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Pr. GRIPPEN AAN BOORD

Boven: Rudolf Fernau in de titelrol van
„Dr. Crippen aan boord", i— Linksonder:
De politie-inspecteur (René Deltgen) brengt
ontsteltenis in het leven van twee oude
vrijsters.,. — Rechtsonder: De kapitein
(Heinz Schorlemmer) wil wel eens weten
tcat voor vleesch hij met den waardigrn passagier, die zich voor zendeling uitgeeft, in
de kuip heeft.,,.

Voor eiken schrijver van detective-verhalen
komt een moment, waarop hij het immer fascineerende thema „misdaad zonder fouten" bij den
kop neemt. Elke schrijver moet daarbij ervaren,
dat de misdaad zonder fouten een onmogelijkheid is; iets, waaraan de politie, op 'grond van
haar ervaringen met de misdaad-der-werkelijkheid. niet twijfelt.
Het koudste, meest berekenende intellect weet
het niet zoo te plooien, of ergens in het gebouw
van zijn logica blijft een barstje. De logica der
natuur veroorlooft zich namelijk wrange grapjes
met ons. Ons in de waan latende alles haarfijn
te kunnen uitdenken, doet zij uit het oog verliezen, dat wij uiteindelijk gedreven worden door
gevoelens, hartstochten . . . Die gevoelens blijven
onze zwakte, zij vormen onze Achilles-hiel,
waarin, op het met natuurlijke logica gekozen
oogenblik, de speer van het Noodlof toestoot 1
Dat echte misdadigers of misdadigers uit boeken of films zich telkens weer aan het experiment
,der foutlooze misdaad wagen, vormt een symptoom van die eeuwige worsteling tusschen menschelijken geest en natuur. Een symptoom van
dezelfde perspectieflooze soort als de goudmakerij
der alchemie en het perpetuum mobile der uitvinders. . . De mensch brandt zich er aan, teert er
zijn leven aan weg, gaat er, op de brandstapels
en aan de galgen van alle tijden, onafwendbaar
aan ten gronde. Het is een wreed spel van de
natuur met den mensch, van de kaarsvlam met
het vliegje . . .
Ook in de film „Dr. Crippen aan boord"
wordt dit spel gespeeld. De misdadige denkmachine uit deze film benadert de foutlooze
misdaad — moord op Dr. Cripperi's vrouw Cora
— zeer dicht. Hij volgt hierbij een weg, die volkomen natuurlijk schijnt, doordat hij een virtuoos
gebruik maakt van de mogelijkheden uit zijn
omgeving. Toch is zijn val niet te vermijden, tot
geluk van dengene, den „vriend", waarop hij de
verdenking geraffineerd weet te laden.
Wie hij is? De duivelskunstenaar Morrison,

gegane huisgenrootenin onbestemde vrees vrakker
houdt, mag een bewijs heeten.
Zijn andere vondsten behooren niet zoozeer tot
het domein van de film. Het zijn vondsten van '
een verteller, steunend op gesproken woord en
op de realistisch-veraanschouwelij kende vormen
van het theater.
Aardig is de variété-scène, waarin professor
Morrison de gestalte van een bezoeker aanneemt
en zich door een overbluft echtgenoote laat kussen. Een origineel variété-nummer! Een andere,
vermeldenswaardige vondst is het benutten door
de politie van het hulpmiddel . . . speelfilm. Een
filmprojector wordt in de rechtzaal gebracht en
de verdachte ziet het verleden gereconstrueerd,
waarbij de politiespeurder als explicateur optreedt.
Voor de rolbezetting koos Engels een aantal

meester in de vermomming en karaktertransfprmatie, de schilder Arnoldi, de wetenschappelijke
Dr. Crippen zelf? Ik moet toegeven het niet geweten te hebben tot de laatste minuten; knap
gebruikt de moordenaar het wapen van den schijn,
dien men zoo sterk tegen iemand kan laten
spreken.
Het schavot ontgaat hij niet {is de man, die
op 29 Januari 1929 ergens in Europa zijn hoofd
verspeelde en waarvan de geschiedenis de historische basis werd voor de film, niet ontgaan).
Want de natuur heeft een greep op hem: de
liefde voor een vrouw. Een uiterlijk beheerschte,
innerlijk ziedende liefde, die, als| zij met gevoel
voor psychologische werking door de tegenstanders wordt uitgespeeld, den weerstand van zijn
intellect wegslaat, en hem bekennend aan den
beul uitlevert.
,,Dr. Crippen aan boord" heeft mij zonder
twijfel van begin tot einde in spanning gehouden.
Er bestaan echter verschillende soorten van
spanning. Die van het directe, sensationeele,
haarfijn verslaggevende effect en die van de, het
aangenaam-angstige gevoel licht streelende sfeer.
De laatste laat den toeschouwer over aan zijn
fantasie en is juist bij uitstek geschikt om door
de film opgeroepen te worden. Jammer, dat de
draaiboekschrijver-regisseur Engels het te weinig
in deze richting heeft gezocht.
In sommige scènes wordt te veel verteld, gewoon in woorden verteld. Elders — vooral in het
begin, tijdens den feestavond in Dr. Crippen's
huis — speelt men ietwat gekunsteld, uitgesponnen tooneel. Meer werking van licht en schaduw,
van in elkaar overvloeiende beelden, van korter
gesneden scènes, van aan de handeling deelnemend geluid, had ik willen zien, naar het
voorbeeld van vermaard geworden vroegere Duitsche films in hetzelfde genre, waarvoor een Thea
von Harbou de draaiboeken schreef.
Geheel verstoken laat Engels ons er overigens
niet van. Het pianospel in den nacht door Dr.
Crippen, dat door zifn woede reeds ter ruste

