelden, wat in verzen werd gezegd. Op die manier werd het publiek als een kind behandeld, en zou het volgens Van der Goes nooit een betere smaak ontwikkelen.
In De familie Bouhon beschreef van der Goes op eenzelfde manier verschillende aspecten van toneelverval. Wat betreft de dramatische literatuur werden er teveel (slechte) vertalingen van Franse stukken gespeeld. Over de kluchten uit die tijd schreef hij dat deze ‘dikwijls het papier niet waard [waren] waarop zij gedrukt zijn. Hun vuile taal en walgelijke tooneelen deden niettemin den schouwburgzaal vaak daveren op zijn grondvesten’         (BHN, 278). 
Over het toneel in zijn eigen tijd merkte hij op ‘dat al ons kunst- en vliegwerk het ontstaan te danken heeft aan gebrek aan beschaving en kunstzin.’ Net als Loffelt In Kijkjes in het tooneelleven van weleer schreef Loffelt over de situatie van het toneel in Engeland: ‘Tegelijkertijd moet het ons treffen, dat juist in de dagen van bekrompen mise-en-scène, toen Engeland zelfs nog geen denkbeeld had van beweegbaar decoratief, en de schoonste vrouwenkarakters van Shakespeare [...] door knapen werden vertolkt, [...] dat juist toen het tooneel en de tooneel-letteren in een ongekenden en later niet geëvenaarden bloei verkeerden. De graad van verbeeldingskracht, die in de dagen van Elizabeth werken als die van Shakespeare en zijn tijdgenooten kon doen ontstaan, voorzag tegelijkertijd in de gebrekkigheid der mise-en-scène. De toeschouwers gevoelden en zagen meer bij een voorstelling, dan het tegenwoordige geslacht bij al zijn tooneelwonderen. Het verval van het tooneel en de ontwikkeling van het decoratief en de weelde op de planken staan in nauw verband tot elkander.’  zag Van der Goes een verband tussen het ‘verval van het toneel en de ontwikkeling van het decoratief en de weelde op de planken’ (BHN, 277).
Ook op andere punten schortte er het een en ander aan het toneel. Volgens Van der Goes had in die tijd het beroep van toneelspeler niet veel aanzien. Cornelia Bouhon wist niks beters te vinden, en de meeste toneelkunstenaars ‘beschouwden hun edel kunstvak als een middel om hunne inkomsten te verhoogen. Die voor niets anders deugde kon gewoonlijk aan den schouwburg nog wel geplaatst worden’ (BHN, 277).
Aan de Amsterdamse schouwburg had het bestuur ook een aandeel in het verval van het toneel. Dat blijkt uit een van zijn voetnoten: ‘Vooral voor deze [Franse en Italiaanse] dansers en danseressen bleek hier een groote voorliefde te bestaan. Niettegenstaande een leege geldkist zagen de Regenten in 1795 er geen bezwaar in een tweetal Ital. leden van het Corps de Ballet naar hun vaderland af te vaardigen, om aldaar ten behoeve v. h. Amst. Tooneel eenige danseressen te engageren’ (BHN, 288).
	En de regenten voerden (noodgedwongen) een verkeerd beleid ten aanzien van het Franse zangspel (waarin de jonge Cornelia Bouhon, de dochter, uitblonk). De ‘jonge lieden, de petits-maitres’ zagen (anders dan de ‘deftige, gezeten burgers’) niets in het toneel uit eigen land. Zij bepaalden de populariteit van het Franse zangspel, en de regenten konden niet anders dan toegeven aan de behoefte aan zangspelen, wat veel geld kostte, om de kostuums en ‘bekwame personen’ te betalen (BHN, 301).
	In zijn toespraken over de uiterlijke welsprekendheid was Wiselius ook al van leer getrokken tegen de, in zijn ogen, verderfelijke balletten. Van Halmael was al evenmin te spreken over zowel de balletten als de zangspelen. Op pagina 12 van zijn Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel is te lezen dat halverwege de achttiende eeuw de balletten steeds mooier werden. Dat gaf ‘niet alleen den doodſteek aan den ſchouwburg, wat diens finantiën betrof, maar bedorven ook den ſmaak der aanſchouwers, door hun allengs alleen, of immers voornamentlijk, voor het geen de oogen ſtreelt, genegenheid in te boezemen, en hen al het andere als bijzaken te doen beſchouwen’. Voor het zangspel gold hetzelfde, en Van Halmael voegde er nog aan toe dat ‘nog meer dan die beiden ten verderve van het Tooneel geſtrekt heeft, is het afwijken van den, vóór 1792 of daaromtrent ſteeds ſtand gehouden hebbenden regel: dat Regenten geene ſtukken lieten, dan die in dichtmaat geſchreven waren’.
 	De ideeën van Van der Goes lijken hier op die van Van Halmael. Maar de andere genoemde historici schroomden ook niet te laten blijken wanneer zij in een bepaalde periode het publiek weinig beschaafd veronderstelden te zijn. Loffelt stond in zijn beschrijving van het interieur van de Amsterdamse schouwburg even stil bij ‘een ernstige vermaning’ aan de bezoekers zich te gedragen, en voegde daar aan toe: ‘Wel een eeuw later [begin achttiende eeuw] was het geëerde publiek nog niet volkomen geschift en gelouterd, ten minste indien men een tooneel-affiche uit die dagen gelooven mag, alwaar aan het slot verzocht wordt niet met rotte appelen of vuile eieren te werpen!’ En Gallée kon wel begrijpen waarom in de twaalfde en dertiende eeuw het volk in het gareel gehouden moest worden, dat op de ‘heilige feestdagen’ liever ging kijken naar ‘potsenmakers en goochelaars’, dan zich met kerkelijke zaken bezig te houden: ‘Dikwijls moest dan ook de geestelijkheid er toe overgaan om door strenge straffen deze “violaciones festorum” tegen te gaan; hetgeen somtijds zeer noodig was, daar de levenslustige geest onzer voorouders zich wel eens uitte in vormen, allesbehalve betamelijk, en bovendien niet zelden van heidenschen aard en van een bacchanalisch karakter.’


Corver

Een overeenkomst tussen Van der Goes en Van Halmael bestaat ook in hun oordeel over de Tooneelaantekeningen van Corver. In het artikel De Familie Bouhon trok Van der Goes een bewering (over Cornelia Ghyben die met een reizend gezelschap voorstellingen zou hebben gegeven in Den Haag), die hij had gevonden in het schotschrift met de titel Het Galante Leven der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices in twijfel. Van der Goes noemde het een ‘zeer vaag’ bericht, dat ‘nergens bevestigd wordt’, en bovendien ‘Corver meldt er niets van’   (BHN, 275). Het lijkt er dus op dat Corver hierin voor Van der Goes een bron van belang is.
 Verderop in zijn betoog tekende Van der Goes aan wat hij veronderstelde de mening te zijn van zijn tijgenoten in zake de strijd tusssen Punt en Corver. Hij plaatste de ontwikkelingen van de loopbaan van Cornelia Bouhon in het licht van die strijd. In een voetnoot schreef hij dat C.W. Wijbrands deze strijd ‘zeer juist en onpartijdig’ weergaf. Dat hij dat onpartijdig noemde is interessant omdat hij vervolgde met te zeggen dat ‘tegenwoordig […] men het er wel over eens is dat de methode door Corver voorgestaan het meest overeenkomt met die welke thans vrij algemeen voor de ware wordt gehouden. Toch moet men niet al te laag op Punt en de zijnen neerzien’ (BHN, 277). Men was, volgens Van der Goes, dus geneigd partij te trekken voor Corver, terwijl men zou moeten proberen, zoals Wijbrands, met een onpartijdige blik naar de zaak te kijken. Van der Goes stond echter niet onkritisch tegenover Corver. Nadat hij een lang citaat uit de Tooneelbeschouwer (dat hij meende toe te mogen schrijven aan Corver) had overgenomen, maakte hij daarover de opmerking dat het ‘wat sterk gekleurd’ (BHN, 285) was, maar niet onwaarschijnlijk. 
	Een voorkeur voor Corver als bron voor de theatergeschiedenis van het toneel is in Het tooneel en de kermis wel iets te vinden, maar niet heel sterk. Van der Goes besluit zijn betoog, met een citaat van Corver Niet uit de Tooneel-Aantekeningen, maar uit De Hollandsche Tooneelbeschouwer (1762), waarvan Van der Goes het auteurschap toeschrijft aan Corver.: ‘Ten slotte het oordeel van Corver, Punt’s grooten tegenstander, over het onderwerp kermisstukken.’ Van der Goes voegde dit citaat, dat hij zonder commentaar overnam, toe als een abrupt slotakkoord, waar ik uit opmaak dat Corver (of in ieder geval dit citaat) voor Van der Goes gezaghebbend was.



Bronnenkritiek 

Over het algemeen was Van der Goes kritisch over de bronnen die hij gebruikte in De familie Bouhon (meer dan in Het tooneel en de kermis). Het valt op hoe vaak hij in zijn levensbeschrijving van de actrice zijn bronnen expliciet vermeldde, vergeleken met historici als Moltzer en Gallée. Zij vertelden hun geschiedenissen als een verhaal, bijna zonder te vermelden waar zij dat verhaal op baseerden. Hier en daar verwezen zij wel naar werk van andere historici, meestal waar zij zelf niet te uitgebreid op een onderwerp in konden gaan, of waar het ging om zaken waar de meningen over verdeeld waren. Dat neemt niet weg dat beide auteurs daaraan hun eigen onderzoek naar middeleeuwse bronnen toevoegden. Moltzer maakte vooral gebruik van middeleeuwse literaire bronnen, en liet daarbij, zoals veel negentiende eeuwse literatuurhistorici, zijn eigen oordeel over de bronnen niet achterwege. De bronnen die door Gallée werden geraadpleegd waren van meer verschillende aard. 
 	Hier en daar lijkt Moltzer behoorlijk zeker van zijn zaak. Een van de meest duidelijke voorbeelden daarvan is waar hij zijn eigen ideeën zelfkritisch beschouwde: ‘Blijkt het alzoo, dat elke andere hypothese, die men heeft gesteld en getracht te bewijzen, om den oorsprong van het middeleeuwsch tooneel te verklaren, of als zoodanig onaannemelijk is, of onvoldoende ter volledige verklaring der feiten, dat daarentegen de door mij gestelde gansch natuurlijk is en niets onverklaard laat: dan durf ik met te meer vertrouwen de gevoelens van anderen, die met het mijne in strijd zijn, verwerpen en als negatieve bewijzen voor mijne stelling aanmerken.’
	Deze studies van Gallée en Moltzer naar de geschiedenis van het toneel in de middeleeuwen hebben, als academische proefschriften, natuurlijk een specifieke opzet. Het artikel van Loffelt verscheen in een tijdschrift, maar Loffelt beoogde wel wetenschappelijk te schrijven over de manier waarop de Amsterdamse schouwburg er in het verleden uitzag. Daarom voelde hij zich meer verwant met de zijns inziens ‘streng wetenschappelijke wijze waarop Wybrands de inrichting van den Schouwburg behandelt’, dan die van ‘Wagenaar en zijn naschrijvers’. Om praktische redenen was hij soms toch genoodzaakt zijn wetenschappelijke pretenties te laten varen. ‘Het is mij onmogelijk, hoe wetenschappelijk ook ik in die opzichten gezind ben, en hoe weinig voorstander der delphinische besnoeiingsmethode, alles medetedeelen wat Tengnagel in verband met de schuilgordijntjes te zeggen heeft. Die Amsterdamsche poëet kon waarlijk wel wat al te „slecht-recht” zijn in zijn uitingen, en – dit tijdschrift komt ook onder vrouwenoogen.’
	De speurtocht naar het jaartal waarop in verschillende landen de eerste vrouw op het toneel te zien was werd door verschillende historici ondernomen. Wybrands dacht aan de hand van een rekening het precieze jaartal waarin in Nederland de eerste atrice op de planken verscheen te hebben vastgesteld. Dat trok Loffelt in twijfel. Dat Wybrands geen oudere rekeningen tegengekomen was die namen van eerdere actrices vermeldden, wilde volgens Loffelt niet zeggen dat er niet al eerder actrices op het toneel te zien waren. Loffelt maakte uit een gedicht van Tengnagel op ‘dat vóór 1652 een Hollandsche actrice, genaamd Adriana van den Berg, dochter van den tooneelspeler en schrijver van dien naam, bij ons optrad en dat zij een zuster had, die in of vóor 1652 aan het tooneel verbonden was.’
	Wat opvalt aan de teksten van Van der Goes is, dat hij daarin niet zozeer het werk van andere historici kritisch bekijkt, zoals de hierboven besproken historici deden. In Het tooneel en de kermis nam hij lange citaten over van verschillende auteurs uit de achttiende eeuw. Die auteurs zag hij blijkbaar als betrouwbare ooggetuigen, want hij vergezelde die citaten nergens van kritische opmerkingen over de waarde die zijn lezers er aan moesten hechten.
De betrouwbaarheid van de historische bronnen die hij voor het artikel De familie Bouhon gebruikte, stelde hij wel ter discussie. Volgens Van der Goes was dat noodzakelijk in de geschiedschrijving, en in de nog weinig beoefende geschiedschrijving van het toneel in het bijzonder. Voor zijn onderzoek had hij voornamelijk pamfletten en schotschriften ter beschikking als informatiebronnen. ‘Bij het gebruiken dezer pamfletten dient men echter met zeer veel omzichtigheid te werk te gaan, daar zij even verward en eenzijdig zijn als de geruchten en praatjes die in onze dagen vaak de gemoederen warm houden. Waarheid en verdichting, waarschijnlijkheid en overdrijving zijn vaak allerwonderlijkst door elkaar gehaspeld, en nauwelijks te onderscheiden’ (BHN, 271). Als voornaamste bron gebruikte Van der Goes Het Galante Leven der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices, waarvan een van de hoofdstukken het leven van Cornelia Bouhon behandelde. Volgens Van der Goes was het een bron die zeker ‘niet zonder voorafgaand kritisch onderzoek te gebruiken’ (BHN, 272) was. Hij gaf een voorbeeld. In het hoofdstuk over Cornelia Bouhon, kwam een verhaal voor over een minnaar van haar moeder (ene Bontekooning), die het na de moeder op de dochter had voorzien, de toen vijftienjarige Cornelia. Die anekdote kwam Van der Goes voor ‘den stempel te dragen van jacht op schandalen’ (BHN, 274, 275).


Nationalisme en volksaard

Nederland verkeerde volgens Van der Goes in verval, toen op een bepaald moment teveel het voorbeeld uit Frankrijk werd gevolgd. Het volgen van dat voorbeeld had een verderfelijke invloed. ‘Ofschoon zij anders weinig met het vaderlandsche tooneel waren ingenomen, ofschoon zij slechts oor en oog hadden voor uitheemsche vernuften, was het bij de wittebroodskinderen der hoofdstad, in navolging der Parijsche „jeunesse dorée” in zwang geraakt bij voorkeur tooneelspeelsters tot maitresse te willen hebben’ (BHN, 273).
	In Het tooneel en de kermis is ook een veroordeling van teveel Franse invloed in het bschrijven van Van der Goes te bespeuren: ‘Later toen er scherper afscheiding kwam tusschen de maatschappelijke klassen, werd de kermis alleen nog goed genoeg beschouwd voor de minvermogenden. Hoe meer de kloosterbeschaving van Lodewijk XIV en zijn hof hier veld won, hoe verder het echt-Hollandsche in zeden en gebruiken op den achtergrond geraakte. Dit lot deelde ook de kermis’ (T&K, 258). Even verderop schreef hij het verval van het toneel onder meer toe aan de neiging van het publiek naar alles wat Frans was. ‘Een andere oorzaak van dit verval is te zoeken in de „sterk overheerschende zucht” naar alles, wat maar een Fransche tint had: in de letteren, in de huishouding, in de opvoeding’ (T&K, 263).
	Een voorkeur voor het toneel van vaderlandse bodem, is bij andere toneelhistorici ook te vinden. Zij staan vaak negatief tegenover alles wat ‘uitheemsch’ was. Niet alleen tegenover het Fransche, maar ook tegenover invloeden vanuit andere landen. Het belang van de eigenheid van het Nederlandsche volk op het gebied van de letteren en het toneel werd vaak benadrukt.
	Soms leveren de verklaringen die worden gezocht in een volksaard bijzondere redeneringen op. Gallée bijvoorbeeld zette in zijn eerste hoofdstuk uiteen hoe in de dertiende eeuw de maatschappij veranderde. Deze eeuw ‘ademde een geheel anderen geest dan die tot nog toe geheerscht had’, wat te maken had met de opkomst van de burgerij. Het ontstaan van die bevolkingsgroep had directe invloed op de letteren. ‘De nuchtere realistische natuur van het volk kwam boven en begon zich aan te kanten tegen den phantastischen geest, die in de riddergedichten den boventoon had.’ De natuur van een volk is iets constants, daarom schreef Gallée niet dat een nuchtere realistische natuur ontstond, of dat de natuur nuchter en realistische werd, maar dat deze bovenkwam. En daarom kon hij verderop ook zeggen dat, dat wat in de literatuur voortgekomen uit de geest van dertiende eeuw de burgerij aansprak (het komische karakter ervan) ‘nog heden ten dage den Nederlander niet vreemd is’. 
	De andere toneelhistoricus die zich met de middeleeuwen bezighield, Moltzer, was van mening dat alles uit het verleden beoordeeld moest worden naar de specifieke tijd waarin het plaatsvond. Op die manier was ook ‘het drama niet anders [...] dan het kind van zijn tijd, het gevolg van den gewijzigden toestand der maatschappij.’ Daarin kwam zijn visie op de geschiedenis dus overeen met die van Gallée. Meer nog dan Gallée veronderstelde Moltzer in de ontwikkeling van de Nederlandsche maatschappij in de middeleeuwen een bepaalde progressie. ‘Andere zeden en gewoonten, andere denkbeelden en begrippen, scheppen natuurlijk nieuwe behoeften en stellen nieuwe eischen. Nemen de natiën toe in ontwikkeling en beschaving, de geest des tijds spreekt een nieuwe taal.’ 
	De ontwikkeling van het Nederlandse volk had haar uitwerking op het wereldlijke toneel van dat volk. En nadat Moltzer de achterstand in de ontwikkeling van het wereldlijke toneel in Engeland, Duitsland en Frankrijk weergaf, sprak hij zich uit als de meest expliciet nationalistische van de hier besproken historici. Want als de wereldlijke drama’s in die landen (voor zover die te vinden waren) zo weinig voorstelden bij de Nederlandsche, ‘dan voorzeker zal men het niet aan nationale ijdelheid mogen toeschrijven, als ik beweer dat wij ons met het volste recht op ons middeleeuwsch wereldlijk tooneel mogen verheffen, dat ook dit gedeelte onzer voorvaderlijke letterkunde van het zoo vroeg en zoo krachtig ontwikkelde volksleven in de Nederlanden roemrijk getuigt’. Het nationalisme van Moltzer verbaast echter niet wanneer men daarbij de opvattingen van bijvoorbeeld Fruin en Blok in het achterhoofd houdt.