Spel aan boord. ...De zoon van den Engeischen dominee beproeft zijn krachten. In
werkelijkheid is hij de als jongen vermomde
secretaresse van Dr. Crippen (Gertrud
Meyen).

(Foto's Terra)

beproefde krachten, waaraan in het bijzonder
enkele voortreffelijke kleinere typeeringen te
danken zijn. In groote lijn werd „Dr. Crippen
aan boord" dan ook een verzorgde, pakkende
film!
P. BEISHUIZEN

yï
^ [DR. TRIPPEN AAN BOORD
•y'

Dr. Crippen an Bord
een Terra-film
Draaiboek: Erich Engels, Kurt E. Walter niet
medewerkinfr van Georg von Klaren. — Muziek:
Bernard Eichhorn. — Camera: E. W. Fiedler. —
Decors: Arthur Günther, Willi Eplinius. — Opnameleiding: Willy Hermann Balz. — Geluid: Anton Rambousek. — Montage: Erich Palme.
Regie: ERICH ENGELS
Personen:
Dr. Crippen
Rudolf Fernau
Duwell
Rene Deltgen
Cora Crippen
Anja Elkoff
Lucie Talbot
Gertrud Meyen
Professor Morrison .... Otto Eduard Hasse
Arnol
di
Rolf Weih
Mlchels
Walter Lieck
Nlco1111
Robert Bürkner
Petersson
Heinz Schorlemmer
Dr. Hidden
Ernst Waldow
Kend
a"
•
Max Gülstorff
Ha
rras
Wilhelm Bendow
Verdediger
paui Dahlke
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DE MOOISTE OOGEN
VAN DE WERELD
DRIE JONGE MENSCHEN SPELEN
De vriendschap tusschen twee jongens van de
middelbare school is anders dan die tusschen volwassen mannen. Arthur, zoon van een bankier,
en Napoléon, die zijn naam te danken heeft
aan heel wat minder goed gesitueerde ouders,
vullen elkaar aan. Want meestal zijn goede
vrienden geheel verschillend van karakter. Napoléon is geen „Streber", hecht niet aan materialistische details, Arthur wel. Arthur trekt Napoléon
naar het uiterlijke op uit de sfeer van het kleinburgerlijke, waaraan de laatste, die zijn eerste
gedichten schrijft, reeds innerlijk ontgroeit.
Napoleon's sterkere gevoel voor betamelijkheid
en maatschappelijkheid maakt hem „het geweten"
en voorbeeld van den egocentrischen Arthur.
Wonderlijk juist voelen jongelui hun afhankelijkheid, van elkaar aan, die tot vriendschap
wordt. In hun vertrouwelijke gesprekken — die
onbewust vertrouwelijk zijn, omdat zij voor elkaar
geen geheimen hebben — zijn enkele woorden
genoeg om hun afhankelijkheid te typeeren; en
omdat zij zich deze daardoor bewust worden,
stuwen zij elkaar in de goede richting, sporen zij
elkaar aan, leggen zij grondslagen voor hun
»«afhankelijkheid en hun zelfstandigheid.
Dan kan het gebeuren, dat zij zich twee menschen en één ziel noemen ; dat zij elkaar aanzetten
tot litterair werk — zooals Napoléon dicht, zoo
ontwikkelt zich Arthur tot een prozaschrijver —■
en dat zij samen vrienden worden van één
meisje, Lucie.
Op een mooien zomerdag zijn zij gedrieën naar
het tennisveld getrokken dicht bij Lucie's ouderlijke woning aan de Fransche Kanaal-kust, een
dag, die besloten zal worden door een gezamenlijk dinertje in een restaurant, waar in' prieeltjes
geserveerd wordt. Lucie, het svroolijke jonge
meisje, fladdert van den een naar den ander,
omdatlzij zich nog nooit heeft afgevraagd, of zij
misschien van den één meer houdt dan van den
ander, ja, zelfs niet óf zij wel voor een van
beiden werkelijk liefde voelt. Maar bij de jongens
treffen Amor's pijlen doel, en zij geven hiervan
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schuchter, maar in hun jongensvriendschap openhartig, blijk als zij met hun tweeën zijn.
Eerst is deze groeiende liefde een gezamenlijke
aangelegenheid van hun beider ééne ziel. Maar
als zij tegen elkander hun gevoelens uitspreken
voor het meisje, dat de mooiste oogen van de
wereld heeft, blijkt hun verschillende geaardheid.
Arthur stelt zich zijn meisje voor als een, die
met haar mooiste oogen van de wereld hem, den
knappen en eleganten jongen, altijd zal aanzien,
die van Aem houdt. Maar Napoléon wil met eigen
oogen altijd zien naar de mooiste oogen van de
wereld en hij wil houden van hun bezitster; ja,
hem zou het zelfs het liefste zijn, wanneer die
mooiste oogen van de wereld hem niet zouden
zien, hem, den eenvoudigen en ietwat onhandigen
jongen, die zich in Arthur's eleganten tennisbroek moest steken om voor deze gelegenheid
ooglijk voor den dag te komen.
Hun bekentenissen — die niet anders zijn dan
gevoelens, tegen het klankbord der vriendschap
uitgesproken om zich deze bewust te worden —
brengen voor de eerste maal een conflict. Het is
geen jaloezie nog, het is het weten, dat zij ieder
begeeren wat slechts één van hen bezitten kan.
Het is Napoléon, die een uitweg weet: vóór
het dinertje, wanneer zij gedrieën in het prieeltje
zitten, zal éérst de een even weggaan en in dien
tijd kan de ander met Lucie spreken; dan gaat
de ander. Bij den rechter heeft hij, die het laatst
spreekt, het voordeel; hier zal het denkelijk
andersom zijn... Hij, Napoléon, zal Arthur
eerst laten spreken . . .
Maar wanneer, vóór zij naar het restaurant
gaan. Arthur zich snel gaat verkleeden en Napoléon en Lucie samen zijn, dreigt Napoléon tóch
het eerst te spreken, omdat als vanzelf de- woorISapoléon (Guus Hermus) zingt, hoewel
hij de verliezende partij is, zijn vriend
Arthur (Fons Rademakers) en Lucie (Elize
Hoomans) toe.
(foto Staff-Borrius)
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den over zijn lippen komen, die zijn dichterlijk
hart hem ingeeft. Hij beheerscht zich echter, omdat is afgesproken, dat Arthur eerst zou spreken.
Dan komt Arthur terug en zal ook Napoléon
even een ander overhemd en jasje gaan aantrekken en zijn gitaar halen. Nu zijn Lucie en
Arthur alleen ... en wanneer Napoléon terugkomt, vindt hij beiden in innige omarming. Hij
weet het . . . hij heeft verloren. Maar het is gegaan, zooals was afgesproken: Arthur had het
recht om eerst te spreken. En hij zingt het jonge
paar een liefdeslied toe . . .
Twaalf jaren, waarin Arthur een beroemd en
gevierd schrijver wordt, die telkens op reis is
om de premières van zijn stukken bij te wonen,
soiree's mee te maken in Parijs. Hij en Lucie
hebben dan een zoontje van vier jaar, maar Lucie
heeft het kereltje nog nooit gezien; zij is, toen
zij hem verwachtte, geheel blind geworden door
de kwaal, die zich op dien mooien zomerdag op
het tennisveld het eerst manifesteerde. Zij hoort
alleen maar zijn vroolijke stemmetje, en zij hoort
alleen maar Arthur's stem, wanneer deze thuis
is en niet aan een nieuw stuk of boek werkt; zij
hoort Arthur's stem zelden . . . Arthur, die weet,
dat Lucie van hem houdt, maar die ook weet, dat
de mooiste oogen van de wereld hem niet meer
kunnen zien; Arthur, die daarom van Lucie
vervreemdt.
De knappe jonge vrouw van dertig jaren zit op
een dag als zoo vaak stil en alleen thuis, wanneer
er gebeld wordt: Napoléon I Bijna twaalf jaren
hebben zij elkaar niet gesproken, en in dien tijd
heeft hij weinig succes in het leven gehad. Hij is
de, bij Arthur vergeleken, arme jongen gebleven,
die hij ook vroeger was; loopt nu in een bruinen
broek, een smokingjasje, een verfomfaaide das
om zijn hals. Hij geneert zich ietwat, maar Lucie
is verrukt over zijn komst; zij ziet immers zijn
ellende niet, die hij, wanneer het feit van haar
blindheid tot hem doordringt, in woorden niet
behoeft te beschrijven; zij leeft weer op in de
herinnering aan .,vroeger", die zij zich in beelden
voorstellen kan.
De in Arthur's liefde teleurgestelde Lucie
vindt bij Arthur's ouden rivaal de warme men-
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FONS RADEMAKERS