Uiterlijk en karakter

In zijn tweede hoofdstuk beschreef Moltzer de oorsprong van het wereldlijk toneel. Hij beloofde de ‘oorsprong van ons middeleeuwsch wereldlijk drama zoowel historisch als  psychologisch te verklaren’, maar meer dan die belofte kon ik niet vinden. Mij werd niet duidelijk waar hij het pad van de psychologie bewandelde.
	Bij een andere auteur, Van Halmael, is het waarschijnlijker dat er iets van psychologie te vinden is. Zijn Bijdrage bestond uit een verzameling van kleine biografieën van acteurs. Ook van verschillende leden van de Bouhon familie nam hij een biografie op in zijn boek. Hij vermeldde de onderlinge familierelaties, vanaf welk moment zij op het toneel verschenen, en in welke rollen zij faam verwierven. Maar alleen de rollen gespeeld in de Amsterdamse schouwburg werden door hem vermeld. Voor sommige vertolkingen putte Van Halmael uit eigen herinnering. Van de moeder van Cornelia Bouhon (die van zichzelf Ghyben heette) zei Van Halmael dat zij niet ‘in het geheel niet ſchoon’ was. Over haar vader dat hij geen goed Nederlands sprak. Cornelia zelf ‘was eene bevallige en in den omgang zeer geeſtige vrouw’.
	Van de hierboven genoemde actrices en acteur, is ook in De familie Bouhon van Van der Goes een beschrijving van karakter te vinden. Een aantal voorbeelden zal ik noemen.
Over Elizabeth Ghyben (de moeder van Cornelia Bouhon), vertelde Van der Goes dat zij ondanks haar prestaties op het toneel, toch, door haar losbandigheid, ‘geen aanspraak maken [kon] op onze achting als vrouw en nog veel minder als moeder’ (BHN, 274).  
 	De belangrijkste karaktereigenschap van Jean Bouhon die Van der Goes naar voren laat komen is zijn ‘geldzucht’ (BHN, 294). Steeds waar het de vader betrof benadrukte Van der Goes ‘zijner bijdehandheid waar het geldzaken betrof’ (BHN, 296). Dat vader Jean toch enig aanzien had in de toneelwereld, en zelfs twee eigen gezelschappen leidde, liet Van der Goes niet onvermeld, maar een ‘en ander was hij meer verschuldigd aan den naam zijner vrouw dan aan persoonlijk talent of karakter. Dikwijls schijnt hij dit niet te hebben begrepen of willen begrijpen. Vandaar iets onhebbelijks in al zijne handelingen. Daarbij was hij intrigant en geldgierig’ (BHN, 304).
	Om iets van de persoonlijkheid van Cornelia Bouhon te belichten nam Van der Goes twee anekdotes uit haar leven op in zijn artikel. Met die anekdotes lichtte hij toe waarom de vijanden van Cornelia zeiden dat het niemand kon verwonderen dat ‘zij voor woeste partijen bij uitstek geschikt was’, want ‘dit lag immers geheel in haren aard’ (BHN, 282). Zij was namelijk ‘stijfhoofdig en onbedwingbaar, vaak ruw en weerbarstig’ (BHN, 279). 
	Behalve over haar karakter deelde Van der Goes ook iets mee over haar uiterlijk, maar moest daarvoor geheel afgaan op wat anderen daarover geschreven hadden. Interessanter dan de uitkomst van zijn reconstructie van de fysieke eigenschappen van Cornelia Bouhon, is de opmerking die Van der Goes erop laat volgen over Corver, ‘Stijl’s vermaarde tegenstander [...] wiens stijl minder rijk is, maar wiens voorstellingen de waarheid meer nabij schijnen te komen’ (BHN, 307). Zonder er verder bij te vertellen waarom, schreef Van der Goes dat het zeer de aandacht verdiende dat Corver ‘beweert op het oordeel in  h e t  l e v e n  v a n  P u n t  in hoofdzaak niets af te kunnen dingen’ (BHN, 307). Ik vermoed dat hij iets bedoelde als: Wanneer Corver, die sowieso meer naar waarheid schreef, zich aansloot bij beweringen van zijn tegenstander, dan is de kans wel heel groot dat die beweringen met de waarheid overeenkomen. Ook hier wordt dus een voorkeur voor Corver als bron voor de toneelgeschiedenis zichtbaar.

Geen andere auteur dan Van der Goes gaf zoveel informatie over het uiterlijk en karakter van acteurs en actrices, behalve Van Halmael. Wat mij opviel aan met name het artikel De familie Bouhon was de bronnenkritiek van Van der Goes daarin. Dat ben ik bij de andere historici ook minder tegengekomen. Alleen Loffelt zei expliciet te proberen wetenschappelijk te schrijven. 
De vijf auteurs Moltzer, Gallée, Loffelt, Van Halmael en Van der Goes kwamen in hun geschiedschrijvingen wel overeen dat, waar zij stuitten op onzedelijke of onbeschaafde aspecten van het toneel, zij het niet nalieten dat aan te geven.
Iets van nationalisme is ook bij alle historici wel te vinden, maar in verschillende mate. Bij Van der Goes heel sporadisch, en bij Moltzer kun je er niet omheen.
Het belang dat Van Halmael aan Corver en de Amsterdamse schouwburg hechtte is in zekere mate ook bij van der Goes waar te nemen. Waar het gaat om de Amsterdamse schouwburg als de enige schouwburg die door toneelhistorici na Van Halmael als relevant werd gezien, wil ik daarover in het volgende deel van dit hoofdstuk nog iets zeggen. In De Nieuwe Gids schreef Van der Goes namelijk een artikel met de titel Van den verbranden schouwburg, dat ging over die Amsterdamse schouwburg.


Terugblik

In 1890 werd Van den verbranden schouwburg, in De Nieuw Gids gepubliceerd F. van der Goes, “Van den verbranden schouwburg”, De Nieuwe Gids 5 2 1890 (VVS). Daarin blikte Van der Goes terug op zijn toneelhistorische werk dat ik hiervoor heb besproken. Hij legde een verband tussen die toneelhistorie, en de nieuwe beweging in de literatuur door Kloos in het voorwoord bij de gedichten van Perk aangekondigd. Hij noemde zijn geschiedenis van een acteursfamilie: dat moet zijn artikel over de familie Bouhon zijn. 
	De andere benadering in deze geschiedschrijving,  van hem en gelijkgestemden, had tot gevolg dat Busken Huet deze schrijvers ‘den raad [gaf] om niet voorttegaan met het openbaar maken van hunne vondsten’ (VVS, 130, 131). Na de dood van Busken Huet schreef Van der Goes een in memoriam in De Nieuwe Gids. Hij sprak daarin vol waardering over Busken Huet, maar ook daar merkte hij op dat hun opvattingen niet altijd strookten: ‘Wij hebben hem dikwijls kwaad gemaakt, en dikwijls hebben we ons driftig tégen hem gemaakt’. (F. van der Goes, “Busken Huet”, De Nieuwe Gids 1 2 1886, p. 164) Volgens Van der Goes kwamen de aanmerkingen van Busken Huet voort uit zijn ‘vergissing van het belangrijke van een historisch onderzoek, af te meten naar de belangrijkheid van de personen die er in voorkomen’ (VVS, 133). Moet men uit historisch onderzoek concluderen dat ‘wij geen tooneel gehad hebben, dan moet men deze uitkomst niet verzwijgen of verbloemen, maar er nota van nemen als van een bijdrage tot de kennis van ons literair verleden’ (VVS, 133).
	Na meer dan tien jaar (in 1890) waren de inzichten in de geschiedschrijving van Van der Goes veranderd. Dat is op te maken uit de manier waarop hij in Van den verbranden schouwburg een verklaring gaf voor de veranderende houding van het publiek ten opzichte van toneelkunstenaars in de achttiende eeuw. Die verklaring vond Van der Goes in de werkzaamheid van de ‘groote sociologische wet’ (VVS, 131), waardoor de samenleving in de achttiende eeuw complexer werd. In die meer complexe samenleveing werd het ‘tooneel een voorwerp van bijzondere zorg en studie’ (VVS, 131, 132). Het bestuur van godshuizen en de schouwburg werd gescheiden, en ‘bij het ontbreken van den modernen eerbied voor de kunst en onder den ouden kerkelijken druk, was in de belangstelling [van het publiek voor acteurs] een sterk geloof aan de verdorvenheid van hunne zeden gemengd’ (VVS, 132). Het was niet zozeer slecht gesteld met het fatsoen van de acteurs, maar door de overmatige interesse van het publiek in het privé-leven van acteurs kwam die kant sterk naar voren. Daar kwam na de zeventiende eeuw verbetering in, met de toenemende waardering van (toneel)kunstenaars. Van der Goes schreef: ‘Ik geloof dat onder de vorderingen van de beschaving de appreciatie van de kunstenaars behoort en ook eene zekere schaamte voor een ouderwetsche gretigheid in particuliere schandalen’ (VVS, 131). Daarom geloofde Van der Goes dat ‘de quaestie over de moraliteit van de tooneelspelers, een subjectieve en geen objectieve quaestie’ was          (VVS, 132).
	Al was Van der Goes zich, in zijn beschrijving van het leven van de familie Bouhon uit 1877, wel bewust van het paparazzi-gehalte van sommige van zijn bronnen, een verklaring met behulp van een wet, die de geschiedenis zou bepalen, voerde hij daar (nog) niet aan. Het lijkt er op dat deze benadering van de geschiedenis pas later werd ontdekt door Van der Goes. Verderop zal ik daaraan meer aandacht besteden.  


Hilman

In zijn terugblik in 1890 op zijn toneelgeschiedschrijving van 1877 en 1878, noemde Van der Goes niet alleen Busken Huet, maar ook Hilman als een van de personen van de oude slag die zijn werk bekritiseerden. Allereerst zou ik willen kijken naar de manier waarop Van der Goes Hilman afschilderde, en de kritiek die Hilman had op Van der Goes.  
Hilman was volgens Van der Goes eigenlijk van het type ‘rijk en kunstlievend Amsterdamsch burger uit de achttiende eeuw’ (VVS, 133). Van der Goes beschreef hoe de kelderkamer van Hilman ‘te klein [was] voor zijn geluid en zijn gesticulatie’ (VVS, 134) wanneer Hilman het declameren van grote acteurs als Wattier, Jelgerhuis, Bingley of Majofsky imiteerde. Deze nostalgie was niet vreemd voor iemand die ‘honderd jaar te laat geboren’ (VVS, 133) was. Als ‘laatste stedelijke schouwburg-regent’ (VVS, 135) was het voor hem dan ook moeilijk te accepteren dat toneelspelers, waarover hij altijd door een standsverschil een natuurlijk gezag had gehad, met de komst van de Vereeniging het Nederlandsch Tooneel in de schouwburg, steeds meer zijn gelijken werden.   
	Over zijn persoonlijk relatie met Hilman zegt Van der Goes: ‘Ik ben dadelijk goede vrienden met hem geworden zoodra hij zag dat ik in de oude histories wilde werken, en ik lag al spoedig met hem overhoop’ (VVS, 134). Door de manier waarop Van der Goes Hilman neerzette, als een man van een veel oudere generatie dan hij, ontstaat het idee dat zij ook in hun opvattingen veel verschilden. 
Zoiets is wel te vinden tussen de ‘aanteekeningen en geschiedkundige overzichten’ in Ons tooneel van Johannes Hilman. J. Hilman, Ons tooneel: aanteekeningen en geschiedkundige overzichten, naamrol van plaatwerken en geschriften, Amsterdam 1879 De kritiek van Hilman op dat artikel is daarin echter, anders dan ik verwachtte, niet eens zo fel. Hilman noemde Van der Goes niet bij naam, maar steeds ‘De schrijver van De Familie Buhon’. Hilman gaf aan dat Het Galante Leven, de belangrijkste bron die Van der Goes gebruikte, helemaal niet zo zeldzaam was als Van der Goes het deed voorkomen. Hilman vulde Van der Goes aan, waar het ging om periodes waarin Corver in de Amsterdamsche schouwburg speelde of juist elders, waarover Van der Goes weinig mededeelde. En hij begreep niet waarom Van der Goes Cornelia Bouhon steeds ‘de verhevene’ noemde, net als Stijl. Naar de mening van Hilman had Corver terecht Stijl bekritiseert ‘over het opvijzelen van hare talenten en die laffe benaming: De verhevene Carolina Buhon.’ Corver had dus, volgens Hilman, niet zoveel met Cornelia op als Van der Goes het voorstelde. 
	 Het lijkt er op dat Hilman hier vooral kanttekeningen plaatste bij de resultaten van Van der Goes’ onderzoek. Over de methode had Hilman het niet. 


Andere toneelhistorici
	
‘Indien Busken Huet bedoeld heeft dat wat er in die jaren over de geschiedenis van ons tooneel verschenen was, als geschiedenis en als literatuur zeer laag stond, dan zou men hem geen ongelijk geven’ (VVS, 136). Na zijn inleiding over Hilman gaf Van der Goes een bespreking van enkele theatergeschiedenissen uit de tijd waar hij op terugblikte, om aan te kunnen tonen waarom deze beoordeling van Huet juist was. Ook uit deze kritiek van Van der Goes is het een en ander op te maken over zijn toneelhistoriografische opvattingen anno 1890. 
De geschiedenis van het Amsterdamse toneel tot 1772 zoals die door Wijbrands werd geschreven (1873) ontbrak het volgens Van der Goes aan ‘algemene inzichten [...] die het verhaal zouden maken tot iets meer dan een vertelsel. Wijbrands’ ‘aesthetische opinies zijn altijd naar den geest van en veelal letterlijk van Jonckbloet overgenomen’ (VVS, 137). Dit werk en bijvoorbeeld dat van Rössing, ook over het Amsterdamse toneel (1874) en de bijdragen van verschillende auteurs in de Tooneel-almanakken (1877-1878) verschilden volgens Van der Goes van honderd jaar ouder historisch werk, want de ‘nieuwere geest van geduldig en precies onderzoek, die van het archiefwezen eene wetenschap heeft gemaakt, is in deze geschriften niet te miskennen’ (VVS, 137). Maar het niveau waarop deze tak van wetenschap werd beoefend was nog erg laag. Door de historici werd wel materiaal verzameld, maar geen literatuurgeschiedenis geschreven. Nog een voorbeeld daarvan was het boek van Haverkorn van Rijsewijk. Ook deze auteur maakte de fout te denken ‘dat verslag geven van den inhoud van archiefstukken of andere geschiedbronnen, en geschiedenis schrijven hetzelfde werk is’ (VVS, 139). Haverkorn van Rijsewijk had nagelaten zijn vondsten in een groter verklarend verband te plaatsen.   


Andere schouwburgen

Een groot gedeelte van de pagina's van Van den verbranden schouwburg wordt in beslag genomen door een uitwerking van aantekeningen die Van der Goes maakte bij zijn bezoek aan de Commissariskamer van de Amsterdamse schouwburg. Dat was voordat de schouwburgbrand van 1890 ‘de verzameling oude en nieuwere stukken in het archief van de Commissarissen grootendeels’ vernietigde (VVS, 139).
Hijzelf zei dat alleen sommige aantekeningen uit had kunnen werken, en dat zijn aantekeningen ‘thans, uit het vuur gered, den indruk maken van een paar versleten schoenen, die de eigenaar, reeds lang in een hoek had gezet en die hem thans alleen nog resten uit een totalen brand van zijn inboedel’ (VVS, 139, 140). Van der Goes kon dus misschien niet geschiedschrijven zoals hij dat eigenlijk had gewild. Daarom laat ik wat Van der Goes verder mededeelde over de Amsterdamse schouwburg buiten beschouwing.   
 	Toch is ook hier de geschiedenis van ‘de hoofdschouwburg van het land’ (VVS, 159)  het onderwerp van een historisch onderzoek naar het toneel in Nederland. De al eerder geconstateerde voorkeur van toneelhistorici voor de Amsteramse schouwburg werd dus door Van der Goes gedeeld. Werd er in de negentiende eeuw dan helemaal geen aandacht aan het toneel in andere Nederlandse steden besteed? Nee. Bijvooorbeeld de al genoemde Haverkorn van Rijsewijk schreef een geschiedenis van de Rotterdamsche schouwburg P. Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche schouwburg, Rotterdam 1882. Auteurs als Schotel G. D. J. Schotel, Tilburgsche avondstonden, Amsterdam 1850, Van Sorgen W. G. F. A. van Sorgen, De tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtsche Schouwburg, Den Haag 1885 en Velthuis K. R. Velthuis, De opkomst van het tooneel te Groningen: eene bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsch, Groningen 1883 schreven over het toneel in respectievelijk Dordrecht, Utrecht en Groningen. Over het toneel in Leiden schreven Dercksen J.M.E.Dercksen, Iets over den Leidschen schouwburg in de achttiende eeuw, Leiden 1875   en Lamberts Hurrelbrinck. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890
	Als het Amsterdamse toneel gezien werd als het beste dat er in Nederland te vinden was, dan lijkt het voor de hand te liggen dat zij het toneel dat zij onderzochten, minder waardeerden ten opzichte van het Amsterdamse. Of was dat niet het geval? Van deze boeken en boekjes wil ik hieronder nagaan in hoeverre de auteurs met enige trots schreven over het toneel in de stad van hun keuze, hoe zij dat toneel afschilderde ten opzichte van het Amsterdamse toneel, en hoe zij schreven over invloeden van buiten de stad, en buiten Nederland. 
	 
Het oudste werk is tevens het meest merkwaardig. De Tilburgsche avondstonden van Schotel verscheen in 1850, en het tweede deel heeft de titel: Blik in de geschiedenis van het tooneel, inzonderheid te Dordrecht. De titel klopt dat het over het toneel gaat, zowel in als buiten Nederland, en ook het toneel in Dordrecht komt aan de orde. Maar waar het gaat om het toneel in Nederland bespreekt Schotel evenzogoed andere steden. Naar mededelingen over het Dordtse toneel moet men speuren, en door die uitgebreidheid is het lastig enige lijn te zien in zijn betoog. Deze toneelgeschiedenis is gebaseerd op de toneelliteratuur, en op sommige plekken een eindeloze opsomming van toneelstukken. Wat Schotel besprak aan toneelliteratuur voorzag hij altijd van een oordeel. Het door Dordrechtenaren vertaalde en gedichte werk voor het toneel kwam er lang niet altijd genadig vanaf. 
In andere opzichten was Schotel positiever over het toneel in Dordrecht. Zo merkte hij op dat in het noorden van Nederland de rederijkerkamers eerder werden opgericht dan men tot dan toe aannam, en dat juist in Dordrecht zich een van de oudste bevond: de Fonteinisten. En Dordrecht was niet het kleine dorpje dat moedig standhield tegen Franse en Italiaanse invloeden. Ook Dordrechtenaren wijdden zich aan ‘het overbrengen en navolgen der beste Fransche dramata, of stelden oorspronkelijke op, die geheel op den Franschen en Italiaanschen leest geschoeid, naauwelijks in taal oorspronkelijk waren.’ Een van hen, een zekere De Witt, vertaler van Horace van Corneille, ‘leefde in een tijdperk, dat Dordrecht, even rijk aan dichters als schilders, » een paradijs van const” was’. Schotel vond dat deze De Witt ‘bijna eene uitzondering kon genoemd worden’, maar dat neemt niet weg dat Dordrecht in die periode volgens Schotel wel veel te bieden had. 
Toch was Dordrecht niet altijd een stad van onbegrensde mogelijkheden voor de kunst geweest. De geestelijkheid in Dordrecht wist bijvoorbeeld heel wat te bewerkstelligen in haar strijd tegen het toneel. ‘In geen stad heeft men het [toneel] zoo lang geweerd als te Dordrecht. Naauwelijks had de kerkeraad het zwaard tegen de rederijkers nedergelegd, of hij zag zich verpligt het tegen de comedianten te voeren.’
 	Over het toneel in Amsterdam merkte Schotel op: ‘Men kan zich eenig denkbeeld van de beschaafdheid van het publiek vormen, indien men zich de moeite getroost, de kluchtspelen van WILLEM OGIER, factor der Violieren, tusschen 1639-1680 te Antwerpen vertoond, te doorbladeren; zij staan met de minste, die toen te Amsterdam ten tooneele gevoerd werden, gelijk; zijn zouteloos, plat, gemeen, [...] Doch wij willen niet laag op hen nederzien: ook te Amsterdam werd toen diergelijke gemeene straattaal, helaas! al te zeer toegejuicht’. Niet alleen is het interessant dat Schotel meende iets te kunnen zeggen over de beschaving van het toneelpubliek door toneelstukken te lezen. Daarnaast wordt de situatie in Amsterdam hier gebruikt als relativering van die in Antwerpen. Men hoefde niet met een beschuldigende vinger naar Antwerpen te wijzen, want het niveau van de stukken was evenmin erg hoog in Amsterdam, en beter toneel dan daar bestond niet.  
	
Vijfentwintig jaar na Schotel schreef Dercksen Iets over den Leidschen schouwburg in de achttiende eeuw. Inderdaad iets: het telt 8 bladzijden. Dercksen droeg op deze manier zijn steentje bij aan de (nog te schrijven) geschiedenis van het toneel in Nederland, waarin volgens hem de Leidse schouwburg niet mocht ontbreken. Want ook al mocht Leiden zich niet ‘beroemen op daar woonachtig geweest zijnde en tot groote talenten gerijpte acteurs of actrices; dat het zich moest behelpen met de kruimkes, die van de tafels der Amsterdamsche of Haagsche rijken vielen; maar die kruimkes werden in vrij grooten getale gestrooid’. Volgens Dercksen nam dus het Leidse toneel ten opzichte van het Amsterdamse en Haagse een bescheiden positie in.
	