„ ... mgn postzegels.... Ja, ik praat
maar wat om,.., om niets te hoeven zeggen." — De blinde Lucie en haar vader.
(Elise Hoomans en Cor Hermus).
(Foto Polygoon/van Bilsen)

SPEELT HET LIEFST „KLASSIEK"

schelijkheid terug, die ondanks haar blindheid
van haar kan doen houden. Napoléon heeft haar
nooit kunnen vergeten, nooit de mooiste oogen
van de wereld vergeten, die hem niet behoefden
te zien ....
Een idylle groeit, doch onverwacht komt
Arthur terug. Harteloos en koud gooit hij zijn
ouden vriend, die ééns zijn geweten was, scheldwoorden naar het hoofd; somt op, welke bizarre
kleedingstukken zijn schamele figuur bedekken
waaruit Lucie voor het eerst ervaart in welken
toestand Napoléon tot hen kwam. „Moet je geld
hebben? Hoeveel? En ga dan heen!"
Uit Arthur's woede ontvlamt een licht voor
Lucie's blinde oogen: alleen wie jaloersch is,
kan, in een situatie als deze, zóó kwaad zijn; en
als Arthur jaloersch is, moet hij nog van haar
houden I
Haar woorden brengen hem, wiens woede meer
uit gekrenkte trots en beleediging voortkwam, tot
inkeer. Opnieuw is Napoléon zijn geweten. Opnieuw ruimt Napoléon het veld, waar Arthur
overwon. Naar het uiterlijk. De overwinnende
mensch is Napoléon.
Het zijn zeker niet alle geheel nieuwe situaties,
die Jean Sarment in zijn, door J. C. van der
Horst uitnemend vertaalde, tooneelspel heeft geteekend. Maar het is de fijnzinnige, poëtische
sfeer van dit Fransche stuk, zijn prachtige dialoog vol in het hart grijpende, levensware
woorden, zijn vele oogenblikken van stil spel, die
het maken tot een gedicht. Een gedicht van drie
jonge menschen, die ten voeten uit voor ons
staan.
Dit stuk moest twaalf jaren bij Cor van der
Lugt Melsert in portefeuille blijven, voordat het
kon worden opgevoerd! Twaalf jaren blindheid
voor zijn kwaliteiten? Neen; de uiterst moeilijke
spelerskeuze was oorzaak, dat ,,De mooiste oogen
van de wereld" de Nederlandsche planken niet
aanschouwden.
Nu is de greep gewaagd. Drie der jongste
kunstenaars kregen hun kans dit brooze spel op
te voeren ... en zij hebben getoond deze kans
waardig te zijn! Zij mogen — ook door de moeilijke opgave éérst kinderen van zeventien, achttien jaar te spelen, en in de twee andere bedrijven
door het leven geslagen of begunstigde menschen
van dertig, dus door zoowel onder als boven
eigen leeftijd te spelen — met eere gerekend
worden tot den kring van reeds in hooge mate
gerijpte kunstenaars, van wie ons tooneel nog
véél mag verwachten. Zij weten het poëtische in
het spel te geven zonder sentimenteel te worden;
zij weten ook de scène van Arthur's woede-uitbarsting te beheerschen en te houden binnen het
kader van het geheel.
Elize Hoomans is de eerst levenslustige, later
in haar blindheid berustende, maar toch van het
leven nog veel hopende Lucie. Uitstekend weet
zij haar blindheid vol te houden met groote starende oogen.
Fons Rademakers is eerst de elegante, intelligente jongeling en weet later den al wat grijzei^den, vroeg-ouden, gevierden schrijver volkomen aannemelijk te maken. Zijn rol is de
moeilijkste der mannelijke rollen, juist om het
geheel verschillende aspect, dat zij in het eerste
en het derde bedrijf biedt.
Guus Hermus is de eenvoudige, zuiver voelende jongeman en later de door het leven geslagen, maar nog steeds zuiver voelende vriend,
ondanks de twaalf jaren: ,,de oude" gebleven.
„Je hebt nog altijd de mooiste oogen van
de wereld"..., Napoléon ontmoet na jaren
de blind geworden, in Arthur teleurgestelde
jeugdvriendin (Elize Hoomans en Guus
Hermus).
(Foto /. A_ Stevens)