Haverkorn van Rijsewijk, waarvan in 1882 een geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg verscheen, beschouwde zijn schouwburg als gelijkwaardig aan de schouwburgen van steden als Amsterdam en Den Haag. Nergens zijn vergelijkingen als die van Dercksen te vinden, waaruit het Rotterdamse toneel als de mindere (of meerdere) ten opzichte van andere steden naar voren komt. De waarde voor het toneel in Nederland die Haverkorn van Rijsewijk toekende aan de Rotterdamse schouwburg, blijkt uit de slotopmerking van zijn boek: ‘Had Rotterdam geen schouwburg gehad, ons land kon waarschijnlijk niet bogen op een Bingley, Wattier en Snoek.’
	 Dat Haverkorn van Rijsewijk enigszins trots was op het toneel in Rotterdam, betekent niet dat hij scherp gekant was tegen alles wat niet Rotterdams was, ook niet tegen invloeden vanuit het buitenland die op het Rotterdamsche podium te zien waren. Vanaf 1776 speelden bijvoorbeeld een aantal jaar alleen Franse en Duitse gezelschappen voorstellingen in de schouwburg, terwijl het in 1774 nog zo was dat ‘er niemand dan het hollandsch en wel het rotterdamsch gezelschap’ mocht spelen. Over die verandering merkte Haverkorn van Rijsewijk nuchter op: ‘Zóó kan het verkeeren.’
De beoordeling van gespeelde stukken lijkt vaste prik voor toneelhistorici uit die tijd, en ontbreekt bij Haverkorn van Rijsewijk dan ook niet. Hij nam de stukken onder de loep die werden gespeeld tussen 11 oktober 1773 en 15 mei 1776, de periode waarin de Rotterdamsche schouwburg werd bestuurd door commissarrissen. Het lezen van de op Franse leest geschoeide treurspelen die toen op de planken werden gebracht, was volgens Haverkorn van Rijsewijk ‘een spinhuisstraf’. Maar het lijkt er niet op dat het feit dat deze stukken geschreven naar uitheems voorbeeld op zichzelf al reden was deze af te keuren. ‘Pover is de karakteristiek der personen, alledaagsch de voorstelling van hartstochten en gewaarwordingen; de verzen zijn zonder poëzie, vinding ontbreekt geheel en al. Een uitzondering maken wij natuurlijk voor den  G i j s b r e c h t , en ook den A c h i l l e s  willen wij niet zoo geheel verwerpen, maar beide vonden, gelooven wij, voornamelijk bijval om de vertooningen. Niet de redevoeringen van den Grieksche held, maar het schouwspel, hoe hij het lijk van Hektor aan zijn strijdwagen door het stof sleurde, wekte geestdrift bij de menigte.’
	Mij viel op hoe Haverkorn van Rijsewijk op een tweetal punten in zijn schrijven overkomst vertoont met Van der Goes. Hoe Haverkorn van Rijsewijk schreef over Mej. De Bruin, die eerst actrice was en later, vanaf 1779, directrice was van de Rotterdamsche schouwburg, heeft bijvoorbeeld iets weg van de manier waarop Van der Goes over Cornelia Bouhon schreef. Haverkorn van Rijsewijk gebruikte, net als Van der Goes, Het galante leven als bron: ‘Mej. De Bruin was een goede actrice. Dat werd reeds gezegd toen zij pas het tooneel betrad; het blijkt ook uit berichten van dezen tijd.’ En verderop schreef hij: ‘Zij moet werkelijk zeer schoon zijn geweest en zeer hartstochtelijk van aard. Wij vinden van haar opgeteekend dat zij soubrette-rollen zeer fraai, tragische rollen goed speelde, redelijk zong en danste, keurig schermde, een goed figuur maakte in manskleêren en – daarin gaarne aan den zwier ging.’ 
	Een andere overeenkomst zie ik waar Haverkorn van Rijsewijk schreef over het eerste Rotterdamse toneelgezelschap. Dat gezelschap bestond uit acteurs en actrices, waarover volgens hem al veel geschreven was. De berichten over hen kwamen vanuit verschillende steden, maar ‘al die berichten zijn partijdig’, en de schrijvers ervan waren bovendien verdeeld in twee kampen. ‘Men was voor den ouden of voor den nieuwen speeltrant, en beoordeelde de tooneelspelers daarnaar of zij den eenen volgden dan wel den anderen.’ In De Familie Bouhon had Van der Goes ook aangegeven dat men de strijd tussen Punt en Corver, ondanks een begrijpelijke voorkeur voor Corver, omdat die het meer bij het rechte eind zou hebben gehad, onpartijdig moest proberen te benaderen. 
	De meningsverschillen over de oude of de nieuwe manier van spelen hielden volgens Haverkorn van Rijsewijk verband met de grote invloed van het Franse treurspel in die tijd. Corneille en Racine waren de voorbeelden die in Nederland gevolgd werden. Het oordeel van Haverkorn van Rijsewijk over de stukken uit die periode is vergelijkbaar met dat van veel ander toneelhistorici, zoals Van der Goes. Vertalingen en navolgingen waren van een lage kwaliteit. ‘En waren de vertalingen, die hier gebruikt, waren de navolgingen, die hier gemaakt werden, nu nog maar even schoone poëzie geweest en even rijk aan zielehandeling, als de Fransche meesterstukken, men had den acteur misschien nog niet zoo erg euvel geduid, dat hij zijn taak op deze wijze opvatte. Maar de meeste oorspronkelijke treurspelen uit de laatste helft der vorige eeuw ontsproten niet uit den drang om nobele figuren te schilderen, die in noodlottigen strijd waren gewikkeld; zij ontstonden niet dáárdoor dat een katastroof den geest des schrijvers vervulde, die hem tot dichten noopte – zij werden geschreven omdat men vermaak schiep in verzen smeden, en ijdel genoeg was om zijn werk in den schouwburg te willen zien vertoonen.’
	De ontwikkeling die Haverkorn van Rijsewijk vervolgens schetste lijkt in grote mate op wat Van der Goes schreef in De opleiding van tooneelspelers. Net als Van der Goes bleven de toneeldichters te langen dichten naar verouderde voorbeelden. Dat had tot gevolg dat de toneelwerken niet meer aansloot op de behoeften van het publiek, dat in de laatste helft van de achttiende eeuw was veranderd. Er was in de gehele letterkunde een verlangen ontstaan naar ‘natuurlijker en beweeglijker voorstelling’. De naar conventie geschapen treurspelen voldeden niet aan de eis van ‘waarheid’. Het publiek wilde ‘mensen’ in plaats van ‘helden’, en in plaats van ‘de verhevenheid van den dramatischen Olymp de drukte van het werkelijk leven’. Het gevolg was dat op den duur de tragedie het veld moest ruimen voor het toneelspel, en daarmee de ‘conventioneele kostumes’ en de ‘conventioneele voordracht’. ‘Menigeen gaf aan proza de vookeur boven poëzie, en het verzen opsnijden moest door spreken worden vervangen’. 
	Van der Goes gebruikte niet dezelfde periodisering, en noemde het een ‘tegen den loop der beschaving gekeerde invloed’ (OT II, 132), maar de manier waarop de beide heren de zaken voorstellen komt mij voor veel overeen te komen. (Wat een heerlijk lelijke zin!)
  
In Groningen was de belangstelling voor het toneel, volgens Velthuis, die een geschiedenis schreef van het toneel in die stad, in 1883, niet erg groot. Het ontbrak aan interesse voor het toneel, en aan oorspronkelijke werken. Velthuis kon zich voorstellen dat voor de opening van de nieuwe Groningse schouwburg, ter gelegenheid waarvan hij zijn boekje schreef, een vertaald werk opgevoerd zou gaan worden. Voor hem een teken aan  de wand. In heel Nederland was er nog een hoop te verbeteren. Maar de situatie was niet overal gelijk. In het zuiden was er over de mate waarin het toneel werd bezocht minder te klagen. 
	Een onderscheid tussen noord en zuid maakte Velthuis ook in zijn hoofdstuk over Groningen in de 15e  en 16e  eeuw. De renaissance bracht ‘die gezegende omwenteling teweeg, welke in ons land alles tot groei en bloei deed geraken; niet het minst de kunsten. Op de puinhopen der middeleeuwen had de vooruitgang en beschaving haar tempel opgericht.’ Tenminste, in het zuiden van Nederland. In Groningen werd de zestiende eeuw vooral gekenmerkt door vele oorlogen. Van opbloeiende kunst was weinig sprake.
	Een nieuw tijdperk van ‘rust en welvaart’ begon met het stadhoudersschap van Lodewijk van Nassau. Het Noorden kwam in contact met Holland, en kwam onder een gunstige invloed.  De poëzie en het toneel in het Zuiden waren meer ontwikkelt vergeleken met Noorden dat alleen een aantal ‘poëtasters’ kende, ‘wier namen sinds lang aan de vergetelheid zijn prijs gegeven.’ 
	Ook in Groningen werd door geestelijken een strijd gevoerd om het toneel te verbieden. De ‘predikanten’ hadden behoorlijke invloed in de ‘de stedelijke regeering’. Het leek volgens Velthuis wel alsof men in Groningen geen benul had van wat in het Zuiden van Nederland gebeurde. In vergelijking met Holland moest men volgens Velthuis bekennen dat Groningen op het gebied van het toneel ‘tot bijna op den huidigen dag, een treurig figuur heeft gemaakt.’ ‘Maar welk een loopbaan had het tooneel in ’t zuiden van ons land, met name te Amsterdam, in dien tijd niet reeds achter den rug!’ In die stad ondervonden de rederijkers ook tegenwerking van de geestelijkheid, maar daar had de tegenwerking juist een averechts effect gehad. Zoniet in Groningen, waar het stadsbestuur pas laat de strijd in zijn voordeel besliste. 
	Velthuis richtte zich in zijn onderzoek niet alleen op het toneel van de elite in Groningen. Hij beschreef ook het toneel door amateurs (‘liefhebberij-tooneel’), en zowel de burgerkomedie als de herenkomedie. En de studentenstad Groningen, kende ook haar wilde verhalen van studenten die zich in de komedies misdroegen.

Utrecht en Leiden hadden ook hun toneel en hun studenten. Zowel Hurrelbrinck als Van Sorgen besteedden aandacht aan de manier waarop door studenten soms het toneel verstoord werd. 
	Van Sorgen beschreef de oprichting van de Utrechtse schouwburg in 1796, en de aanloop daar naar toe. De  ‘aanzienlijke sommen’ die toneelgezelschappen van buiten Utrecht wilden betalen om in Utrecht, in de tijd dat er nog geen vaste schouwburg, maar alleen een tent was, te mogen spelen, toonden volgens Van Sorgen aan dat ‘men in geen stad van ons vaderland zoo hartstochtelijk gehecht was aan tooneelspel als in Utrecht, en dat er bijna in geen stad zóó veel en zóó druk komedie gespeeld is’. Helemaal aan het eind van zijn boek voegde Van Sorgen daar nog in een voetnoot aan toe: ‘Het Utrechtsch publiek staat bij alle artisten als „dankbaar” bekend , en wordt door hen zeer geroemd. Ook de Senaat van het Utrechts Studentencorps laat niet na bij elke gelegenheid van zijn sympathie voor de kunst te doen blijken, hetgeen alle artisten waarderen.’
	In 1806 werd aan ‘de ondernemer’ de eis gesteld dat zijn schouwburg zodanig werd verbouwd dat het publiek er weer enigszins behaaglijk kon vertoefen. Dat vormde een contrast met het toneel dat er werd gespeeld. Van Sorgen merkte op: ‘Ziedaar dus reeds een klacht over den Utrechtsen Schouwburg, gelijk wij er ons ook uit onze dagen herinneren. In spijt van den bloei van de Tooneelspeelkunst had men aanmerkingen op den tempel dier kunst.’ 
	Over het algemeen zijn er bij Van Sorgen positieve geluiden te horen over de kwaliteit van het toneel dat in Utrecht werd gespeeld. Vooral ook wat betreft de gezekschappen van buiten Utrecht. Om een voorbeeld te noemen: In de periode nadat de schouwburg in 1808 was afgebrand, had het Utrecht ‘evenmin aan wat het beste was op het gebied der tooneelspeelkunst ontbroken’. Om dat te staven wees Van Sorgen op de namen van toneelkunstenaars die op een advertentie uit die tijd werden genoemd. Het ging om een advertentie voor ‘de Koninklijke Nederduitsche Tooneellisten van Zuid-Holland, onder directie van J. H. Hoedt en W. A. Bingley’.
	Een voorkeur voor kwaliteitsstukken op het toneel blijkt uit een voetnoot over Jan de Vries. Deze De Vries was eigenaar van de Utrechtse schouwburg, en schilderde ‘decoratiën’. Vooral kermisstukken moesten het van hun decors hebben, want wanneer ‘een kermisstuk niet zeer pompeus gemonteerd is, trekt het geen publiek’. De decors van De Vries voor zulke stukken kon men zich dus voorla nog goed herinneren. Van Sorgen haaste zich daar wel bij te vermelden dat zijn lezers daaruit niet af moesten leiden ‘dat d. V. alleen voor het monteeren van stukken van gering gehalte iets over had’, en gaf vervolgens voorbeelden van stukken van hoger gehalte waarvoor De Vries de decors maakte.
	Enig ontzag voor de Amsterdamse schouwburg, is ook hier en daar te vinden. Professor Burman had een geschil met een aantal predikanten over de toestemming die de Leidenaar Jacob van Rijndorp al dan niet verleend moest worden om in Utrecht te mogen spelen. Van Sorgen omschreef de naam die het gezelschap van Van Rijndorp had in de toneelwereld. Het had niet alleen ‘in het buitenland zelfs lauweren behaald’, ook ‘onderscheiden leden er van waren later verdienstelijke acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg’.
	  Nog duidelijker komt de Amsterdamse schouwburg als voorbeeld naar voren in een voetnoot van Van Sorgen op bladzijde 71. Daaruit blijkt dat ook Van Sorgen niet vies was van een beetje nationalisme. De voetnoot gaat over de medaillons die in de Utrechtse schouwburg aan de wanden hingen met daarop de namen van beroemde kunstenaars. ‘Waarom vindt men de namen van Hollandsche tooneelspelers daar zoo hoog geplaatst dat men ze bijna niet zien kan, en het is alsof men zich schaamde dat de eerste rangen ze lezen zouden? Waarom staan de namen van niets dan vreemde opera-componisten het eerst, daarna eerst Shakespeare, Calderon, Goethe, enz. en eindelijk onze Hollandsche kunstenaars in de lucht? De Utrechtsche schouwburg is toch een Hollandsche schouwburg. Wanneer men zich in dit opzicht den Amsterdamschen stadsschouwburg tot voorbeeld gekozen had, ware het beter geweest. Veel van de namen van bekende tooneelspelers en Hollandsche auteurs, die dáár prijken, zijn ook in Utrecht geen vreemden geweest.’

De schrijver van het in 1890 verschenen boekje, waarin beknopt een overzicht van de geschiedenis van het toneel in Leiden werd gegeven, Lamberts Hurrelbrinck, was veel minder te spreken over het toneel dat door de eeuwen op de Leidse planken werd gebracht. 
	Deze geschiedenis beslaat het vijfentwintig jarig bestaan van de Leidse schouwburg, vanaf 20 november 1865, de dag waarop de eerste voorstelling werd gespeeld. Een voorgeschiedenis ontbreekt echter niet. Iets over de pogingen van Jacobus van Rijndorp in 1704 om ‘aan het nog immer in doodslaap verkeerende tooneel een nieuw leven te geven en tevens stelde hij een poging in het werk om een vast comediegebouw op te richten’, die uiteindelijk zouden leiden tot een ‘comediegebouw op de Oude Vest’, is in het boekje te vindenn, maar wat betreft de geschiedenis van het Leids toneel in de achttiende eeuw nam Lamberts Hurrelbrinck veel van de hierboven al genoemde Dercksen bijna letterlijk over.
	Over het toneel dat door liefhebbers in de schouwburg in de tweede helft van de achttiende eeuw werd gespeeld was Lamberts Hurrelbrinck weinig te spreken. ‘Dit laatste scheen werkelijk een enkel maal plaats te hebben, maar helaas al met even weing of liever met nog veel minder succes dan tegenwoordig de dilettanten genieten.’
	Sowieso kon er nauwelijks een goed woord af voor wat er aan toneel uit Leiden zelf kwam. In 1778 kwam de schouwburg in handen van het echtpaar Kemmer en Schophuis. ‘Een geheele verandering kwam onder hun bestuur tot stand. Door hun beleid en doorzicht waren de Leidenaars niet meer genoodzaakt hunne stadgenooten als dienaren van Thalia toe te juichen of uit te fluiten maar mochten zij hunne hulde brengen aan betere, der godin meer waardige krachten.’ Het echtpaar zorgde er bijvoorbeeld voor dat de ‘Rotterdamsche tooneellisten’ met enige regelmaat te zien waren.
	Acteurs uit Amsterdam waren stukken beter. In ieder geval tussen 1795 en 1809, de periode dat Johan Philip Meissner de eigenaar van de schouwburg was en ‘de Amsterdamsche tooneelspelers’ in de zomermaanden, als hun eigen schouwburg gesloten was, naar Rotterdam, Den Haag, en ook Leiden kwamen. ‘Hieraan dankten onze voorouders het voorrecht om hunnen hulde te kunnen brengen aan den bekenden , tevens beroemden ANDRIES SNOEK, bijgenaamd „de Nederlandsche Talma”, en aan mevrouw WATTIER, wier borstbeelden thans nog de koffiekamer van het comediegebouw versieren.’  
	Maar het Leidse toneel ontbrak het niet helemaal aan eigen kracht. De bestuurders Willem en Abraham Uljee en Huibert van Roomburg hadden heel wat te stellen met de Franse overheersing. ‘Zij hebben zich moeten onderwerpen aan de fransche heerschappij en aan hare tirannieke bepalingen; zij hebben de censuur, de doodsteek voor de vrijheid van elk volk, moeten dulden, maar zij hebben ook de verlossing van hun land aanschouwd; zij hebben den dag mogen vieren, waarop Nederland het vreemde juk van zijne schouders heeft afgeworpen.’
	Dit lijkt een van de weinige lichtpuntjes. Lamberts Hurrelbrinck gebruikte Studentenleven (1844), om een idee te krijgen van het toneel in Leiden in het begin van de jaren veertig van de negentiende eeuw. In dat boek ‘raast en tiert’ Johannes Kneppelhout onder het pseudoniem Klikspaan ‘zijn gal uitspuwende over de tooneelspelers dier dagen’. Verschillende ‘zeer geloofwaardige en tevens zeer betrouwbare nog levende getuigen’ zwakten het oordeel van Klikspaan weliswaar af, maar Lamberts Hurrelbrinck liet er wel op volgen dat in die tijd de schouwburg weinig werd bezocht. ‘Alleen als eene fransche operatroep uit Amsterdam, welke gedurende de jaren 1840-1843, haar medelijden toonde met de zich verkniezende Leiden, was dit anders gesteld.’
	 Toch zag Lamberts Hurrelbrinck nog hoop voor de toekomst, want in ‘1865 werd het oude huis geheel geslecht en een nieuw sierlijk grooter gebouw in het leven geroepen’. ‘En met het gebouw hebben wij tevens vaarwel gezegd aan de oude kunst’. Mensen als J. en D. Haspels, Van Zuijlen, Le Gras, Rosier Faassen, Catharine Beersmans en Marie Vink waren de pioniers van ‘een nieuwe richting’. Niet langer hoefde het publiek de ‘rollende oogen’ op het toneel te aanschouwen, of ‘verschrikkelijk gejammer, geklaag, geschreeuw en getier’ aan te horen die de ‘ooren pijnigde’. De ‘preektoon’ was van het toneel verdwenen, ‘natuur en waarheid’ er voor in de plaats gekomen. Zij brachten ‘de beste stukken van vreemden-, maar ook van eigen bodem’. En gelukkig bleef dat bij het Leidse publiek niet onopgemerkt, blijkens de ‘luide toejuichingen’, waarmee zij hun dank brachten, en de achting die het voor deze toneelkunstenaars koesterde. 

Over het algemeen blijkt dus de visie op het toneel in andere steden niet altijd gekleurd te worden door een gevoel van ondergeschiktheid aan het Amsterdamse toneel. Maar de verschillende theaterhistorici zijn ook niet helemaal met elkaar vergelijkbaar. De een baseert zich alleen op drama’s, en de ander dook het archief in. De een beschreef de toneelgeschiedenis van een stad, de ander alleen de geschiedenis van een schouwburg. En niet overal wordt het grotere kader van de geschiedenis van het toneel in Nederland erbij betrokken.
	Waar iets over de middeleeuwen werd geschreven, had dat meestal betrekking op de toneelgeschiedenis in Nederland. Daar werd dus meestal niet het toneel in de specifieke stad besproken. Daarom heb ik die periode in deze toneelgeschiedenissen overgeslagen. Toch is meestal de aandacht voor de middeleeuwen gericht op de strijd die de geestelijkheid voerde om het toneel en de rederijkerij uit te bannen. Een strijd die ook na de middeleeuwen nog voort duurde. De verhouding tussen de geestelijkheid en het toneel komt in Van den verbranden schouwburg eveneens ruimschoots aan bod. Maar zoals gezegd laat ik Van der Goes’ eigen toneelhistorische bevindingen in Van den verbranden schouwburg buiten beschouwing. 
	De titel van dit artikel Goes refereerde zowel aan de schouwburgbrand in 1890 als die in 1772. Zijn aantekeningen hadden betrekking op het afbranden van de schouwburg in 1772, en de nasleep daarvan. Van der Goes liet zien hoe de geestelijkheid de brand duidde als een straf van god, waarmee het bewijs voor de verdorvenheid van het toneel was geleverd, en hoe de brand werd gebruikt als aanleiding om de strijd tegen het toneel nog harder te voeren.
Dat ik wat Van der Goes mededeelde over de Amsterdamse schouwburg buiten beschouwing laat heeft ook te maken met het besluit van het artikel. Volgens Van der Goes kon men moeilijk over het verleden van het toneel schrijven. ‘Het is een dood en onvruchtbaar verleden, een verleden waarvan wij niets hebben overgehouden’ (VVS, 159). Alleen in ‘het begin van onze tooneelgeschiedenis’ (VVS, 159) de tijd van Bredero, Coster, Roodenburch en Jan Vos, was het toneel oorspronkelijk. Daarna werden er alleen nog drama’s geschreven ontleend aan buitenlandse voorbeelden. ‘Het is met de komedie, eerst op de Keizersgracht en daarna op het Leidsche plein, altijd zoo gegaan, dat de eene soort van stukken de andere verving, wanneer in onze beschaving op kleine schaal de grootere invloeden merkbaar werden, die in het buitenland de ontwikkeling van het drama beheerschten’ (VVS, 160). Dit heeft veel weg van wat Van der Goes ongeveer vijf jaar eerder in zijn artikel Proeve van literatuurgeschiedenis in het allereerste nummer van De Nieuwe Gids veel uitgebreider had besproken. Deze Proeve en een Nadere proeve bespreek ik in het volgende hoofdstuk.
Als laatste wil ik wel de slotopmerking van Van der Goes hier overnemen. Hij schreef niet dat zijn gebeden waren verhoord Zie: F. van der Goes, “De opleiding van tooneelspelers”, De Nieuwe Gids 3 2 1888, p. 388, 389, maar wel:   
‘En als de brand van de komedie deze eenvoudige en zuivere waarheid aanschouwelijk helpt maken, door wel een ongeluk en een verlies te zijn, maar in het geheel niet een verlies voor de kunst, - als men er toe over zal gaan die weinige tradities tegelijk met de puinhoopen opteruimen, dan is het zelfs mogelijk dat de kunst er wél bij varen zal’(VVS, 161).  