Een voortreffelijke creatie, die aan souplesse nog
iets winnen kan. Wat het in dit stuk zoo belangrijke stille spel betreft, is hij echter de mindere
van beide anderen! En hij moet op zijn uitspraak letten!
Zijn vader, Cor Hermus, heeft het stuk uitnemend geregisseerd (doch Karel Bruckmann's
overigens geslaagde decors maken twee op den
achtergrond gespeelde scènes zeer moeilijk te
volgen) en speelt zelf uitstekend, misschien wat
gechargeerd de kleine rol van Lucie's kinderlijken, postzegelverzamelenden en fluitspelenden
vader. Marie Faassen maakt van de kleinste rol,
die van de dienstbode, wat er van te maken is.
Het succes is echter voor de jongste generatie.
De in het (een wel zéér summiere beschrijving
van het stuk bevattende!) programma uitgesproken wensch: „Mogen èn publiek èn het stuk van
Sarment èn onze tooneeljongeren aan deze
poging hun vreugde beleven", zal ruimschoots in
vervulling gaan!
JOH. T. HULSEKAMP

Toevalligerwijze zaten wij den middag na
de première van „De mooiste oogen van de wereld", en juist na beëindiging onzer bespreking
daarvan, samen met den Arthur uit dit stuk, Fons
Rademakers, en zijn jonge vrouw Josephine van
Gasteren. Zonder den beiden anderen jongeren
uit genoemd stuk te kort te doen, vragen wij
Fons Rademakers, naar aanleiding van het succes, het een en ander en natuurlijk het eerst, of
hij tevreden is.
„Zeker! Het is een prachtig stuk en het kan
niet mooi genoeg worden gespeeld. Maar wij zijn
tevreden over hetgeen onder Cor Hermus'' prettige leiding reeds werd bereikt. Misschien was
het nog niet zoo kwaad, dat door omstandigheden
de première een half jaar later is gekomen dan
was vastgesteld. In Augustus waren we al haast
klaar met de repetities! Nu heeft het stuk kunnen bezinken, want het is er niet mee gediend in
veertien dagen er in gepompt te worden. Met elke
rol in dit stuk moet de speler door en door vertrouwd worden, met de sfeer er van. Het is in
vele opzichten meer een stuk van stil spel dan
van woorden, hoe prachtig de dialoog ook is....
Wij zijn dankbaar, dat wij dit tooneelspel mochten brengen I"
„Is het een genre, dat uw voorkeur heeft?"
„De rol van Arthur ligt mij, geloof ik, wel
goed. Maar het liefst speel ik toch klassiek.
Jammer, dat er voor klassiek werk, voor het leiden
van „verzen zeggen" zoo weinig regisseurs beschikbaar zijn. Wij missen de ervaring en de
traditie . . . En dan voel ik mij sterk aangetrokken tot de echte „brille", ik zou bijvoorbeeld
graag den Cyrano spelen! „C'est du theatre" —
en dat is, wat ik noodig heb!"
„Vindt u het publiek veranderd ?"
„Ongetwijfeld. Men komt tegenwoordig om
tooneel te genieten; vroeger tè vaak, omdat het
nu eenmaal zoo hoorde en mevrouw A en mijnheer B er óók waren. Voor deze verandering
kunnen wij dankbaar zijn, en evenzeer voor de
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„Zakelijke theaterdirecteuren hebben wel eens
den bijval georganiseerd en betaald en daarmede
gepoogd een nieuw stuk met geweld er in te
doen gaan. Met afschrik gedenk ik dien tijd!",
aldus de acteur Eugen Kläffer in de Deutsche
Allgem. Ztg.
„Als reactie kwamen toen dorre theoretici op
het denkbeeld, den bijval als „geesteloos" geheel
uit het theater te verbannen. Ik ben evenwel van
meening, dat de eerlijke, uit warme harten voortkomende bijval door spelers en directie met dankbaarheid als een aansporing geaccepteerd kan
worden.
Moeilijker is de kwestie, of een openlijke uiting
van misnoegen door het publiek gerechtvaardigd
is. Hier stelt, geloof ik, de gemeenschapsruimte
van het theater haar noodzakelijke grenzen. De
misnoegde theaterbezoeker zal zich er mee tevreden moeten stellen, zonder te applaudisseeren
weg te gaan.