Hoofdstuk 3.    Proeve van literatuurgeschiedenis.
Hoofdstuk 3.    Nadere proeve van literatuurgeschiedenis.


‘De Geschiedenis der Letterkunde wordt hierbij vooral als onderdeel der Algemeene Geschiedenis, juist niet alleen uit een aesthetisch oogpunt, beschouwd.’ Dat schreef Doorenbos in het voorbericht van zijn Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. W. Doorenbos, Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd, Amsterdam 1869 In het vorige hoofdstuk bleek dat Jonckbloet (ongeveer in dezelfde tijd) er ook van overtuigd was dat de geschiedenis van de letterkunde in een breder kader van de geschiedenis van een samenleving als geheel bekeken moest worden. 
Nadat Jonckbloet was overleden nam Van der Goes diens literatuurgeschiedenis onder de loep. F. van der Goes, “Proeve van literatuurgeschiedenis, De Nieuwe Gids 1 2 1885 (PVL) In de tijd van die literatuurhistoricus berustte deze tak van wetenschap op de hoeveelheid bekende feiten, op het gehalte van de esthetische kritiek, en de gebruikte methode. Het laatste aspect, de methode, was in de ogen van Van der Goes bij Jonckbloet niet toereikend geweest, en had alleen losse feiten opgeleverd. ‘De historische methode bestaat bij Jonckbloet in het ontbreken van een historische methode. En met dit gemis hangt samen zijne zinledige kritiek. Want vóor men zich vertrouwd heeft gemaakt met de algemeene oorzaken van het ontstaan der kunstwerken in eenig tijdvak, kan men er niet op rekenen in een oordeel over die werken te zullen slagen’ (PVL, 199).
Van der Goes hield een pleidooi voor een literatuurgeschiedenis die het verband probeert te achterhalen tussen verschillende feiten. De geschiedenis werd bepaald door algemene wetten, die achterhaald konden worden door vanuit een serie waarnemingen te generaliseren, waarbij oorzaken van verschillende feiten met elkaar in verband werden gebracht. Volgens Van der Goes ‘een reedenering die op de geschiedenis van onze letteren nog nooit is toegepast’ (PVL, 200).
De ontwikkeling van de literatuurgeschiedenis liep parallel aan wat Van der Goes noemt de ‘geest der tijden’ (PVL, 201). Hij verstaat onder ‘de begrippen van den tijd: de ideeën over kunst, de sociale en godsdienstige gevoelens, de verspreiding en den aard der kennis en alles wat te zamen  van eenige periode  het karakter uitmaakt.’ (PVL, 201). De andere oorzaak die de literatuurgeschiedenis bepaalde was het talent van de auteurs. Die liet Van der Goes buiten beschouwing, want ‘de geboorte van talentvolle naturen, onttrekt zich tot op heden zoo goed als geheel aan onze nasporingen’ (PVL, 201).
Het drama was een goed uitgangspunt voor deze proeve van literatuurgeschiedenis. De dramaschrijver had rekening te houden met zowel de theatermakers als het publiek, en zou dus schrijven vanuit een nauwe verbondenheid met de tijdsgeest. In de woorden van Van der Goes: ‘Ongetwijfeld is het drama de kunstvorm, die den geest van den tijd waarin het is vervaardigd, duidelijker aangeeft dan eenige andere soort van poëzie. De reden ligt in den aard dezer kunst, die niet bestaat buiten het publiek Een geschreven tooneelstuk is nog maar de helft van het dramatische kunstwerk. De vertooning voegt er de andere helft aan toe. De auteur van een drama moet rekenen met de menschen, die zijn stuk zullen uitvoeren en met de menschen, die het moeten komen zien. Meer dan eenig ander schrijver is hij dus gebonden aan de begeerten van zijn tijdgenooten en meer dan eenige andere kunst is het drama de uitdrukking van den geest der tijden’ (PVL, 201, 202).
Wat betreft de literatuur in Europa in de zeventiende eeuw was er veel bewondering voor de literatuur van de Grieken en de Romeinen. Deze bewondering was een algemene oorzaak. Het gold voor landen als Engeland en Frankrijk, maar in die landen werkte een bijzondere oorzaak tegen. De volksletterkunde was daar voldoende ontwikkeld om stand te houden tegen de tendens om te schrijven naar de voorbeelden uit de Oudheid. In Nederland daarentegen was de invloed veel sterker zichtbaar. Van der Goes noemde deze eerbied van Nederlandse dichters ‘de kinderlijke onderwerping aan het gezag van het oude’ (PVL, 205).
In vergelijking met andere landen in Europa heeft de literatuur zich in Nederland ‘veel minder gunstig’ (PVL, 207) ontwikkeld.
Niet alleen de poëzie, maar ook de kritiek was gebaseerd op de klassieken. Om twee redenen: ‘Behalve de kwaliteit van vijftien honderd jaar oud te zijn, bezaten zij het voorrecht als een logisch en afgerond stelsel bekend te worden in een tijd, die aan gebiedend voorgeschreven dogma's zich gaarne onderwierp’ (PVL, 207).
Van der Goes stelde ‘dat de twee hoofdredenen beide voortvloeien uit den toestand van het algemeen intellekt. Ontwikkeling der rede door vermeerdering en doelmatige verspreiding van kennis blijkt  het eenige middel te zijn om de beide oorzaken van lieverlede te verzwakken’ (PVL, 207). Zolang men niet beter wist staarde men zich blind op de literatuur van de Grieken en Romeinen. Alleen de vermeerdering en verspreiding van de kennis van andere vreemde literaturen kon ‘het geloof in de eenigheid der klassieke dichters en in de onfeilbaarheid hunner theorie aan het wankelen brengen’ (PVL, 207, 208).
De wet die de oorzaak beschreef van de grote invloed van de Grieken en Romeinen was niet de enige wet. Daarnaast hadden ook dichters een persoonlijke invloed die de algemene wet kon tegenwerken of juist versterken. Want, ‘wanneer de gelukkige dichter vooruitstrevend is, zal de door hem gevormde school de redelijke ontwikkeling bevorderen, maar haar benadeelen, wanneer hij reactionnair is. Deze persoonlijke invloed in de literatuur is het kenmerk van vele verschijnselen die wij zullen beschrijven, en een wet die naast de grote wet staat’ (PVL, 209). Het was mogelijk dat er geen wetten meer te onderscheiden leken in de waarneming, maar dat nam niet weg dat de ontwikkeling wel degelijk door wetten gestuurd werd. Volgens Van der Goes was de literatuur ‘een der uitingen van de menschelijke beschaving’ (PVL, 208). Daaruit formuleerde hij de wet ‘dat de ontwikkeling van de literaire kunst in eenig land afhankelijk is van de vorderingen van het intellekt’ (PVL, 208, mijn cursivering). Tevens werd de literatuur bepaald door de persoonlijke invloed van de dichter. Die dichter kan tegen de beschaving in gaan, of die volgen. ‘Maar hoe de samenwerking van persoonlijken invloed en algemeenen geest ook uitvalle, steeds zal men voorbereid moeten zijn op de waarneming van een sterke afwijking tusschen literatuur en intellekt’ (PVL, 210, mijn cursivering). Zijn redenering lijkt hier, en op andere plekken, niet waterdicht. 
In Engeland is Shakespeare een van de dichters geweest die een duidelijke persoonlijke invloed had op de loop van de literatuurgeschiedenis. ‘De indruk door Shakespeare en zijne tijdgenooten op het nationale gemoed achtergelaten, was diep genoeg om een heilzamen tegenzin te onderhouden tegen alle vreemde heerschappij’ (PVL, 212). Cromwell besloot echter de schouwburgen te sluiten, wat volgens Van der Goes ‘niets anders was als de late overwinning van het bijgeloof van den godsdienst op de dramatische kunst en een strijd bekroonde, reeds in het laatste kwart der 16de eeuw aangevangen’ (PVL, 213). De sluiting had tot gevolg dat oorspronkelijke toneelschrijvers als Shakespeare werden vergeten. De leegte werd gevuld door andere dichters: ‘aan de overzijde van het smalle Kanaal was intusschen een rijke poëzie ontstaan’ (PVL, 215). De Franse invloed duurde echter niet zo lang dat de eigen aard van de Engelse poëzie helemaal verdween. Met de verstoring van de verstandhouding tussen Engeland en Frankrijk, ontstonden er mogelijkheden voor de Engelse poëzie om weer een eigen karakter te ontwikkelen, en ‘met groote schreden vorderde in de laatste helft der 17de eeuw, en sneller naarmate de 18de naderde, de intellektueele ontwikkeling, en de onderwerping aan oudheid en dogma hield van lieverlede op het kenmerk der publieke opinie te zijn’ (PVL, 216). 
Vanaf 1660 werden er weer (bewerkingen van) stukken van Shakespeare op het toneel gebracht. Dit kwam door een van ‘de zeer bijzondere wetten die de geschiedenis van het tooneel beheerschen’ (PVL, 217), die Van der Goes niet verder toegelichtte, dat er bij acteurs vaak sprake was van een neiging tot behoud. ‘Niets veroudert zoo langzaam en blijft hardnekkiger weerstand bieden aan het nieuwe, als denkbeelden en instellingen uit de schouwburgwereld’ (PVL, 217).
Naast deze ontwikkeling van de literatuur in Engeland legde Van der Goes die van de literatuur in Nederland. Tot het begin van de zeventiende eeuw was de tragikomedie de gebruikelijke dramavorm. Voor Van der Goes was dat het natuurlijke drama. De eerste spelen uit het begin van de nieuwere literatuur waren ‘naar de natuur gevolgd, zonder inachtneming van de kunstregels, die de vermenging van ernst en boert verboden’ (PVL, 218). Maar de tragikomedie verdween, en naar het voorbeeld van de klassieken (Aristoteles en Horatius), stond men een scheiding voor tussen de tragedie en de komedie. Volgens Van der Goes een ‘strenge, onnatuurlijke afscheiding’ (PVL, 218). In Frankrijk was de oprichting van de Académie Française een teken van de veranderende tijdsgeest, maar ‘de inmenging der klassieke theorieën’ (PVL, 218), werd daar, en in heel Europa, pas volledig nadat Corneille zijn ideeën over het drama op papier zette. Rond 1619 beschouwden Rodenburgh, Coster en Bredero al ‘de klassieke dogma’s’ (PVL, 219), maar dat was in een periode van overgang, en daarom brachten zij hun ideeën meestal nauwelijks in praktijk. Dat kon ook niet omdat het publiek niet gediend was van op klassieke leest geschoeide drama’s. Zij hadden een voorkeur voor ‘de overblijfselen van het oude, natuurlijke drama. Door de volksgunst gesteund, hielden deze overblijfselen den strijd lange jaren vol tegen de vreemde heerschappij’ (PVL, 220, 221). De tragedies van Vondel waren te klassiek en vielen dan ook niet in de smaak. 
Van der Goes noemt een voorbeeld waarin ‘in onze letteren het persoonlijk gezag van een gelukkig dichter de werking der groote historische wet heeft verstoord’ (PVL, 222). Jan Vos,  een ‘openbare hekelaar van Horatius’ (PVL, 222), ‘was sedert de vertooning van Aran en Titus in 1641 de populairste dichter van zijn tijd’ (PVL, 222). ‘Het succes van Aran en Titus is bekend. Niet alleen de burgerij, maar ook de geleerde kunstrechters voelden iets van het oorspronkelijke vernuft, dat hier de oudheid naar de kroon stak’ (PVL, 222).
Vanaf 1647 was Jan Vos twintig jaar een van de bestuurders van de Amsterdamse schouwburg. Het genootschap Nil Volentibus Arduum nam het van hem over en bepaalde de richting die het Nederlandse toneel op ging, al is in die richting ‘het groote publiek nooit van harte meêgegaan’ (PVL, 223, 224). De situatie in Nederland in 1660 was vergelijkbaar met die in Engeland, al raakten oude dichters hier in de vergetelheid in tegenstelling tot daar. Het was ‘met de reputatie der oude Nederlandsche auteurs, die nooit tot volle ontwikkeling waren gekomen, voor goed gedaan’, (PVL, 223), en tot het einde van de achttiende eeuw bleef die situatie in Nederland ongewijzigd. De dichters werden toch niet helemaal vergeten. Door de veranderingen die Nil Volentibus Arduum doorvoerde kwam bijna niemand meer naar de schouwburg, en om dat financieel op te vangen werden veel kluchten opgevoerd. Die werden door het publiek wel gewaardeerd, want de ‘invloed der oude dichters bleef een flauw leven voortslepen in deze stukken’ (PVL, 224).  
	Van der Goes maakte vervolgens een onderscheid tussen de ontwikkeling van de tragedie en de komedie. Waar Van der Goes tot dan toe over het drama schreef, doelde hij volgens mij vooral op de treurspelen. Kende de tragedie een ongunstige Franse invloed, ook ‘Molière en de latere comedie-schrijvers werden bij ons veel nagevolgd, en dit was geen nadeel. Hun persoonlijk gezag stond den Hollandschen blijspeldichters bij in hun strijd tegen de tijdsomstandigheden’ (PVL, 225). Maar toch werd die strijd ‘niet anders dan met den ondergang der kunst […] besloten’ (PVL, 225).
Volgens Van der Goes was er, vanaf de achttiende eeuw weer hoop: ‘Langzamerhand zien wij den natuurlijken vorm van het drama weder te voorschijn treden in het zoogenaamde burgerlijk tooneelspel, dat de kunstmatige afscheiding tusschen treurspel en blijspel uitwischte, het proza op het tooneel bracht, den eenvoudigen burger en zijn bedrijf tot onderwerp koos en den dwang der kunstregels afwierp’ (PVL, 227). 
Tot slot geeft hij in zijn laatste paragraaf aan dat de methode die hij in dit artikel heeft toegepast bij Buckle vandaan kwam die het boek History of Civilisation schreef. De ideeën van Buckle waren nog niet op de literatuur toegepast. Van der Goes besloot met een citaat van Vinet over het achterhalen van historische wetten zoals de natuurwetenschappen de wetten achterhaald die de ontwikkeling van de natuur in banen leidde.

In zijn Proeve liet Van der Goes een heleboel facetten van de geschiedenis van de literatuur aan de orde komen, die hij in samenhang presenteerde. Veel daarvan heb ik hierboven overgenomen, vanuit het gevoel dat er anders stukjes van de puzzel ontbreken. Tijdgenoten hielden zich met soortgelijke onderwerpen bezig als Van der Goes, maar lang niet altijd vanuit dit of een vergelijkbaar model voor de geschiedenis. Resultaten verschillen soms ook sterk bij verschillende literatuurhistorici. Maar voordat ik die zal bespreken wil ik allereerst een blik werpen op het boek waarop Van der Goes zei zijn systeem gebaseerd te hebben: History of Civilisation, van Henry Thomas Buckle. H. T. Buckle, History of civilization in England, Londen 1872 

De natuurwetenschappen waren het model waarnaar Buckle meende dat de geschiedenis van de mensheid moest worden opgezet. Hij onderscheidde de ‘mental laws’ en de ‘physical laws’. Deze wetten hadden steeds op elkaar ingewerkt, en zo de ontwikkeling van de beschaving bepaald. De Europese beschaving had zich kunnen ontwikkelen, omdat de ‘mental laws’ sterker waren dan de ‘physical laws’. Natuurlijke fenomenen hadden namelijk een remmende werking op de ontwikkeling van een beschaving. Omdat in Europa de mensen het minst te kampen hadden met de wetten van de natuur, en in staat waren die natuur naar hun hand te zetten, heeft de beschaving zich daar beter kunnen ontwikkelen. Naarmate een beschaving vorderde nam de superioriteit van de ‘mental laws’ alleen maar toe, ‘because advancing knowledge multiplies the resources of the mind but leaves the old resources of nature stationary’.   
	De ‘mental laws’ verdeelde Buckle onder in ‘moral laws’ en ‘intellectual laws’. Deze wetten speelden een verschillende rol, want ‘as the progress of civilization is marked by the triumph of the mental laws over the physical, just so is it marked by the triumph of the intellectual laws over the moral ones’. De morele wetten bleven onveranderd. Kijkend in de geschiedenis bleek dat alle morele systemen die ooit uitgedacht waren eigenlijk op hetzelfde neerkwamen. Intellectuele systemen waren verschillend en aan verandering onderhevig. Daarom dat niet morele kennis, maar intellectuele kennis de oorzaak was van de ontwikkeling van de beschaving.
	De geschiedenis van de moderne samenleving werd bepaald door ‘the history of the amount and diffusion of intellectual knowledge’. De ‘intellectual laws’ voerden de regie, maar werden in meer of mindere mate tegengewerkt door ‘physical phenomena and moral principles’.
	 De literatuur kreeg in de (Engelse) samenlevenig de functie toebedeeld van bewaarplek van kennis. Daarom vond Buckle dat ‘the only use of books is to serve as a storehouse in which the treasures of the intellect are safely kept, and where they may be conveniently found.’

Het bovenstaande geeft een idee van de verwantschap tussen buckliaanse en goesiaanse historiografie. Van der Goes speurde naar algemene en bijzondere wetten in de literatuur. Hij zag de invloed van de Franse literatuur en de klassieke dogma’s als een algemene oorzaak. Andere literatuurhistorici bogen zich ook over de vraag welke invloeden van buitenaf inwerkten op de Nederlandse letterkunde. Om vast te stellen of er invloed was uitgegaan van literaire werken uit het buitenland gebruikten zij een aantal bewijsvoeringen. En om te kunnen zien welke veranderingen invloed van buitenaf teweegbracht, moest het eigen karakter van de Nederlandse literatuur, en dat van andere literaturen in kaart worden gebracht.