De theaterdirecteur en de acteur kunnen zeer
wel uit de sterkte van het applaus de uitwerking
van een opvoering op het publiek opmaken, zelfs
als het stuk volkomen wordt afgewezen. Zou men
tien ontevreden toeschouwer meer rechten toekennen, dan zou men het parket tot een volkstribunaal maken met demonstratieven bijval en dienovereenkomstig luide tegengestelde uitingen.
Zulke tooneelen echter zouden werkelijk niet in
overeenstemming zijn met de wijding der plaats."
CINEMA 6* THEATER
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DE VREUGDEN DER ONDEGELIJKHEID.
Eigenlijk is het verschrikkelijk prettig een beetje
ondegelijk te zijn. Natuurlijk niet al te erg, zoodat de menschen over je praten en geheimzinnig
de hoofden bij elkaar steken als ze het hebben
over dat „vrouwtje van...", maar zoo'n heel
klein beetje onsolide zijn, zoodat je af en toe
paden bewandelt, welke je zelf afkeurt, maar
die een ander zoo laakbaar niet vindt.
Zooals van de week. Ik was 's middags uitgegaan om degelijk boodschappen te doen.
Heusch niet om- gezellig een beetje te winkelen,
maar boodschappen, die gedaan moesten worden
en die ik onmogelijk aan het dienstmeisje kon
overlaten. Je moet er nu eenmaal zelf bij zijn
als je sommige dingen werkelijk goed en naar
je zin wilt hebben. Nu, omdat ik dan toch in de
stad was, zou ik dan meteen aanloopen bij een
oude nicht, eigenlijk een nicht van mijn moeder,
een oude ziel, naar wie ik mij geroepen gevoel af
en toe eens om te kijken en die ik in lang niet
had bezocht. Mijn geweten knaagde deswege —
ik had dat bezoek ook al dikwijls uitgesteld,
want het is een oer-degelijk bezoek en daarom
niet erg prettig, een beetje duf, wat saai I Maar
dezen middag had ik het er op gezet het „ou'
mensch", zooals wij haar wel eens schertsend
noemen, te bezoeken.
En laat ik daar nu voorbij een bioscoop komen
6
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volle zalen! En ik heb goede hoop, dat deze opleving in de tooneelliefde ook na den oorlog zal
blijven, mits men er in slaagt dit ten deele nieuwe
publiek doorloopend aantrekkelijke stukken te
bieden, goed geënsceneerd en goed gespeeld, tot
in de puntjes verzorgd."
„Reageert dit publiek anders?"
„Dat bemerkten wij duidelijk bij de première
van „De mooiste oogen van de wereld". Tot onze
verwondering werd er soms luid gelachen, hoewel
de scène toch allerminst wat men noemt humoristisch was, al geeft Sarment herhaaldelijk fijne
trekjes van waren humor. Maar daarbij past
alleen een glimlach! Overigens is het feit, dat
men luider lachte, toch in zooverre verheugend
als het een bewijs is, dat men geen duimendikke
grollen noodig heeft om den humor aan te
voelen."
En als wij het jonge kunstenaarspaar vragen,
hoe zij eikaars werk vinden, zijn ze het er over
eens, dat zij elkaar bij voorkeur zien in klassieke stukken en in klassiek gewaad.
„Toen ik bij de generale van „De mooiste
oogen" binnenkwam, dacht ik: O, wat doet hij
gek!", zegt Josephine van Gasteren.
„En hetzelfde gevoel kreeg ik bij „Aimée",
waarin mijn vrouw de titelrol vervult," zegt
Fons Rademakers.
Hoewel „Aimée" een costuumstuk is, is het
toch zoo modern, dat deze Aimée een hedendaagsche vrouw kon zijn. En daaruit trekken wij de
conclusie, dat de actrice en de acteur, die bij ons
zitten, eikaars werk vooral kunnen waardeeren,
als de uit te beelden figuur ver verwijderd ligt
van het dagelijksche leven; wanneer zij zich dus
kunnen distancieeren van de(n) mensch, die
echtgenoot(e) is. Vinden wij, toeschouwers, dat
zij op het tooneel zoo „echt" spelen, dan zegt de
wederhelft: „Doe niet zoo gek!".
Waarmede opnieuw is bewezen, dat schijn en
wezen moeilijk te scheiden zijn!
• H-p.

„Ik ben groot geworden in den tijd der theaterschandalen en ik ben niet altijd toegejuicht;
daarom waardeer ik evenzeer bewijzen van misnoegen als van bijval. Van de eerste heb ik geleerd, aan de laatste heb ik mij gewend. Er moet
bijval en afkeuring zijn: het is de eerste spontane critiek.
Als na mijn laatste scène het gordijn niet
meer „gehaald" wordt, zooals in sommige theaters gebruikelijk is, voel ik mij ongelukkig.
Daarom, mijn bemind publiek, sluit U en ons
niet op, applaudisseert en fluit; ik ben niet bijgeloovig, meer geloovig — weest U het ook!"
(„D. Alle. Ztg.")
HEINRICH GEORGE.

en zien, dat.... Rigoletto werd gegeven in
Italiaansche versie. U begrijpt hoe groot de verleiding was binnen te gaan. Ik vermande mij en
ging eerst boodschappen doen en . . . toen ineens
merkte ik, dat mijn voeten mij opnieuw in de richting van de bioscoop droegen en dat ik voor het
loket kwam te staan en vroeg of het hoofdnummer al begonnen was. Ik kreeg ten antwoord, dat
het juist moest beginnen en ineens zat ik vóór het
witte doek en vergat het heele „ou' mensch" en
genoot van de populaire wijsjes en van het
schoone Italiaansch en van de verwikkeling.
Wat sta je dan, na zoo'n middag-voorstelling,
vreemd te kijken in het nuchtere daglicht met
haast om thuis te komen en het middagmaal gereed te maken, terwijl je nog wèg bent in de
romantiek.
Aan tafel vertelde ik lekker niets van mijn
middag-uitspatting, maar de stemming was
bovenst best en mijn man's oogen zeiden, dat hij
vond, dat ik erg „op dreef" was. Nu, dit onverwachte uitgangetje had mij dan ook goed gedaan.
En te denken dat er vrouwen zijn, die niets
om bioscoop of tooneel geven. Onlangs ontmoette
ik zoo iemand bij een vriendin. Het spreekwoord
zegt: de vrienden van mijn vrienden zijn mijn
vrienden, maar onder vriendinnen van vriendinnen tref je soms rare aan. Zooals gezegd bracht
ik onlangs een bezoek bij een vriendin, waar ik
nog een paar menschen aantrof. Natuurlijk vertelde ik verrukt van het laatste stuk, dat ik had
gezien. Toen viel ineens een der dames uit:
„Tooneel, bah, neen, tijd verknoeien! Voor zoo

iets heb ik geen tijd. Ik heb wel wat anders
te doen I"
Verbluft keek ik haar aan. Het was een dame,
die de zestig zeker reeds gepasseerd is. Zij heeft
een buitengewoon belangrijke positie gehad en is
nu gepensionneerd. Ik vroeg mij af, wat zij beter
kon doen dan de geneuchten, welke het leven te
bieden heeft, te genieten. Daarvoor heeft zij „geen
tijd".. Hoe is het mogelijk. Ik geloof, dat ik haar
even sprakeloos heb zitten aankijken.
Worden „werkende vrouwen" zóó als zij in
haar taak opgaan? Nu ja, mijn man is ook niet
(dol op tooneel en zoo, maar hij vindt het tenminste geen tijd verknoeien en ik weet zeker, dat,
als hij later pensioen heeft, hij ook wel eens
graag naar een schouwburg zal gaan. Als vrouwen — vooral die van een oudere generatie —
haar werk belangrijk vinden, vinden ze het ook
weer zoo erg belangrijk, zóó, dat daar buiten
niets voor haar bestaat. En eigenlijk is het zielig,
dat zij nog zoo in een werkroes blijven als haar
eigenlijke taak reeds lang afgeloopen is. Goed
beschouwd verarmt het haar, als zij niets wil of
kan zien, dat buiten het enge kringetje van haar
werk gaat, zelfs als dit werk „een arbeidsveld"
is geweest.
Ik geloof, dat jongere, werkende vrouwen haar
tijd en aandacht beter weten te verdeelen en meer
kunnen genieten van kunst. En nu moet ik den^
ken aan twee niet meer piepjonge meisjes, met
wie ik onlangs in den schouwburg kennis maakte.
Maar . . . dat is een ander verhaal!
THEATERBEZOEKSTER.

Fons Rademakers.

(Foto Godfried de Groot)

„Spontane crilieh."
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Paul üörbiger al» de vrouwenhatende
oom. Op die manier ig het nog niet zoo erg
vrouwenhater te zfjn....

de vaarbaan te halen. Win hierdoor het
meisje van een ander . . .
Ziehier het jongensboekachtige gegeven
van Johannes Riemann's film „De Vrouwenhater", waarin Paul Hörbiger als
rijke oom de vrouwen/iiet zoo haat, dat hij
in één dag charme herontdekt. Waarin de
inmiddels overleden Rudi Godden het in
de studie der voor-Christelijke muziek
verweekelijkte neefje is, dat zich langzamerhand ontbolstert tot een jongen held.
Waarin de eveneens inmiddels overleden
Marieluise Claudius de leidster van een
sportschool voor meisjes vertolkt en tevens
het meisje van den ander, waarmede het
neefje dan gaat strijken. Waarin Fritz
Rasp voor een aardige typeering van een
caricaturalen buttler zorgt, Fritz Eberth,
Carl Ballhaus en Wilfried Seyferth dé
voor hun bestaan (vroolijk) vechtende
vrienden, met den eerste als de eerzuchtige
motorbootconstructeur-wedstrijdwinner.
Zij allen leiden ondanks de moeilijk-

DE VROUWENHATER

Wilt ge een recept om van een Pietlut
een flinke vent te worden? Schaft u een
rijken oom aan, die vrouwenhater is en een
voorliefde heeft voor voor-Christelijke muziek. Gaat met dien rijken oom op een
kasteel wonen, waarvan de als moeder zorgende majordomus eiken stap, dien u doet,
bewaakt.
Laat het toeval u in contact brengen met

een ige door sport en kampleven geh'arde
ieeftijdgenooten, die botje bij botje moeten
leggen om te kunnen leven. Sluit u bij hen
aan, doe mee aan hun pogingen om een racebootwedstrijd met behulp van een speciale
bootmotor te winnen, wordt verliefd op het
meisje van een ander, redt de overwinning
in de race door op het juiste moment in het
water te springen en drijvende balken uit

heden een zeer luchtig leven, met watersport, zwerftochten langs zonnige wegen,
gemeenschappelijk gezongen kampliedjes
en andere vacantie-ingrediënten.
Meer dan een optimistisch intermezzo
wil de film niet wezen en hebt ge gevoel
voor dezen vorm van optimisme — regelrecht een kind der ,,Wandervögel"-romantiek — dan zult ge met de zalige verzuch-