Het tijdschrift Noord en Zuid schreef in 1887 een prijsvraag uit. De heer Kaakebeen, leraar aan een hogere burgerschool, zag zijn inzending bekroond. C. G. Kaakebeen, De invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche, Culemborg 1887 Het onderwerp moest de invloed van de Duitse letteren op de Nederlandse wezen. Volgens Kaakebeen was de letterkunde van een volk nationaal, wanneer daarin gevolgd werd wat typisch was voor dat volk. Hoe meer het karakter van een volk zich onderscheidde van dat van andere volken, hoe meer ook de kunst zich zou onderschieden.   
Toch was in zekere zin alle kunst ook internationaal, ‘door de eenheid der menschelijke natuur en harer wetten van ontwikkeling’. Zo bezien hadden Duitsers en Nederlanders een vergelijkbare volksaard, en kon sommige literatuur voor beide volken dienst doen, het hoefde alleen vertaald te worden.    
	Kaakebeen was van mening dat in het Nederlands vertaalde Duitse wel invloed hadden op de Nederlandse literatuur, maar nam deze niet op in zijn beschouwing, omdat letterlijke vertalingen dezelfde invloed hadden als het origineel, en waarin bewerkingen verschilden van het origineel, was dat voortgesproten uit de ‘Nederlandschen geest’. 
Wat het toneel betreft, behoorde de stukken die in Nederland voor 1774 werden opgevoerd ‘òf tot de classieke en de romantische scholen van Vondel en Vos òf tot de Fransch-classieke school’. Tussen 1790 en 1820 lag een periode waarin ‘de invloed der Duitsche tooneelliteratuur in Nederland dien der Fransche overtrof in het ernstige tooneelspel’.
	Frantzen verweet Kaakebeen het achterwege laten van vertalingen in zijn onderzoek, dat hij zich in verhouding teveel richtte op bepaalde eeuwen in de literatuurgeschiedenis. (Frantzen vulde hem met name aan waar het ging om de middeleeuwen). J. J. A. A. Frantzen, “De invloed der Duitsche letteren op de Nederlandsche (Naar aanleiding van eene bekroonde prijsvraag)”, De Gids 53 I Jan. 1889, p. 29-79 De vergelijking tussen de twee literaturen kon, volgens Frantzen, slechts op één manier een wetenschappelijke wezen. Namelijk alleen een studie, ‘die zich niet vergenoegt met het lezen van handboeken, maar die doordringt tot de bodem zelve, en die zich ten doel stelt, eene heldere voorstelling te verkrijgen van het geestesleven der beide volkeren, en van de uitingen daarvan in hunnen taal en letteren.’
	   Om tot zo’n studie te komen was het niet overbodig ‘het verschil tusschen het Duitsche en het Nederlandsche volkskarakter’ aan te geven. Frantzen veronderstelde bijvoorbeeld een ‘gebrek aan receptiviteit in onzen volksaard’. Dat was een voordeel geweest: ‘Op deze stroefheid berust […] zijne onvergankelijke kracht’, maar ook een nadeel, omdat de Nederlanders soms achter kwamen te liggen op de ontwikkeling van de letterkunde van andere landen, omdat ze daar niet open voor stonden.
	Er waren nog meer verschillen: ‘Die ontvlambaarheid voor idealen, die ernst en eerbied, kenschetsende trekken van het Duitsche karakter, zijn aan onzen volksaard min of meer vreemd. De Nederlander is nuchter, verstandig en sceptisch’. 
De Duitsers waren ongekend in hun ‘uitingen van het gemoedsleven’. ‘Het zijn vooral de verborgene, donkere zijden der menschelijke natuur, die de Duitsche dichtgeest met aangrijpende kracht weet te schilderen’. Bij de Nederlander was het gevoel ‘ meer verborgen, het schuilt weg onder een koel en nuchter hulsel en uit zich slechts zelden en ook dan nog met eene zekere terughouding’.
	Zo’n typering van verschillende volkeren, als Frantzen hier geeft heb ik bij de andere literatuurhistorici waar ik hier nog wat over wil zeggen niet aangetroffen. Een verdeling tussen een romantische en een klassieke richting, zoals bij Kaakebeen, wel.

Sinds de letterkundige geschiedenissen van De Vries en Siegenbeek had, volgens Te Winkel, het idee postgevat dat er alleen werken voortkwamen uit de ‘classieke school’, en dat daarbuiten niks had bestaan. Te Winkel J. te Winkel, “De invloed der spaansche letterkunde op de nederlandsche in de zeventiende eeuw”, Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 1 1881 probeerde dat idee te nuanceren. Er was een sterke invloed van de Spaanse letterkunde op Nederlandse, met name wat betreft het toneel. Er bestond een ‘Spaansch-romantische school’ naast de classieke, zoals bleek uit de werken van Brederoo, Starter en Rodenburg. Nil Volentibus Arduum had de Fransche school ingevoerd, als tegenwicht tegen de Spaanse. Toch was deze Franse school schatplichtig aan de Spaanse letteren. Bijna alle voorgangers Racine dichtten hun stukken helemaal zelf. Veelal vertaalden zij Spaanse stukken of ontleenden ‘hunne stoffe aan de Spaansche drama’s’. Ondanks dat de Spaanse stukken door Fransen bewerkt werden, behielden deze hun oorspronkelijke Spaanse karakter, zodat Te Winkel meende gerust te ‘kunnen spreken van den invloed der Spaansche school op onze letterkunde, wanneer wij het oog hebben op die stukken, welke uit Spanje, door het Fransch heen, naar ons tooneel zijn overgebracht.’
	Te Winkel bewandelde een aantal wegen om de Spaanse invloed op de Nederlandse letteren vast te stellen. Na de intocht van Alva bijvoorbeeld werden de Nederlanders bekend met de Spaanse taal, en werd in Antwerpen en Brussel Spaans werk herdrukt. Te Winkel beweerde ‘dat waar ze gedrukt werden ze ook koopers en lezers vonden.’
	Soms schreven Hollandse dichters zelf beïnvloed te zijn door Spaanse collega’s. Rodenburg toonde ‘in zijne tarijke werken, dat hij vrij wat aan hen ontleend, hun de kunst goed afgezien heeft, en wij zouden daarom alleen reeds kunnen gissen, dat hij met het werkje van Lope de Vega: Arte nuevo de hazer comedias en este tiempo, bekend was geweest, als hij dat zelf niet had te kennen gegeven door het met ingenomenheid aan te halen.’
 	Een andere manier om invloed vast te stellen was het zoeken naar overeenkomsten in toneelteksten. Bijvoorbeeld Geeraardt van Velzen van Hooft. Er bestond een grote overeenkomst tussen de manier waarop Hooft ‘aan het eind […] den Vechtstroom doet optreden om den toekomstigen bloei van Amsterdam te voorspellen, en het optreden van den Duero in het tweede tooneel, eerste bedrijf, uit het treurspel La Numancia van Cervantes (1583), wanneer die stroom het jammerende Spanje over de verwoesting van Numantia door Scipio troost met de voorspelling van betere tijden, die eerst de Goten als wrekers zullen verwekken, vervolgens den connétable de Bourbon en den hertog van Alva, waarna ten slotte eene verheerlijking van Philips II het eerste bedrijf sluit. Men zou evenwel ook kunnen denken aan navolging van Guarini’s Pastor fido, waarin evenzoo een stroomgod, de Alfeo, optreedt.’
	In tegenstelling tot Kaakebeen meende Te Winkel de Spaanse invloed vooral vast te kunnen stellen aan de hand van het aantal Nederlandse vertalingen van Spaanse werken. In andere werken heerst ‘de Spaansche geest’. Zo ‘heeft de Spaansche literatuur er het hare toe bijgedragen, om het romantisme hier te lande krachtig te doen leven tegenover en dikwijls ook naast het classicisme’, en was ‘de romantische richting in de zeventiende eeuw eigenlijk de richting van den tijd’. 

De naast de romantische school bestaande klassieke school werd verdreven door een Franse school. Deze interpretatie van het drama in Nederland is zowel bij Te Winkel als bij Worp te vinden. J. A. Worp, De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, Amsterdam 1892. Gerrit Kalff schreef hierop in 1892 een reactie in de Nederlandse Spectator. 
Die Franse school borduurde voort op de Spaanse literatuur, meende Te Winkel. De voorlopers van Corneille en Racine hadden zich naar Seneca gericht. Corneille en Racine hadden deze ideeën overgenomen, en ‘met hunne treurspelen de geheele beschaafde wereld […] veroverd’, zei Worp. 
‘Bredero en zijn tegenstander Rodenburgh’ waren, volgens Worp, de vertegenwoordigers van de romantische school. Zij werden niet door de oudheid aangetrokken zoals Hooft en Coster, maar door ‘het vreemde en wonderbare van de verhalen der middeleeuwen’. En al werden Bredero en Rodenburgh geprezen, zij blonken niet uit in ‘oorspronkelijkheid en genialiteit’. Van der Goes schaarde Rodenburgh en Bredero nergens onder de noemer romantisch, maar zette hen wel af tegen toneeldichters die naar het klassieke model te werk gingen. 
Opvallend is wat Worp in zijn besluit nog over het romantische treurspel in de eerste helft van de 17de eeuw schreef: ‘Elke groote beweging op kunstgebied openbaart zich niet in één enkel land, maar door de geheele beschaafde wereld heen ongeveer gelijktijdig heerschte overal het romantische treurspel.’ Dat lijkt veel op de manier waarop Van der Goes over algemene tendensen in meerdere Europese landen sprak. 
Misschien is door wat ik hierboven schreef het idee ontstaan dat het Worp in zijn boek om de romantische literatuur te doen was. Niets is minder waar. Immers, hij zocht naar de invloed van Seneca. En meer specifiek naar de veranderingen die de navolging van Seneca veroorzaakte in het drama van de rederijkers. Worp concludeerde: ´En daarom mogen wij, zoo niet alle, dan toch vele der veranderingen, die thans plaatsgrepen in den dramatischen vorm der rederijkers, op rekening stellen van den invloed van Seneca’. De invloed van Seneca resulteerde onder andere in een ‘verschil van indeeling der stukken’. Daarom vergat Worp niet het aantal bedrijven van elk stuk dat hij las te tellen.
De schrijver van een treurspel, waarvan Van der Goes beweerde dat het zo oorspronkelijk was, had volgens Worp bij het schrijven ‘althans een gedeelte van de Thyestes in vertaling voor zich […] liggen.’ Het stuk dat ik bedoel is Aran en Titus van Jan Vos. Vos moest de Thyestes van Seneca hebben gelezen. Het kwam Worp voor dat de afschuwelijke afloop van beide stukken zo sterk op elkaar leken dat het in Aran en Titus een vertaling van het Latijn van Seneca betrof. Dat Vos geen enkele vreemde taal kon lezen, zei volgens Worp niks. Het kon natuurlijk zo zijn dat iemand die wel Latijn kende hem daarin een vriendendienst had bewezen.

In 1879 werd een academisch proefschrift uitgegeven, met als onderwerp Jan Vos. J. A. Worp, Jan Vos, Groningen 1879 De auteur was dezelfde Worp. Daarin kwam niet alleen het stuk Aran en Titus aan de orde, maar ook de Medea van Vos. De nieuwe richting die Vos insloeg werd in de Aran en Titus nog niet zozeer duidelijk. In Medea wel. Bij Medea schreef Vos een voorrede, waarin hij zijn ideeën over het drama uiteenzette. Hij ging in tegen de toneelwetten van Horatius. Die voorrede ‘getuigt van zijn zelfstandig oordeel en zijnen practischen blik; we vinden er eene bestrijding in van het classicisme, dat in vele opzichten zulk een slechten invloed op onze letterkunde heeft geoefend.’ Daar zien we toch iets dat lijkt op wat Van der Goes de persoonlijke invloed van Vos noemde.
	 Dat Vos met eenzelfde onafhankelijkheid tot het schrijven van zijn Aran en Titus was gekomen, leek Worp minder waarschijnlijk. ‘De vraag is, hoe VOS aan het onderwerp van zijn stuk is gekomen.’ Moltzer had die vraag geprobeerd te beantwoorden, met een voor Worp bevredigend resultaat.

Moltzer had van de schrijvers Vos, Starter, Struijs, Brandt en Gramsbergen elk een stuk vergeleken met drama’s van Shakespeare, om zo een idee te krijgen van de invloed van de laatste op het Nederlandse toneel. H. E. Moltzer, Shakspere’s invloed op het Nederlandsch tooneel der zeventiende eeuw, Groningen 1874 Hij vond dat Aran en Titus ‘als type van ons romantisch drama der XVIIe eeuw mag worden aangemerkt, en in ieder geval tal van jaren het lievelingsstuk van het publiek is geweest.’ Ter vereglijking legde hij Titus Andronicus ernaast.
	De Aran en Titus vertoonde grote overeenkomsten èn verschillen met de Titus Andronicus van Shakespeare. Bij Shakespeare gaat het er ‘fatsoenlijker toe, en niet zoo grof, niet zoo plat, niet zoo spectakelstukachtig.’ Vos kende de originele noch een vertaalde versie van Titus Andronicus. Hij had het Engelse comedianten (die al dan niet op doorreis waren naar Duitsland) zien spelen. Dit waren echter niet de beste acteurs. Zij maakten vooral gebruik van hun herkomst, die hen een goede naam verschafte. Dat verklaard het spektakel in hun voorstellingen, die zij baseerden op de werken van Shakespeare. Hun toeschouwers verstonden hen niet, daarom lieten zij hen vooral ‘potsen en kunsten’ zien. Zo leerde Vos een verbasterde bewerking van Titus Andronicus kennen, en omdat hij het succes zag dat de Engelsen behaalden, stopte hij zelf ook zo min mogelijk ter declamatie in zijn stuk, en in plaats daarvan zoveel mogelijk handeling.
	Moltzer merkte er zelf bij op dat Shakespeare putte uit Italiaanse novellen voor het schrijven van zijn stukken. Om vast te stellen of Hollanders zich lieten inspireren door het werk van de Engelsman of van de Italianen was moeilijk met zekerheid te zeggen. Een Hollands stuk leggen naast de mogelijke bronnen, en dan het werk waarmee het de meeste overeenkomst vertoonde als de ware bron aanwijzen, hoefde niet altijd te leiden tot de juiste conclusies, omdat juist uit de Aran en Titus bleek hoezeer een stuk af kon gaan wijken van zijn origineel.
	Dat men bij het zoeken naar invloeden zoals de hier beschreven literatuurhistorici dat probeerden, altijd te maken heeft met de door Moltzer aangestipte onzekerheid, werd door Worp in 1892 bewezen.  


Nader proeve van literatuurgeschiedenis

Op zijn Proeve volgde nog een Nader proeve van literatuurgeschiedenis, in 1887. F. van der Goes, “Nadere proeve van literatuurgeschiedenis; Voltaire over Shakespeare”, De Nieuwe Gids 2 1 1887 (NPL)  Dat artikel begint met een inleiding over de aanstaande viering van de Franse Revolutie die honderd jaar eerder uitbrak. ‘In de volgende bladzijden zal een reeks van veranderingen in een klasse van denkbeelden worden beschreven, die ten slotte uitliepen op een vernietiging van het bestaande, waarvan de slechting van de Bastille niet anders was dan eene herhaling in een nauwverwante orde van zaken’ (NPL, 188). De bestorming van de Bastille was het resultaat van grootschalige veranderingen op het gebied van de politiek en literatuur. Hier probeerde de schrijver de veranderingen in het denken die leidden tot 1789 ook in de literatuur op te sporen.
Ook Jan ten Brink koos voor zijn historisch onderzoek vaak een onderwerp dat verband hield met de Franse revolutie. De omwenteling in 1789 was volgens Ten Brink noodzakelijk, en een verklaring voor de gebeurtenissen hij nergens. Volgens Maas ‘toont Ten Brink zich […] een door vooruitgangsgeloof bewogen liberaal.’ L. H. Maas, “Een handelsreiziger in helden. Jan ten Brink (1834-1901) en de Franse Revolutie”, in: E.O.G. Haitsma Mulier e.a. (red.), Het beeld in de spiegel: historiografische verkenningen: liber amicorum voor Piet Blaas, Hilversum 2000, p. 130 Van der Goes deed meer moeite.
Het feit dat deze revolutie zich voordeed was volgens Van der Goes te wijten aan ‘de vermeerdering van kennis, […] steeds voegt het geslacht dat komt bij den voorraad van het geslacht dat heengaat, eene hoeveelheid  openbaar geworden feiten, gerangschikte en gecontroleerde waarnemingen, opgedane ervaring, uitgedachte hypothesen, aangenomen verklaringen, vastgestelde wetten; door de vermeerdering en door de grootere verspreiding van kennis, wordt de meening omtrent de natuur van de menschen, den aard van de maatschappij, wereldlijke en hemelsche dingen, steeds anders.’ F. van der Goes, “Zeventien honderd negen en tachtig”, De Nieuwe Gids 4 2 1889, p. 414 Dat klinkt overigens erg als Buckle, die de verspreiding van kennis zag als de belangrijkste factor in de ontwikkeling van een beschaving.
Omdat Van der Goes de geschiedenis hier op de zelfde manier benaderd als in Proeve van literatuurgeschiedenis zette hij in Nadere proeve nogmaals zijn ideeën uiteen. Hij voegde daar nog aan toe dat er twee manieren waren om bepalende wetten te achterhalen in de literatuurgeschiedenis. ‘Het onderscheid tusschen de beide manieren komt in de literatuur-geschiedenis hierop neer, dat men volgens de eerste, uit de gegevens der psychologie zou opmaken, welke de beweegredenen zijn geweest, die een auteur bij zijn arbeid hebben geleid, en volgens de tweede zou besluiten uit de vergelijking van een aantal geschriften van denzelfden tijd, door welke oorzaken deze verschillende auteurs gelijksoortige werken hebben voortgebracht’ (NPL, 189). Deze onderzoeksmethode was, zoals Van der Goes het voorstelde, onontkoombaar en kwam natuurlijk uit de ontwikkeling van de wetenschap voort.
In dit artikel onderzocht Van der Goes de bekendheid in Frankrijk met de Engelse literatuur voor Voltaire, en maakt een vergelijking met Duitsland en Nederland. Hij ging na  hoe Saint-Evremond en Destouches, die tijdens hun verblijf in Engeland in aanraking kwamen met de literatuur aldaar, schreven over deze uitheemse literatuur, die verschilde van hun eigen, en hoe dat verklaren was. 
	Het zal niet verbazen dat Van der Goes de verschillen tussen de observaties van Saint-Evremond en Destouches, koppelt aan de mate waarin de Franse beschaving was ontwikkelt op het moment dat deze beide reizigers schreven. ‘Het tijdvak in de beschaving van een volk, waarin men zijn buren voor barbaren houdt, moet voorbij zijn, eer men in de literatuur reisbeschrijvingen en brieven van landgenooten uit vreemde plaatsen aantreft’ (NPL, 194). 
Saint-Evremond en Destouches schreven in een verschillende tijd en dus onder invloed van verschillende oorzaken: ‘Zoo zij beiden tot dezelfde slotsom kwamen, moet de algemeene oorzaak bij Destouches, tegengewerkt zijn door de bijzondere waarvan Saint-Evremond vrij gebleven was. De liberaliteit van den laatste komt voort uit een gelukkige afwezigheid van literaire theoriën; het behoudende bij den ander, uit de kracht van een kritisch stelsel, dat noodzakelijk de bekrompenheid van het tijdvak moest bezitten. Saint-Evremond is toegefelijk in zijn onkunde, Destouches streng door zijn wetenschap. Als wij niettemin Destouches rekenen tot de auteurs, waarin de vorderingen van de letterkundige beschaving duidelijk zichtbaar zijn, doen wij het op grond van zijne moderne gemeenzaamheid met de vreemde kunst en van zijn inzichten in hare voortreffelijkheid, die door zijn geloof in de vooroordeelen van zijn eeuw, niet geheel verduisterd werden’ (NPL, 204).
De intellectuele vooruitgang had er toe geleid dat de Fransen zich gingen interesseren voor de Engelse literatuur, omdat er de mogelijkheid was om te kunnen begrijpen wat vreemd was. Dit moest gezien worden als een algemene oorzaak, omdat ‘voor zoo ver de veranderingen in de literaire denkbeelden samengaan met de veranderingen in het vermogen om literatuur te produceeren, de intellectuele ontwikkeling van ons geslacht de groote oorzaak is van de verschijnselen in de letterkunde’ (NPL, 212). 


In De Nieuwe Gids lieten ander auteurs zich ook uit over de literatuurgeschiedenis. De opvattingen van Kloos en Verwey werden verzameld door Oosterholt. J. Oosterholt, De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse dichtkunst, Amsterdam 2005, p. 143-148 Hun opstelling tegenover literatuurhistorici laat zien hoe zij zich afzetten tegen een academische benadering van de literatuurgeschiedenis. Een verschil met Van der Goes. Zij stonden bijvoorbeeld veel negatiever tegenover Jonckbloet. Kloos was van mening dat het achterhalen van de feiten en het leggen van verbanden daartussen voorbijging aan een goede beoordeling van literaire werken uit het verleden. Literatuur moest gelezen worden, en alleen mensen die daar het juiste gevoel voor hadden konden er de esthetische waarde van aanduiden. Dorre wetenschappers dus niet.
	Van der Goes legde heel andere accenten in zijn overwegingen omtrent de literatuurgeschiedenis. Daarmee is dus een andere literatuurhistorische kant van De Nieuwe Gids naar boven gekomen. Maar ook bij Van der Goes stond de literatuurkritiek niet los van de literatuurgeschiedenis. 
In het volgende hoofdstuk staan twee kritieken van toneelstukken door hem geschreven centraal. Voor de volledigheid heb ik deze opgenomen. Daarin zal met name het oog vallen op de ware kunstenaar zoals Van der Goes zich die voorstelde. De bevindingen zijn echter niet nieuw, maar zijn, zoals zal blijken, al in soortgelijke vorm in eerdere hoofdstukken naar voren gekomen.     














Hoofdstuk 4.    Het goudvischje. 
Hoofdstuk 4.    Vermaak in de hoofdstad.


Het Goudvischje, een stuk geschreven door W.G. van Nouhuijs, verscheen mei 1892 in De Gids. Overeenkomende kenmerken die stukken, zoals Het Goudvischje, die als Nederlands naturalistisch repertoire aangeduid kunnen worden probeerde Kemperink in kaart te brengen. M.G. Kemperink, Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900, Amsterdam 1995 De dialogen in deze stukken bijvoorbeeld werden door de schrijvers zo gecomponeerd dat het zoveel mogelijk leek op alledaagse conversatie. Maar dat betekende niet dat de personages het in hun gesprekken alleen over koetjes en kalfjes haddden. Integendeel, het taalgebruik van de personages bleef beheerst, ondanks de problematiek waarin zij verzeild raakten. In Het Goudvischje draaide het om een huwelijk dat door de echtgenoot om financiële redenen was aangegaan. Zoals in vergelijkbare stukken werd de liefde daar tegenover gesteld en aangeprezen als enige betrouwbare basis voor het huwelijk. Om zo’n visie (op bijvoorbeeld het huwelijk) over te brengen liepen de verhalen in deze stukken vaker slecht dan goed af. Niet het goede werd beloond en het kwade bestraft, maar de minder vrolijke afloop liet wel de consequenties zien van een bepaalde manier van handelen, zonder dat er een beschuldigende vinger werd opgeheven naar personages.
	De meeste overeenkomst vertoonde dit naturalistische repertoire met de toneelwerken van Ibsen. Aan het begin van het stuk was de narigheid al in volle gang, het stuk zelf was de afwikkeling van de intrige die daar uit voortkwam. De personages (en de toeschouwers) komen langzamerhand steeds iets meer te weten over wat er werkelijk aan de hand is, de waarheid ontvouwt zich langzaam. Ibsen is daarin zichtbaar. ‘Een enkele maal gaat de overeenkomst met zijn stukken zo ver dat de vraag zich opdringt of er misschien sprake is van regelrechte ontlening’, aldus Kemperink.

Er had een roep om literatuur geklonken, en literatuur was in de mode geraakt. Dat bleek ook minder gunstige gevolgen te hebben. Voordat er sprake was van literatuur werd er door mensen als Van Maurik drama geschreven dat nog wel te waarderen was. In 1892 werden er stukken als Het Goudvischje geschreven. Waarover Van der Goes in De Nieuwe Gids schreef. F. van der Goes, “Het goudvischje. [Drama in drie bedrijven van W.G. van Nouhuijs]”, De Nieuwe Gids 7 2 1892 (GV)
Iemand als Van Nouhuijs was van hetzelfe kaliber als Van Maurik. De eerste verschilde daarin van de laatste dat hij de schijn ophield en zijn persoon stak schril af tegen de echtheid van Van Maurik. Schreef Van Maurik geen literatuur, hij pretendeerde ook niks. Van Nouhuijs daarentegen wilde niets liever dan aan de eis van literatuur voldoen, maar was daar niet in geslaagd. Kon daar ook niet in slagen, omdat het hem aan de kwaliteiten ontbrak. Aan Het Goudvischje wist hij alleen de schijn van literatuur mee te geven. Hij kwam bij het schrijven van dat stuk niet verder dan het nabootsen van wat literatuur was.
Van Nouhuijs was ‘iemand die volstrekt geen geest of gevoel heeft, maar tamelijk het schrijfgereedschap handteert’ (GV, 254). En wie artistiek gevoel moet ontberen kan geen literatuur produceren, maar alleen reproduceren. Of zoals van der Goes het zelf uitdrukte: ‘Nu kan […] van zijne modellen Van Nouhuijs alleen het uiterlijke nadoen, en dan zooals híj dat uiterlijke ziet, namelijk geheel on-artistiek; daarom is de inférieure echtheid bij Van Maurik te verkiezen boven den supérieuren schijn bij Van Nouhuijs. De Heer Van Maurik representeert de goede leverworst, de Heer Van Nouhuijs de duffe ganzen-pastei’ (GV, 255).
	Volgens Kemperink kwamen in soortgelijke stukken als Het Goudvischje verwijzingen voor naar de tijd waarin het geschreven was. Een eigentijds element in Het Goudvischje was het noemen van het boek Het Noodlot van Couperus.
	Een eigentijdse verwijzing of niet, Van der Goes noemde het een ‘smakeloos-literaire buitensporigheid’ (GV, 273). De personen in het stuk waarvan verondersteld werd dat zij Het Noodlot lazen waren niet de mensen dat zich met dat soort boeken bezighielden, en daarom was het overbodig dat het in het stuk voorkwam. ‘Het is enkel een flauwe aardigheid van den schrijver, een bijde-hand-heid van een fin-de-siècle literator’ (GV, 274).
	En de intrige? Als van een melodrama. ‘Al de laffe trucs die de theater-lievende menigte kunnen bekoren, worden door dezen schrijver bemind en zonder bedenken aangewend. Daar is hem in die dingen niets te conventioneel en te grof’ (GV, 276).
	Zoals bleek had Kemperink de geest van Ibsen ontmaskerd in Nederlandse toneelstukken als Het Goudvischje. Dat Van Nouhuijs ergens anders te rade moest gaan, was  volgens Van der Goes het logische gevolg van het ontbreken van een kunstenaarsziel bij deze schrijver. Het was dus niet opmerkelijk ‘dat het slot van het Goudvischje een potsierlijk-onverbloemde navolging is van het laatste tooneel in Nora van Ibsen. De middelen van den auteur, dit merkte men gedurende het heele stuk, waren niet voldoende om behoorlijk rond te komen; het lag voor de hand dat hij moest eindigen met den brutaalsten roof die wel in lange jaren in het land der letteren is gepleegd’ (GV, 257).

In het aangehaalde onderzoek naar het toneel in het fin de siècle is ook een inventarisatie te vinden van het repertoire dat in het seizoen 1889-1890 werd opgevoerd. De verrassingen in dat seizoen kwam van de Salon des Variétés. Daar werden twee soorten stukken gespeeld. Stukken die zorgden voor aanloop van toeschouwers, maar ook modern werk van buiten Nederland, waaronder Nora van Ibsen en Het onweer van Ostrovski.
	Ibsen had succes geoogst in Nederland, omdat men vond dat hij als Noor een volkskarakter vertegenwoordigde dat vergelijkbaar was met het Nederlandse. Het was een schrijver waarover uiteenlopende auteurs, bijvoorbeeld in De Gids maar ook in De Nieuwe Gids serieuze studies publiceerden. 
Aan Nora wijdde Kemperink zelf ook een serieuze studie. Het stuk had een rigoreus einde met het vertrek van Nora. Maar dat heeft ook een positieve lading, omdat Nora tot inzicht is gekomen, ‘omdat ze nu ook vanuit die nieuwgewonnen kijk op haar leven in staat blijkt te handelen’. Zij doorziet hoe de verhouding tussen haar en haar echtgenoot zou moeten zijn, en er rest haar geen keus dan weg te gaan.

De rector van een gymnasium te Dordrecht, Dr. S.J. Warren, schreef in zijn voorrede bij een vertaling van Nora, over de klassiek tragische inhoud van het stuk. H. Ibsen, Nora, (oorspr. titel: Et Dukkehjem, 1879), vertaald door Henrica, Amsterdam 1887 Een inhoud die ‘niet zoo eigenaardig Noorsch’ was als andere stukken van Ibsen. Door de bescherming die ze altijd had genoten, haar slechte opvoeding kende zij de ‘ernst des levens, de werkelijkheid’ niet. Dat nam niet weg dat zij wel zoveel van haar man hield als waartoe zij als vouw in staat was. ‘En zij is eene ware vrouw: haar gebrek aan logica wordt aangevuld en meer dan vergoed door den rijkdom van haar hart, geopend voor hoogere aspiraties en begeerig naar zelfopofferingen’. De Noorse eigenschap, die Ibsen Peer Gynt al had toebedeeld, had ook Nora meegekregen: ‘hare waarheidsliefde is niet ontwikkeld’. In het stuk maakte ze alsnog de ontwikkeling door, en na het onder ogen zien van de waarheid nam ze haar besluit. 

Een verzameling van over verschillende tijdschriften verspreide artikelen over Ibsen en zijn werk van de hand van Leo Simons is te vinden in zijn Besproken plaatsen. L. Simons Mz., Besproken plaatsen, Amsterdam 1891 (eerder door mij besproken met betrekking tot de acteur Possart) Daarin vermeldde hij dat ‘Henrik Ibsen wortelt in zijn volk en in zijn tijd’, en zijn tijd was vol van ‘nieuwe denkbeelden’. Die doken dan ook op in zijn werk. Simons schreef dat hij en zijn tijdgenoten  ‘geen zuiver artistiek werk [konden] gaan maken, voor die « tendenz-jacht » ten einde was.’ Of hij daarmee bedoelde dat Ibsen geen zuiver artistiek werk maakte, of dat hij dat pas kon op het moment dat het enthoussiasme voor de nieuwe opvattingen grotendeels was weggeëbd, wordt niet duidelijk.
Ibsen was geen moraalridder die vanuit zijn verstand stukken schreef waarin hij goed en kwaad uiteenzette. Hij schreef vanuit een ‘stemming, die plastische uitdrukking vordert’. Soms lag het resultaat ver af van de stemming waarmee hij begonnen was. In ieder geval was het proces dat hij doormaakte tijdens het schrijven niet voor gewone stervelingen weggelegd: ‘Maar omdat hij een groot dichter is, op wien zóo intens reageert het golvend leven om hem heen, dat hij beweging voelt, waar anderen nog rust zien; omdat hij een groot dichter is, die wèl het leven ondergaat, maar altijd weer er boven duikt en dan er op neerziet, vinden wij in zijn afbeelding van dat leven nu eens een fijner dan een krachtiger lijn, een diepte van vergezicht en een hoogte van luchtruim als wij, gewone menschen, ziende met onze gewone oogen, er niet zoo in waarnemen’. Het belangwekkende in Nora was dan ook ‘dat het te gelijk diepzinnig zielkundig is in de teekening der personages en aangrijpend van dramatische handeling’.
In Nora ging het om de emancipatie van de vrouw, in die zin dat zij zich als vrouw losmaakte, en haar persoonlijkheid ontdekte. ‘Want zoolang zij niet zelfstandig is, niet door eigen ervaring de wereld heeft leeren kennen, en door eigen overpeinzing zich eene wereldbeschouwing vormen, kan zij geen ware echtgenoote en vooral geen goede moeder zijn’. Nora was niet in de gelegenheid geweest zich zo te ontwikkelen, en ondervond daar de gevolgen van.
In een beschouwing van het stuk, moest men volgens Simons ook ‘het eigenaardig Noorsche afscheiden van het algemeen menschelijke’ onderscheiden. Alleen op die manier kon het stuk op een juiste manier begrepen worden. Precies dat wat het stuk vreemd en ongewoon maakte was voortgekomen uit de Noorse volksaard die de schrijver vertegenwoordigde.

Een derde schrijver die iets meedeelde over Nora was Emmanuel de Bom. E. de Bom, Henrik Ibsen en zijn werk, Gent, Amsterdam 1893 Hij verdeelde de werken van Ibsen in twee categoriën in: de sociale drama’s en de familiedrama’s. Na het schrijven van sociale drama’s richtte Ibsen zich op de familie als ‘een kleine maatschappij op zichzelf’. De verhouding tussen Helmar en Nora was niet zoals die moest wezen in een goed huwelijk, want ‘een werkelijk huwelijk is onmogelijk zonder harmonische ineenstrengeling van de mannelijke en vrouwelijke individualiteiten; beide mogen hun rechten als mensch geheel en volledig laten gelden, elk volgens de geaardheid van zijn geslacht; wanneer de ene personaliteit de andere opslurpt, wordt de harmonie verbroken en ontstaat het onrecht; het huwelijk moet zijn: een eerlijk verdrag , gesteund op wederzijdsche sympathie, achting en vrije verantwoording, op waarheid en vrijheid’.
Nora ontdekt dat de verhouding met haar echtgenoot scheef is, en deze zal ze rechttrekken. ‘Een ware echtgenoote, een ware moeder kan zij niet wezen, vooraleer zij geheel mensch geworden zij’. Zij zal haar eigen zelfstandigheid moeten bewerkstelligen, want ‘zelfstandigheid is en der onmisbare elementen, zonder hetwelk geen echt mogelijk is’.

Kortom, in Nederland kende Ibsen een behoorlijke populariteit. Zo lijkt het tenminste. Dat anderen zo hoog opgaven van Nora van Ibsen, en Onweer van Ostrovski, was volgens Van der Goes volledig onterecht. F. van der Goes, “Vermaak in de hoofdstad”, De Nieuwe Gids 5 1,1890 (VH) Het waren geen mooie stukken, en daarom niet echt artistiek. In zijn  artikel legde Van der Goes uit waarom hij vond dat deze twee stukken, waarvan hij in een opvoering had gezien in 1889, weinig artistieke waarde hadden.
	‘Alle kunst is vermaak, schoon niet alle vermaak kunst is’ (VH, 271). De kunst, en het toneel moest verbeterd worden om aan de criteria van vermaak en schoonheid voldoen. ‘Van een vervelend en leelijk plezier, moet het tooneel aantrekkelijk en fraai gaan zijn; daarna zal het groote kans hebben om kunst te worden’ (VH, 272). Nora en Onweer lieten wel iets zien van de verbeteringen die in het toneel werden nagestreefd. Dat wilde niet zeggen dat de opvoeringen vermakelijk genoemd konden worden. Een vergelijking met ‘de grove kluchten’ (VH, 273), die in het Café-Concert Victoria werden vertoond konden ze niet doorstaan. Wat in Victoria werd gespeeld was weliswaar eenvoudiger toneel, maar dat vermaakte wel. 
	Dat men ‘spreekt over de menschekennis van Ibsen, over de juistheid van de karakterteekening, over het geävanceerde van zijn maatschappelijke denkbeelden’, en ‘de tentoonstelling van 's lands zeden, de beschavende strekking van deze schilderij’ (VH, 273) werd geprezen in het drama van Ostrovski, maakte het oordeel dat deze stukken mooi of vermakelijk waren niet terecht. Ibsen mocht dan moderne opvattingen hebben over de positie van de vrouw in de samenleving, daarin in was hij niet de enige, en pas wanneer hij deze als een kunstenaar verwerkte, kon het een mooi stuk opleveren.
	Hetzelfde idee van kunstenaarschap, waarop Van der Goes’ kritiek op Van Nouhuijs was gebaseerd, was in 1889 al de maat geweest waarmee hij Ibsen en Ostrovski mat. ‘Aandoeningen zijn de begrippen van artisten en ik heb niets gezien dan kleinere verstandszaken, dan groepjes van personen die hij met rijp overleg naast of tegenover elkaar stelt, tafereelen die met bedreven hand geschikt zijn om te laten uitkomen wat hij van de behandelde onderwerpen denkt en vindt’ (VH, 274). 
	 Nora ontroerde niet, het behaagde niet, het was mooi noch vermakelijk, en dus geen kunst. Niet omdat ‘de tooneelen in Nora schokkender moesten zijn wat de handeling betreft, of dat er krassere uitdrukkingen in de dialoog moesten voorkomen’ (VH, 275). Of omdat ‘een artist geen overtuigingen mag of kan hebben’ (VH, 275). Dat mocht Ibsen wel, als hij daarbij maar de aandoeningen had gevoeld die een kunstenaar behoorde te voelen bij zijn onderwerp. 

‘Het literatuur-tje spelen zal van zelf wel ophouden’ (VH, 280). Met die woorden besloot Van der Goes zijn relaas over Ibsen en Ostrovski. Dat dat niet het geval zou wezen zou wel blijken uit de navolging die Ibsen kreeg van Nederlandse toneelschrijvers als Nouhuijs. Enerzijds bewijst Van der Goes hier dus dat de meningen in Nederland over Ibsen niet onverdeeld positief waren. Anderzijds is het wel merkwaardig dat hij in 1892 de beschuldiging aan het adres van Van Nouhuijs uitte dat deze ter compensatie van eigen onvermogen zich schuldig maakte aan plagiaat, maar dat hij in 1889 beweerde dat de schrijver waar Van Nouhuijs het einde van zijn drama aan ontleende zelf ook verlegen zat om kunstenaarsgevoel. Als ik er van uit ga dat Van der Goes' mening over Ibsen niet in de tussentijd veranderd was, dan moet ik concluderen dat Van Nouhuijs de compensatie die hij zocht in Ibsens Nora onmogelijk kon vinden, oftewel het ene gat met het andere vulde. 


Nawoord.


Op deze bladzijde had ik mijn bevindingen kunnen generaliseren om zo mijn onderzoek in een korte conclusie te vatten. Dat zal ik niet doen, omdat ik juist geprobeerd heb te onderzoeken en te schrijven met aandacht voor het detail. Die details zouden bij het generaliseren wegvallen. Om dezelfde reden heb ik in dit onderzoeksverslag zo min mogelijk gebruik gemaakt van begrippen die naar mijn idee al een sterke generalisatie in zich hebben. Ik bedoel begrippen die vaak eindigen op –isme (denk aan positivisme en naturalisme, maar ook de Tachtigers). Het zijn het soort begrippen waarmee bepaalde fenomenen in de wetenschap, de kunsten, of waar dan ook, worden gegroepeerd. Door overeenkomende kenmerken worden die fenomenen verondersteld te behoren tot een afgebakende stroming of periode. Had ik dat soort begrippen gebruikt dan waren sommige bevindingen misschien makkelijker te plaatsen geweest. Aan de andere kant gaat de eigenheid van de fenomenen die ermee worden getypeerd deels verloren. Dus heb ik bijvoorbeeld geprobeerd Van der Goes niet neer te zetten als een onderdeel van een literaire beweging in en om De Nieuwe Gids (wat Van der Goes zelf wel deed), maar heb ik de verschillen en overeenkomsten met andere redacteurs geprobeerd aan te stippen.
	Hier dus geen conclusie. Wel wil ik nog een klein vervolg schrijven op mijn inleiding. Want bij het schrijven van deze doctoraalscriptie heb ik ook moeten zoeken naar mijn eigen historiografische ideeën. Misschien nog wel meer dan naar die van Van der Goes. De inleiding zoals die nu nog steeds niet af is, heeft van alle hoofdstukken de meeste veranderingen ondergaan.
	Van de meeste dingen waarin ik eigenwijs wilde zijn bleek in de loop van mijn onderzoek, dat het niet mogelijk was om me daar tot in de uiterste consequenties aan te houden. Generalisaties bijvoorbeeld heb ik ook niet helemaal kunnen vermijden. Maar ondanks de veranderlijkheid van mijn ideeën kwam ik bij mijn historiografische overpijnzingen vaak op ongeveer hetzelfde punt uit. Het gevoel namelijk dat de geschiedschrijving op een paradox berust. Zoals ik in mijn inleiding al schreef, houden bronnen misschien wel verband met een historische realiteit, maar zulke verbanden zijn niet te achterhalen. De enige manier waarop een onderzoeker zijn materiaal kent is door zijn eigen geschiedenis met dat materiaal (die dus ook niet vast te leggen is). 
	Het paradoxale schuilt daarin dat een onderzoeker dit soort bezwaren, die geschiedschrijving onmoglijk maken, gedeeltelijk moet negeren. Om historisch materiaal te kunnen onderzoeken ontkomt men er niet aan om (verbanden met) een historische realiteit te veronderstellen. Want hoe weinig zeker de bevindingen van een historisch onderzoek bij voorbaat dan ook mogen zijn, dat maakt de geschiedenis als wetenschap nog niet onzinnig.
	Bij deze bewering wil ik het laten. In een uitgebreider betoog zal waarschijnlijk blijken dat deze bewering ook niet houdbaar is, vrees ik… 





Met dank aan Henk Gras. 

 



In volgorde van opkomst.  Een lijst met de belangrijkste schrijvers die aan bod zijn gekomen. De informatie is grotendeels ontleend aan de website www.dbnl.nl. (1 juni 2007)


1. F. van der Goes (1859-1939). De held van dit verhaal. Frank van der Goes was samen met Jacques Perk een leerling van Doorenbos aan een hbs in Amsterdam. Hij schreef over toneel in Het Tooneel en De Amsterdammer. Was medeoprichter van De Nieuwe Gids en De Nieuwe Tijd, en schreef ook in De Kroniek. De brochure Majesteitsschennis was van zijn hand. Daarin nam hij het op voor Domela Nieuwenhuis, die was veroordeeld voor dat misdrijf. Hij neigde steeds meer naar het socialisme, en hielp in 1894 bij de oprichting van de SDAP. Zijn vertaling uit 1890 van Looking Backward van Bellamy (onder de titel Het jaar 2000), zorgde voor de discussie die zou leiden tot uiteenvallen van de redactie van De Nieuwe Gids.   

4. J. ten Brink (1834-1901). Ten Brink promoveerde in Utrechtse in 1860 in de godgeleerdheid. Hij was tussen 1862 en 1884 leraar op een gymnasium in Den Haag. Hij volgde in 1884 Jonckbloet op in Leiden als hoogleraar Nederlandse letterkunde. Zowel als prozaschrijver als op het vlak van de geschiedenis schreef hij veel. Zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde verscheen in 1897. 

11. A. Pierson  (1831-1896). In eerste instantie was Pierson predikant in Leuven. Later werd hij hoogleraar in Heidelberg (1870-1874). Na zijn terugkeer werd voorzitter van het Tooneelverbond. Aan de Amsterdamse universiteit doceerde hij kunstgeschiedenis. Pierson schreef een roman (Adriaan de Mérival, 1866), maar ook over de kerkgeschiedenis en de klassieke oudheid (Onze Geestelijke Voorouders, 1887). Een reeks artikelen van hem met de titel werd Oudere tijdgenooten (1888), verscheen in De Gids.

13. S. Ipz. Wiselius (1769-1845). Jurist, classicus, dichter en toneelschrijver. Hij was directeur van de politie te Amsterdam, en vanaf 1798 een van de directeuren van de schouwburg aldaar. Schreef een aantal treurspelen naar het voorbeeld van de oude Grieken, zoals Adel en Mathilda (1813).  

14. A. C. Loffelt (1841-1906). Loffelt was tussen 1869 en 1873 leraar Engels in Dordrecht. Weidde zich daarna aan de studie van de letteren en het toneel. Hijverwierf bekendheid met zijn toneelkritieken in Het Vaderland. 

16. L. Simons Mz. (1862-1932). Vanaf 1905 werden onder zijn leiding de boeken van de Wereld-Bibliotheek uitgegeven. Hij schreef toneelstudies, en enkele romans die meestal verschenen onder het pseudoniem Albert de Vries.

18. J. N. Van Hall (1840-1918). Van Hall studeerde rechten in Utrecht. Hij was ambtenaar ter secretarie, en van 1895 tot 1907 wethouder van onderwijs te Amsterdam. Het Tooneelverbond werd opgericht nadat hij daartoe in 1869 op het Letterkundig Congres te Leuven had opgeroepen. Hij werd secretaris van het verbond, en tussen 1870 en 1878 redacteur van Het Nederlandsch Tooneel. Samen met C.N. Wijbrands gaf hij de Tooneelstudiën uit. In De Gids verschenen zijn Letterkundige kronieken; van 1883 tot 1916 was hij redacteur van dat tijdschrift. 


19. De kommissie, door den Koning benoemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het Nationaal Tooneel:
 
J. Van Lennep (1802-1868). Nederlands prozaschrijver en dichter. In 1824 in Leiden gepromoveerd. Van Lennep maakte tijdens zijn studie rechten een voetreis door de Noordelijke provinciën (1823). Hij was rijksadvocaat en lid van de Tweede Kamer (1853-1856). Zijn roman De roos van Dekama (1836) en zijn toneelstuk Het Dorp aan de Grenzen (1830) zijn twee van zijn meest bekende werken. Van Lennep was actief lid van de kamer Achilles, en hij dichtte samen met De Bull voor die kamer in 1850 het treurspel De Val van Jeruzalem. Door zijn toedoen slaagde Eduard Douwes Dekker er in 1860 in zijn Max Havelaar uit te geven. Tussen 1855 en 1869 verzorgde hij een 12-delige Vondeleditie.

J. H. Burlage (1806-1873). Burlage studeerde rechten in Utrecht en promoveerde 1835. Hij was een groot voorstander van het koningshuis, en ging in 1830 dan ook vrijwillig onder de wapenen. Hij werd makelaar, en in 1846 door een Duitser voor veertigduizend gulden opgelicht. De bijdrage van Burlage aan de literatuur was voornamelijk beperkt tot gelegenheidswerkjes, maar hij vertaalde en bewerkte daarnaast ook het een en ander voor het toneel. Burlage was oprichter van de Vereeniging het Metalen Kruis. Hij was vanaf 1855 lid van de Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, maar nauwelijks actief. 

H. J. Schimmel (1823-1906). Een dichter en schrijver van drama’s en historische romans. Tot 1842 werkte hij op het kantoor van zijn vader. Vanaf 1849 was hij werkzaam bij de Handelmaatschappij in Amsterdam. In de periode 1863-1878 was hij directeur van de Amsterdamsche Credietvereeniging. Met A.J. de Bull richtte de rederijkerskamer ‘Achilles’ op.Vele jaren was Schimmel als voorzitter verbonden aan de vereniging `Het Nederlandsch Tooneel'. Behalve aan De Gids (1851-1867) was hij ook aan de tijdschriften Het Tooneel, Nederland en Elsevierals redacteur verbonden. Zijn Twee Tudors werd in 1847 opgevoerd. Jufvrouw Bos verscheen in 1878. Schimmels historische romans Mary Hollis en Mylady Carlisle werden in respectievelijk 1860 en 1863 uigegeven.

A. J. De Bull (1823-1888). De Bull was medeoprichter van de rederijkerskamer Achilles en De Spektator (1848). Hij was tot 1883 redacteur en uitgever van het conservatieve dagblad de Amsterdamsche Courant, en medewerker aan Tijdspiegel, De Gids, Kunstkroniek. Hij was dichter (De Ledige Stoel, 1842) en schrijver, bekend door zijn voordrachten, lid van vele genootschappen en bezitter van eenige ridderorden.

J. W. Holtrop (1806-1870). Bibliograaf en bibliothecaris. Na zijn studie werd hij in 1829 aangesteld bij de Kon. Biblotheek. Van 1835 tot in 1868 was hij daar directeur. Tussen 1857 en 1868 verscheen  Monuments typographiques des Pays-Bas au 15me siècle, opgesteld door hem en dr. Campbell (zijn zwager).










19. H. Heijermans sr. (1824-1910) Liberaal journalist. Mede-oprichter van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Vader van de sociaal-democratische toneelschrijver Herman Heijermans jr. 

22. B. C. Coquelin (1841-1909). Deze acteur werd geboren in Boulogne. Om hem te onderscheiden van zijn broer werd hij Coquelin aîné genoemd. In 1859 ging hij studeren aan het Parijse Conservatoire, en in 1860 debuteeerde hij bij de Comédie Française. Hij tourde door Europa en in de VS o.a. met  Sarah Bernhardt (1900). Coquelin leidde ook eigen gezelschappen, schreef L'Art et le comédien (1880), Molière et le misanthrope (1881), en essays over Eugene Manuel (1881) and Sully-Prudhomme (1882), L'Arnolphe de Molière (1882), Les Comédiens (1882), L'Art de dire le monologue (met zijn broer, 1884), Tartuffe (1884), en L'Art du comédien (1894).

24. H. H. J. de Leeuwe (1916). De Leeuwe was de eerste hoogleraar theaterwetenschap aan de universiteit Utrecht. Zijn proefschrift droeg de titel Multatuli, het Drama en het Toneel (1949). Hij schreef ook over Bilderdijk (1990) en de Amsterdamse schouwburg in 1795 (2003).

24. J. Jelgerhuis (1770-1836). Johannes Jelgerhuis werd in Leeuwarden geboren. In 1806 kwam hij in Amsterdam. Daar was hij werkzaam hij als schilder (waartoe hij was opgeleid). Daarnaast volgde hij in de hoedanigheid van acteur Bingley op. In 1827 werden zijn Theoretische lessen over de Gesticulatie en Mimiek, gegeven aan de kweekelingen van het fonds ter opleiding en onderrigting van Tooneel-kunstenaars aan den Stadsschouwburg te Amsterdam uitgegeven. De platen daarin waren van zijn hand.

24. C. J. Roobol (1806-1870). Amsterdams toneelspeler. Vele toneelstukken werden door hem vertaald. Als eerste vertaalde hij een stuk van Victor Hugo in het Nederlands (Angelo). Vanaf 1859 was Roobol directeur van de Schouwburg samen met Tjasink; na 1861 met Tjasink en Peters.

26. B. H. Lulofs (1787-1849). Geboren in Zutphen, zoon van een sterrenkundig hoogleraar. In 1811 promoveerde hij en vanaf 1815 tot aan zijn dood bekleedde Lulofs de functie van hoogleraar Nederlandse taal en letteren aan de universiteit Groningen. Van hem werden uitgegeven: Over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde (zijn intreerede, 1815), Opheldering over Vondel (1830), Gelderlands Voortreffelijke Dichter Staring geschetst (1843). Daarnaast verschenen poëzie en vertalingen van letterkundige werken. Lulofs was ook zelf beoefenaar van de declamatie.

26. A. G. van Hamel (1842-1907). Anton Gerard van Hamel werd te Haarlem geboren en had een tweelingbroer Gerard Anton. Op het gymnasium in Amsterdam was hij een leerling van J.J.A.A. Frantzen. Van Hamel studeerde theologie, en in 1872 werd hij te Rotterdam predikant bij de Waalsche gemeente. In Groningen promoveerde hij in de theologie (1879), in Utrecht in de Nederlandse letteren (1886). Als eerste hoogleraar in de Franse taal werd hij verbonden aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1887 was hij redacteur van De Gids, eerder al was hij hoofdredacteur van Los en Vast  (1880-1884). Hij was bestuurslid van het Nederlandsch Tooneelverbond. Hijzelf was ook geoefend in de declamatie, en kende een grote liefde voor alles wat Frans was. Zijn bijdragen aan De Gids hielden dan ook allemaal verband met de (Franse) declamatie. In 1876 sprak hij voor de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen de rede Molière en het Nederlandsch tooneel uit. Van Hamel jureerde in 1877 voor een prijsvraag en bekroonde met Vosmaer en Haverkorn van Rijsewijk het blijspel Kiesvereeniging van Stellendijk.

30. Multatuli (1820-1887). Pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Vertrok als achtienjarige vanuit Nederland naar Java. Daar werd hij ambtenaar, in 1856 als assistent-resident in Lebak. Hij nam ontslag omdat hij zich niet langer kon verenigen met het beleid dat hij diende uit te voeren, en vertrok naar Europa. Over die periode schreef hij Max Havelaar of de koffieveilingen der Ned. Handelmaatschappij, een boek dat in 1860 werd gepubliceerd. Van hem verschenen voorts onder andere:  Minnebrieven (1861), Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb (1861), Over vryen Arbeid (1861), Ideën (vanaf 1862). Douwes Dekker gaf tevens voordrachten, ter promotie van eigen werk. In sommige periodes leefde hij gescheiden van zijn vrouw en kinderen. Na 1866 kwam hij nog sporadisch in Nederland terug. Vanuit Duitsland schreef hij de Bulletijntjes Van den Rijn, die verschenen in de Opregte Haarlemsche Courant. Douwes Dekker overleed in Nieder-Ingelheim, 19 februari 1887.

36. W. J. T. Kloos (1859-1938). Willem Kloos doorliep de hbs in Amsterdam, en had daar les van W. Doorenbos. Hij studeerde rechten, maar werd dichter en schrijver. Bijdragen van hem verschenen in de Nederlandsche Spectator, Nederland (1880), Astrea, (1881) en De Amsterdammer (1883).
Kloos schreef de Inleiding bij de uitgave van de gedichten van zijn de overleden vriend Jacques Perk (1882). Die Inleiding wordt wel gezien als aankondiging van nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur. De Nieuwe Gids werd mede opgericht door Kloos. In de brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek (1886) onthulden Kloos, Verwey en Veth dat zij en niet ene Guido het gedicht Julia hadden geknutseld, en hoe zij de critici beet hadden genomen. De kreet: `de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie', is van Kloos, geschreven naar aanleiding van Gorters Verzen. Vanaf 1893-1894 joeg Kloos de overgebleven redacteurs van De Nieuwe Gids weg. Hij zette het tijdschrift onder zijn hoofdreactie nog vele jaren voort. Hij publiceerde de bundels Verzen (1894), Nieuwe verzen (1895) en Veertien jaar literatuur-geschiedenis, 1880-1893 (1896). In 1935 ontving Kloos een eredoctoraat van de universiteit van Amsterdam. 

36. L. van Deyssel (1864-1952). Lodewijk van Deyssel was een van de pseudoniemen waaronder Karel Johan Lodewijk Alberdingk Thijm, zoon van Josephus Albertus, optrad. Alberdingk Thijm werd geboren in 1864 in Amsterdam. In het tijdschrift van zijn vader schreef hij De eer der Fransche meesters (1881), tussen 1882-1889 in het weekblad De Amsterdammer. Hij schreef een toneelstuk (Wederzien, 1883), kritieken (Nieuw Holland, 1884; Over Literatuur, 1886), en romans (Een Liefde, 1887; De Kleine Republiek 1888) en Verzamelde Opstellen (1894-1912). In eerste instantie was hij een aanhanger van Zola, in 1891 publiceerde hij echter De Dood van het Naturalisme en in 1895 verscheen zijn studie Van Zola tot Maeterlinck. Zijn polemiek met Van der Goes over het socialisme (1891), was een van de redenen van het uiteenvallen van de redactie van De Nieuwe Gids. In 1894 richtte Van Deyssel het Tweemaandelijksch Tijdschrift, dat in 1902 De Twintigste Eeuw ging heten. Pas in 1909 werd hij redacteur van De Nieuwe Gids (toen de XXste Eeuw daarmee samenging). Zijn letterkundige werk bekostigde Van Deyssel uit een een door vrienden opgericht fonds. Hij was voorzitter van Vereeniging van Letterkundigen, en verkreeg in Amsterdam het eredoctoraat in de letteren (1935).

36. A. Verwey (1865-1937). Dichter en criticus, geboren in Amsterdam. Van 1885 tot 1890 was hij redacteur van De Nieuwe Gids. Met Van Deyssel richtte hij Tweemaandelijksch Tijdschrift op (1894). Na 1905 weidde Verwey zich aan een eigen maandblad De Beweging, tot 1919. Met zijn intreerede Van Jacques Perk tot nu begon hij als hoogleraar Nederlands in Leiden (1924-1935). In 1914 was hij al eredoctor aan de universiteit te Groningen. Verwey schreef een studie over Potgieter (1903), dichtte naar aanleiding van de Boerenoorlog, en schreef een aantal drama’s (Johan van Oldenbarnevelt, Jacoba van Beieren, Rienzi). Een aantal van zijn vroege dichtbundels zijn: Persephone en andere gedichten (1885), Verzamelde Gedichten (1889) Aarde (1896), De Nieuwe Tuin (1898).

42. R. J. Fruin (1823-1899). Robert Fruin werd in Rotterdam geboren, ging in 1842 studeren in Leiden en promoveerde daar in de literatuur in 1847. Zijn dissertatie had de titel De Manethone Sebennytha. Fruin werd docent aan een Leids gymnasium, daarna praeceptor en in 1859 prorector. Een jaar later werd hij hoogleeraar in de Vaderlandsche Geschiedenis in Leiden, en sprak bij die gelegenheid de rede De onpartijdigheid van den geschiedschrijver uit. 
Fruin was redacteur van De Gids (1865-1875), medewerker aan verschillende tijdschriften en  lid van de Koninklijke Academie en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Zijn Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-'98 verscheen voor het eerst in 1856.

42. P. J. Blok (1855-1929). Petrus Johannes Blok studeerde en promoveerde in de letteren in Leiden. Van 1879 had hij een aanstelling als leraar aan het gymnasium te Leiden, tot hij in 1884 in Groningen als hoogleraar werkzaam werd. Vanaf 1894 vervulde hij eenzelfde functie aan de universiteit van Leiden. Van 1894 tot 1897 onderwees hij vaderlandse geschiedenis aan de koningin. Blok stichtte het Museum van Oudheden (1891) en schreef onder andere: Een Hollandsche stad in de Middeleeuwen (1883), de redevoering Het doel van de beoefening der geschiedenis (1884), Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 delen, 1892-1907).

42. G. W. Kernkamp (1864-1943). In Haarlem geboren historicus. Tussen 1882 en 1888 studeerde Kernkamp geschiedenis in Utrecht, en promoveerde in 1890 op het proefschrift De sleutels van de Sont, en werd leraar geschiedenis. Hij was hoogleraar in Amsterdam (1901-1903) en in Utrecht (1903-1935) en bijzonder hoogleraar aan de Handels hoogeschool in Rotterdam (1913-1935). In zijn onderzoek richtte hij zich vooral op de de economische en sociale geschiedenis. Van 1920 tot 1929 was hij hoofdredacteur van De (Groene) Amsterdammer. Kernkamp was mede-oprichter van het Comité van Waakzaamheid tegen het Nationaal Socialisme en overleed in Utrecht in 1943.

43. W. J. A. Jonckbloet (1817 -1885) Jonckbloet werd geboren in Den Haag, waar hij naar het gymnasium ging. In 1835 ging hij in Leiden medicijnen studeren. In 1840 werd hij doctor in de Nederlandse letteren. Zowel in Deventer (1848) als in Groningen (1854) werd Jonckbloet hoogleraar. De liberaal was tussen 1864 en 1877 lid van de Tweede Kamer, om daarna in Leiden tot 1883 weer een functie als hoogleraar te vervullen. Op politiek gebied schreef hij het vulgschrift Schoolwetagitatie (1866), en onder het pseudoniem Sagittarius Parlementaire Portretten (1869). Zijn studies van de Nederlandse letterkunde hadden veelal betrekking op de middeleeuwen. Met Matthias de Vries richtte hij in 1843 de Vereeniging tot bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde op. Tussen 1868 en 1872 verscheen de eerste versie van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.

44. A. van Halmael (1788-1850). Op 17 oktober 1788 werd Arent van Halmael geboren in Amsterdam. Hij promoveerde in Leiden (1810). In Amsterdam en Leeuwarden was hij auditeur-militair. Behalve zijn Bijdrage tot de Geschiedenis van het Toneel (1840) schreef hij ook treur- en blijspelen: Gerard van Velzen (1817), Reinier en Willem van Oldenbarnevelt (1825), Ats Bonninga (1830), Ter Nagedachtenis van Van Speyk (1831), Mathilde en Struensee (1837), De Twist om Bolsward (1841) en Henri Picard of de Nederlandsche Zanger te Parijs (1846).

45. H. E. Moltzer (1836-1895). Henri Ernest Moltzer werd in Wassenaar geboren. Hij studeerde en promoveerde zowel in de rechten als de letteren (1862). Zijn proefschrift had de titel Geschiedenis van het Wereldlijk Tooneel. Moltzer werd in 1865 hoogleraar in Groningen en in 1882 te Utrecht, in de Nederlandse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Met name de  middeleeuwse letteren werden door hem bestudeerd. Hij was dan ook initiatiefnemer van de Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde. Van hem verscheen: De nieuwe richting in de taalkunde (inaugurele rede, 1865), De middelnederlandse dramatische poëzie (1875). Moltzer maakte in 1895 een einde aan zijn leven en liet de rede Het Kunstbegrip der Nieuwe-Gids-school  na. Zijn verzameling boeken, de ‘Bibliotheca Moltzeriana’, werd aan de universiteit Utrecht geschonken.

45. J. H. Gallée (1847-1908). In Vorden (Gelderland) geboren. Gallée studeerde en promoveerde in Leiden in de letteren, werd in 1872 leraar in de Nederlandse taal en letterkunde aan het gymnasium en de hbs te Haarlem, in 1879 lector aan de Universiteit Utrecht, en leraar aan het gymnasium aldaar. In 1882 werd hij hoogleraar in 't Oud-Germaans te Utrecht. Gallée richtte met G.J. Klokman in 1901 de ‘Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland’ op, die de Driemaandelijksche Bladen uitgaf. Hij ijverde voor een museum voor volkskunde. Van hem verschenen: Geschiedenis der dramatische vertooningen (1873), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect (1896) en Het Boerenhuis in Nederland (1907).

52. C. D. Busken Huet (1826-1886). Conrad Busken werd te Den Haag geboren. Na zijn studie theologie in Leiden werd Busken Huet predikant in Haarlem (1852-1862). Hij was redacteur van de Opregte Haarlemsche Courant  to 1868, en tussen 1863 en 1865 tevens van De Gids, waarin hij de letterkundige rubriek Kroniek en Kritiek schreef. Huet raakte bevriend met potgieter. In 1868 vertrok hij naar Indië, waar hij tot 1872 als redacteur aan de Java-Bode verbonden was. Tussen 1876 en 1886 schreef hij als correspondent vanuit Parijs onder het pseudoniem Fantasio. Busken Huet overleed daar 1 Mei 1886, ligt begraven op Mont-Parnasse. Een aantal van zijn werken zijn: Litterarische Fantasiën en Kritieken (25 delen, zj.), Lidewijde (1868), Van Napels naar Amsterdam (1877), Parijs en Omstreken (1878), Het Land van Rubens (1879).

53. J. Hilman (1802-1881). Johannes Hilman was koopman in de stad waar hij werd geboren, Amsterdam, totdat hij ging rentenieren. Door zijn toedeon werd de schouwburg verbouwd in 1873, en werd De Spectator opgericht. Hilman dichtte voor het toneel: Genoveva (1835), Demetrius, Keizer van Rusland (1838), Willem I (1848), Karel de Stoute (1861).  

54. P. Haverkorn van Rijsewijk (1839-1919). Haverkorn van Rijsewijk werd geboren in Noordwijkerhout. Begon te studeren in Leiden in, en was van 1863 tot 1868 predikant. In 1861 werd hij redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en vanaf het jaar 1883 was hij directeur van het Museum-Boymans. In 1866 werd van hem uitgegeven Bijgeloof en kerkhervorming, en in verschillende tijdschriften werden zijn artikelen over letterkunde kunstgeschiedenis gepubliceerd. 

55. G. D. J. Schotel (1807-1892). Geboren in Dordrecht. Hij studeerde in theologie en werd in 1835 voor het eerst aangesteld als predikant in Lage Zwaluwe. Tussen 1846 en 1862 was hij predikant in Tilburg. Daarnaast was hij historicus, en schreef een lange lijst aan historische werken, waarvan een aanzienlijk deel de geschiedenis van Dordrecht tot onderwerp hadden. Een willekeurige greep uit zijn werk: Het Oude Volkslied Wilhelmus van Nassouwen (1830), Leven van den Zeeschilder J.C. Schotel (1840), Beschrijving van Dordrecht, met platen en kaarten (1841, met J. Smits Jzn.), Uitgave van De Verspreide Letterarbeid van Prof. Van Bolhuis (1846), De abdij van Rijnsburg (1851), Bijdragen tot de Geschiedenis der wereldlijke en geestelijke Kleeding (1857), Oude Zeden en gewoonten (1859), Geschiedenis der Rederijkers in Nederland (1862), De invloed der Rederijkers op de Hervorming (1869), Dordrecht voor de Hervorming (1871), De Akademie te Leiden (1875), Resolutie der Regeering te Dordrecht na den moord van Willem I, 1584 (1884).

55. W. G. F. A. van Sorgen (1844-1898). Prozaschrijver, geboren in Zuilen. Van Sorgen studeerde rechten in Utrecht, zijn dissertatie was getiteld De acten van beschuldiging en dagvaardingen in strafzaken (1869). In Utrecht werd hij advocaat. Hij had een grote belangstelling voor de letteren, het toneel en muziek. Zeventien jaar was hij lid van de Maatschappij van Toonkunst. Van Sorgen werd ere-lid van de kamers Apollo en de Génestet. Die laatste kamer bracht hem in contact met Schimmel. In 1881 werd hij secretaris van de Raad van Beheer van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’. Daarbij werd hij in 1896 artistiek leider. Van Sorgen was tevens lid van het hoofdbestuur van het Tooneelverbond. Als dramatisch auteur schreef Van Sorgen een aantal gelegenheidsstukken. Van hem verschenen romans en novellen: Een Viertal Novellen (1876), Klaartje (1884), Porcelein (1890)en  Mr. de Breul van Oosthuizen (1895).  

55. K. R. Velthuis (??). Velthuis was gemeentesecretaris van Noorddijk, en beschreef de Opkomst van het Tooneel te Groningen (1883).

55. J. M. E. Dercksen (1825-1884). Notaris in zijn geboortestad Leiden. Dercksen schreef een drama Leiden in 1574 (1858), Het Leven van een groot man (1861) Een Poortersdochter uit de 17e Eeuw (1871), Uit drie Eeuwen, historische novellen, (1878) en veel meer. 

55. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck  (1856-1941). Schrijver van romans geïnspireerd door de provincie Limburg (Limburgsche Novellen, 1890). Lamberts Hurrelbrinck werd geboren in Indië, en vertrok op vierjarige leeftijd naar Nederland, hij ging naar het gymnasium in Maastricht, studeerde en promoveerde (1880) in Leiden in de rechten, en was advocaat in Leiden en Amsterdam. In Leiden schreef hij toneelrecensies, in Amsterdam en een drietal tooneelspelen of kluchten. Tevens was hij eere-voorzitter van de Maastrichtsche tooneelvereeniging ‘Kunst en Vermaak’.

62. W. Doorenbos (1820-1906). Willem Doorenbos, een prozaschrijver en letterkundige, werd geboren in Deersum, Friesland. Hij studeerde klassieke en oosterse talen te Groningen (waar hij promoveerde in 1844), Franeker en Leiden, was leraar te Zaandam en rector van de Latijnse school te Winschoten. Van 1865 tot 1884 was hij leraar Nederlands en geschiedenis aan een hbs te Amsterdam. Van der Goes, Verwey, Perk en Kloos behoorden tot zijn leerlingen. Hij werkte mee aan verschillende tijdschriften, waaronder de Nederlandsche Spectator (onder het pseudoniem Keerom). Hij was een jaar lang redactioneel medewerker aan het weekblad De Amsterdammer. Aan de eerste aflevering van De Nieuwe Gids werkte Doorenbos mee met een historische bijdrage (Hendrik IV en de Prinses Condé). Tot zijn belangrijkste werken behoort een tweedelig geschrift over de Europese literatuur: Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde (1869, 1873).

65. H. T. Buckle (1821-1862). Henry Thomas Buckle had een slechte gezondheid en werd voor zijn twintigste al bekend als schaker. Tussen 1840 en 1844 ondernam hij met zijn moeder een reis door het continent. Vanaf 1851 weidde hij zich aan zijn grote historische werk (History of Civilization in England), en in 1857 kwam zijn beschavingsgeschiedenis uit, in 1861 gevolgd door het tweede deel. Het jaar daarop vertrok hij uit Engeland vanwege zijn gezondheid. Van die reis zou hij niet meer terugkeren: hij stierf in Damascus. Zijn werk bleef onvoltooid.  

66. C. G. Kaakebeen (1860-1925). Kaakebeen werd in Haarlem geboren, en volgde daar de kweekschool voor onderwijzers. Hij gaf les aan verschillende hogereburgerscholen in Den Haag, waaronder die aan de Raamstraat (1884-1901). Van hem verscheen in 1890 de grammatica Beknopte Nederlandsche Spraakleer, en met Jan Ligthart stelde hij de bloemlezing Van alle Tijden voor het literatuuronderwijs samen.

66. J. J. A. A. Frantzen (1853-1923). Frantzen gaf les aan een gymnasium en werd in 1878 benoemd tot secretaris-bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Frantzen schreef verscheidene opstellen over het taalonderwijs in de tijdschriften Taalstudie en De Drie Talen, daarnaast bestudeerde hij de middeleeuwse lyriek. vanaf 1886 gaf hij Frans en Duits aan een gymansium in Amsterdam  Frantzen promoveerde in Straatsburg in de filosofie (1892). Als privaat-docent was hij zestien jaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Na het overlijden van Prof. Gallée werd hij in Utrecht hoogleraar in de germanistiek (1908-1923). Tevens was hij voorzitter der Centrale Duitsche Bibliotheek en redacteur van het tijdschrift voor moderne talen Neophilologus. 

67. J. te Winkel (1847-1927). Jan te Winkel studeerde in Leiden theologie en letteren, en later in Groningen, waar hij promoveerde met zijn proefschrift Maerlant's werken als de spiegel der 13e eeuw (1877). Vervolgens werd hij praeceptor aan het gymnasium van Groningen. Hij bleef zestien jaar in Groningen en als taal- en letterkundige publiceerde hij in die tijd behoorlijk veel. In 1871 begon hij met Moltzer de Bibliotheek van Middennederlandsche letterkunde waarin oude teksten opnieuw werden uitgegeven. Te Winkel werd in 1892 aan de Amsterdamse universiteit benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse taal - en letterkunde en het Oudgermaans. Die functie vervulde hij tot 1919, in de jaren 1910-1911 was Jan te Winkel rector magnificus van die universiteit. In 1897 hield Te Winkel op het Taal- en Letterkundig Congres te Dordrecht een rede over De Nederlandsche Taal in Zuid Afrika. Op het gebied van deliteratuurgeschiedenis schreef hij: Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1881), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1887) en de Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Van dat laatste werk werd het eerste deel uitgegeven in 1908, pas na dood van Te Winkel verscheen een door een van zijn leerlingen gecompleteerde versie.

68. J. A. Worp (1851-1917). In Almelo geboren toneelhistoricus. Worp ging in 1870 in Groningen studeren en werd bevorderd tot doctor in de wijsbegeerte en letteren in 1879. In 1878 werd hij benoemd tot praeceptor aan het gymnasium te Deventer en in 1879 te Groningen. Hij was de schrijver van Hollandsche vertalingen van Grieksche treurspelen (1882), Geschiedenis van Drama en Tooneel in Nederland (1904-08) en De briefwisseling van Huygens (1911).

72. W. G. van Nouhuijs (1854-1914). Willem Gerard van Nouhuijs werd geboren in Zaltbommel. Hij schreef ook onder het pseudoniem Waalner. Zijn bijdragen werden gepubliceerd in Nederland, De Banier, Eigen Haard, en Tijdspiegel. Van Nouhuijs was medewerker aan De Lantaren en De Nederlandsche Spectator; toneel- en literair recensent bij Het Vaderland. Hij stichtte in 1903 met Buysse en Couperus het maandblad Groot Nederland. Van Nouhuys schreef toneelstukken, waaronder Eerloos (1890), Het goudvischje (1892) en In kleinen kring (1895). Hij dichtte Gedichten en Gedachten (1882) en vertaalde Een Aturiër op de bovenwereld, van Fritz Mauthner (1886). Verder verschenen van hem onder andere Walt Whitman (1895) en Nederlandsche belletrie 1901-1903 (1904).

72. H. J. Ibsen (1828-1906). Henrik Ibsen was een Noors toneelschrijver, maar ook regisseur van de schouwburg in Bergen (1851-1857) en directeur Norske Theater in Oslo (1864-1891). Vele toneelstukken van hem werden uitgegeven, waaronder: Brand (1866), Peer Gynt (1867), De steunpilaren van de maatschappij (1877), Nora of Een poppenhuis (1879), Spoken (1881) en Hedda Gabler (1890).

74. E. de Bom (1868-1953). Een Vlaamse romanschrijver en journalist geboren in Antwerpen, waar hij bibliothecaris was. Hij was medeoprichter van het tijdschrift Van Nu en Straks, Vlaanderen en het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen en correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant. Van hem verschenen: Wrakken (1898), Het Levende Vlaanderen (1917), Dagwerk voor Vlaanderen (1928) en Het land van Hambeloke (1946).


Bibliografie.


Beschouwingen over den vroegeren en tegewoordigen toestand van het tooneel, en over de bevoegdheid en verpligtingen der stedelijke regeringen te dezer zake : naar aanleiding van het rapport der commissie ... ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het nationaal tooneel, Amsterdam 1852

Handleiding tot de declamatie en mimiek of beknopte theorie der uiterlijke welsprekendheid, Den Haag 1846

Rapport der kommissie, in dato 20 mei 1851, door den Koning benoemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het Nationaal Tooneel, Amsterdam 1851

“12de Algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond”, Het Tooneel No.1 1 Nov.1882 XII

“Jaarverslag van het Nederlandsch Tooneelverbond”, Het Tooneel No.1, 1 Nov. 1882 XII

“17e Algemeene Vergadering”, Het Tooneel 1886 XVI

“Officieel Gedeelte”, Het Tooneel, Extra-Nummer No. 17A, 11 mei 1889 XVIII

“De voorstellen tot hervorming der Tooneelschool”, Het Tooneel, Extra-Nummer No. 17A, 11 mei 1889 XVIII

Het Tooneel, No. 14, 23 mei 1891 XX

“Kunstnieuws / Het Hollandsch Tooneel”, Zondagsblad nr. 40, 5 okt. 1872 

“Opera en tooneel. IV”, Zondagsblad nr. 3, 16 jan. 1875

“Opera en tooneel.VI”, Zondagsblad nr. 5, 30 jan. 1875

B. Albach, Jan Punt en Marten Corver, Amsterdam 1946

M. Barrès, “L'esthétique de demain: l’art suggestif”, De Nieuwe Gids 1 1 1885

T. Böhm, “Het stuk speelt in Duitsland. Rijn-correspondentie en Vorstenschool”, Over Multatuli 52 2004

E. de Bom, Henrik Ibsen en zijn werk, Gent, Amsterdam 1893

J. C. Brandt Corstius, Het poëtisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie, Amsterdam 1968

J. ten Brink, De geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze, Den Haag 1884 

H. T. Buckle, History of civilization in England, Londen 1872

T. Cole, Actors on acting, New York, 1970

B. C. Coquelin, L’art et le comédien, Parijs 1887 (3 ed.)

J. M. E.Dercksen, Iets over den Leidschen schouwburg in de achttiende eeuw, Leiden 1875

L. van Deyssel, A. Verwey, “Varia”, De Nieuwe Gids 3 2 1888

L. van Deyssel, “Zolaas nieuwe boek”, De Nieuwe Gids 4 1 1889

W. Doorenbos, Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd, Amsterdam, 1869


H. A. Ett, De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879, Amsterdam 1967

F. H., “Varia / Vondel, P. Czn. Hooft en Rembrand, lotgenooten van Bilderdijk en Multatuli”, De Nieuwe Gids 5 2 1890

J. J. A. A. Frantzen, “De invloed der Duitsche letteren op de Nederlandsche (Naar aanleiding van eene bekroonde prijsvraag)”, De Gids 53 I Jan. 1889

G. “Varia / Tooneel”, De Nieuwe Gids 1 1 1885

J. H. Gallée, Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden, Haarlem 1873

A. J. de Geus, Eenige bedenkingen tegen Multatuli’s Vorstenschool, Leiden 1875

F. van der Goes,  “De familie Bouhon” (1877), in: J. N. van Hall, C. N. Wybrands, Tooneelstudies, Amsterdam 1889

F. van der Goes, “Het tooneel en de kermis”, in: De Noord en Zuid Nederlandsche Tooneel Almanak Amsterdam 1879

F. van der Goes, “Een late hulde”, De Amsterdammer, 9 augustus 1883

F. van der Goes, “Proeve van literatuurgeschiedenis, De Nieuwe Gids 1 2 1885

F. van der Goes, “Busken Huet”, De Nieuwe Gids 1 2 1886

F. van der Goes, “Nadere proeve van literatuurgeschiedenis; Voltaire over Shakespeare”, De Nieuwe Gids 2 1 1887

F. van der Goes, “De opleiding van tooneelspelers”, De Nieuwe Gids 3 2 1888

F. van der Goes, Dr. Swart Abrahamsz. over Multatuli, Amsterdam 1888

F. van der Goes, “De opleiding van tooneelspelers”, De Nieuwe Gids 4 1 1889

F. van der Goes, “Multatuli-literatuur”, De Nieuwe Gids, 4 2 1889

F. van der Goes, “Zeventien honderd negen en tachtig”, De Nieuwe Gids 4 2 1889

F. van der Goes, “Vermaak in de hoofdstad”, De Nieuwe Gids 5 1,1890

F. van der Goes, “Van den verbranden schouwburg”, De Nieuwe Gids 5 2 1890

F. van der Goes, “De opleiding van tooneelspelers”, De Nieuwe Gids 5 2 1890

F. van der Goes, “Het goudvischje. [Drama in drie bedrijven van W.G. van Nouhuijs]”, De Nieuwe Gids 7 2 1892

F. van der Goes, “Politieke Blijspelen”, De Nieuwe Gids 11 1 1896

F. van der Goes, “Geschiedenis” (1894), in: Verzamelde opstellen, Amsterdam 1898

A. Gorter, Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz, toegelicht door A Gorter, arts, Amsterdam 1888

H. Gras, B. Pratasik, “Theateronderzoek in Nederland: een historiografische en bron-kritische verkenning aan de hand van Corvers Tooneel-Aantekeningen”, De Achtiende Eeuw, 29 2 1997

G. H. ’s Gravesande, De geschiedenis van de Nieuwe Gids, Arnhem 1955-1961

Ph. Hack van Outheusden, “Een Nieuwe Gids”, De Nieuwe Gids 1 2 1886

J. N. Van Hall, “Letterkundige Kroniek”, De Gids 50 I Febr. 1886

J. N. Van Hall, “Letterkundige Kroniek”, De Gids 50 III Juli 1886

A. van Halmael, Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers, in Nederland, Leeuwarden 1840

A. G. van Hamel,”Dramatische Dictie”, De Gids 60 III Sept. 1896

P. Haverkorn van Rijsewijk, De oude Rotterdamsche schouwburg, Rotterdam 1882

J. Hilman, Ons tooneel: aanteekeningen en geschiedkundige overzichten, naamrol van plaatwerken en geschriften, Amsterdam 1879

H. Ibsen, Nora, (oorspr. titel: Et Dukkehjem, 1879), vertaald door Henrica, Amsterdam 1887.

W. J. A. Jonckbloet, De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking, Groningen 1854

W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (eerste deel), Groningen 1868

W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (tweede deel), Amsterdam 1872

C. G. Kaakebeen, De invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche, Culemborg 1887

M. G. Kemperink, Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900, Amsterdam 1995

G. W. Kernkamp, “Bakhuizen van den Brink”, in: P. A. M. Geurts, A. E. M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. Deel I: Geschiedschrijvers, Den Haag 1981

W. Kloos, “Literaire kroniek” De Nieuwe Gids 3 2 1888

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, Den Haag-Djakarta 1952

D. LaCapra, “Rethinking Intellectual History and Reading Texts”, in: D. LaCapra, S. L. Kaplan (eds.), Modern European Intellectual History, London 1982

L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890

Lector, “Overzicht van Tijdschriften”, Het Tooneel, No.2 13 Oct. 1888 XVIII

H. J. J. de Leeuwe, Multatuli. Het drama en het toneel, Amsterdam 1949

H. H. J. de Leeuwe, “De toneelspelersopleiding in Nederland in de 19e eeuw”, in: E. Alexander, W. Hogendoorn (red.), Scenarium 1. Nederlandse reeks voor theaterwetenschappen, Zutphen 1977

H. J. J. de Leeuwe, “Multatuli draagt “dramatische fragmenten” voor”, Over Multatuli 9, Amsterdam 1982

A. C. Loffelt, Ons Tooneel en het Nederlandsch Tooneelverbond, Utrecht 1873

A. C. Loffelt, “Kijkjes in het tooneelleven van weleer”, (1875) in: J. N. van Hall, C. N. Wybrands, Tooneelstudies, Amsterdam 1889

B. H. Lulofs,  De declamatie: of de kunst van declaméren of recitéren en van de mondelijke voordragt of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen, Groningen 1848 
 

L. H. Maas, “Een handelsreiziger in helden. Jan ten Brink (1834-1901) en de Franse Revolutie”, in: E.O.G. Haitsma Mulier e.a. (red.), file_4.png

file_5.wmf

Het beeld in de spiegel: historiografische verkenningen: liber amicorum voor Piet Blaas, Hilversum 2000

H. E. Moltzer, Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland gedurende de middeleeuwen, Leiden 1862

H. E. Moltzer, Shakspere’s invloed op het Nederlandsch tooneel der zeventiende eeuw, Groningen 1874

H. E. Moltzer, “J. H. Gallée, Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden. Door Prof. H. E. Moltzer”, De Gids 38 III, Aug. 1874

H. E. Moltzer, De historische beoefening der Nederlandsche letteren, Groningen 1882 

J. Oosterholt, De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse dichtkunst, Amsterdam 2005

J. J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, Amsterdam 1969

A. Pierson, Eene aanprijzing van de Tooneelschool. Toespraak van Allard Pierson, ter opening van de 13e algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond, gehouden te Leeuwarden, op 27 october 1883, s.l. 1883

P. Post, “Het nut van toneel: De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de opleiding van toneelspelers”, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 2003

J. J. Schürmann, Multatuli. De Vorstenschool - Mina Kruseman. Elize Baart: Eene kunstbeschouwing, Rotterdam, 1875

G. D. J. Schotel, Tilburgsche avondstonden, Amsterdam 1850

L. Simons Mz., “Een program van actie”, Het Tooneel No.16 27 Apr. 1889 XVIII

L. Simons Mz., De opleiding onzer tooneelspelers. Opmerkingen naar aanleiding der hervormingsplannen voor de tooneelschool, Amsterdam 1889

L. Simons Mz., Studies, Haarlem 1902

L. Simons Mz., “In en om de Tooneelschool”, Eigen Haard 1888 No 29

L. Simons Mz., Besproken plaatsen, Amsterdam 1891

W. G. F. A. van Sorgen, De tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtsche Schouwburg, Den Haag 1885

S. Stijl, Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. Het leven van Jan Punt, MDCCLXXXI

Th. Swart Abrahamsz., Eduard Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis, Amsterdam 1888 

W. Thys, De Kroniek van P. L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw, Amsterdam 1956

J. Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860, Amsterdam 1990

H. J. Top, Multatuli. Een valsche diagnose van een dolende Gids. ’n Onpartijdig antwoord – zonder geleerdheid – op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz., Amsterdam 1888

A. W. T. van der Velden, Strijdtonelen. Erwin Piscator en de geschiedenis van Das Politische Theater, Utrecht 1998

K. R. Velthuis, De opkomst van het tooneel te Groningen: eene bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsch, Groningen 1883

F.- J. Verdoodt, Geschiedenis is nooit geschiedenis. Een inleiding tot de feiten, het gedachtegoed en de instellingen van de Hedendaagse Tijd, Gent 2001

C. de Westenholz, Albert Vogel, voordrachtskunstenaar (1874-1933), Amsterdam 2003

O. C. W. Westers, Welsprekende Burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw, Nijmegen 2003

J. te Winkel, “De invloed der spaansche letterkunde op de nederlandsche in de zeventiende eeuw”, Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 1 1881

S. Ipz. Wiselius e.a., Het advies van de Amsterdamse Schouwburg-commissarissen aan de Agent van de Nationale Opvoeding, 1799

S. Ipz. Wiselius, De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, Amsterdam 1826

J. A. Worp, Jan Vos, Groningen 1879

J. A. Worp, De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, Amsterdam 1892