HEREENDE TWEELINGEN

Rudi Godden en Marie-Luise Claudius.
De eerste speelde het ontbolsterende neefje,
de tweede de leidster van een sportschool
voor meisjes.
(foto Toiis)

ting uit de bioscoop komen: „Ach, was
alles maar zóó eenvoudig ..."
En wie ontkent eigenlijk, dat de dingen
zoo eenvoudig zijn als wij menschen ze
zelf maken?
P. BEISHUIZEN
„DE VROUWENHATER"
(Einmal werd 'ich Dir gefallen)
Regrie: Joh. Riemann. — Camera: Bruno Mondi. —
Geluid: Erich Stor.
Rolverdeelingr:
De baron
Paul Horbiper
Herbert, zijn neef
Rudi Godden
Mathesi Stuck, Sportleerares . Marieluise Claudius
Theo, Huismeester
Fritz Rasp
Bergengruen, booteonstrueteur
, . Fritz Eberth
Zunder { dl
. ,
, . Carl Ballhaus
A. ^
Rettich j ™s vnenden ■ • . Wilfried Seyferth
Verder met: Ursula Kurtz. Ernst Behmer, Curt
von Wolowski, Maria Wolf, Wolfgang Müller, Maria Klein-Donath, Fitti Topp, e.v.a.

Onder: Drie vronlijke vrienden, die een deurwaarder afS?,?/'*"; o ? li'}k* "aar rechu: Frit* Eberth, Carl Ballhaus en
Wilfried Seyferth
Rechtsonder: Een ivatersporlscène mei de
meisjes van de sportschool.
(foio's Toiis)

MONTEVERDI HERDACHT
Hgt overlijden van den Italiaanschen componist Claudio Monteverdi, driehonderd jaar geleden, wordt dit jaar herdacht."
De groote Italiaansche opera-theaters geven
opvoeringen van zijn werken. Zoo zal Rome
Monteverdi's opera ,,De kroning van Poppeia",
Venetië ,,De strijd van Tancred en Clorinden",
Genua „Odysseus in zijn vaderland", Triest
„Orpheus" uitgevoerd zien.
De laatstgenoemde opera zal bovendien te
Florence in het kader der Meifeesten gespeeld
worden, zooveel mogelijk gelijk aan een opvoering
uit Monteverdi's tijd.
Claudio Monteverdi werd in 1568 te Cremona
geboren. Reeds jong speelde hij in de kapel van
den hertog van Mantua, waarvan hij in 1604
dirigent werd. Tot 1613 bleef hij in hertogelijken
dienst: in dat jaar ging hij als kapelmeester naar
Venetië's San Marcokerk, waar hij tot zijn dood
in 1643 werkte.
Zijn belangrijkste composities waren missen,
psalmen, canzonetten en madrigalen. Daarenboven
schreef hij eenige opera's en een ballet ,,Le
Ingrate".
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Noch een toevallige samenloop van omstandigheden, noch praktisch overleg koppelde de
muziekdrama's van hoereneer en artisteneer
„Cavalleria rusticana" en „I Pagliacci", die
Pietro Mascagni en Ruggiero Leoncavallo' tot
beroemdheden stempelden, in een traditioneele
tweelingverschijning tezamen. Een nauwer band
dan het toevallige en voor een samenvatting in
één programma zoo geschikte feit, dat „Cavalleria" één en „Pagliacci" twee bedrijven telt,
vereenigt beide werken.
Leoncavallo, die zich na zijn eerste weinig
vruchtbare muziekdramatische pogingen door het
leven moest slaan als muziekonderwijzer en vermaaksmuzikant, vernam van het succes, dat Mascagni in 1890 verwierf met zijn in korten tijd
voor een prijsvraag getoonzette eenacter „Cavalleria rusticana". Dit prikkelde hem tot ee^i dergelijke onderneming en eveneens in korten tijd
ontwierp hij zoowel tekst als muziek van zijn
aan een levenservaring ontleend muziekdrama „1
Pagliacci" en na een even groot succes zwierven
beide opera's als onafscheidelijke tweelingen
over de wereld.
Toeval is het geenszins, dat deze muziekdrama's zoo goed bij elkaar passen, want Leoncavallo stelde zich Mascagni's opera ten voorbeeld. Beide geschiedenissen hebben bedrogen
liefde en de bloedige wraak daarvoor tot handeling ; beide toondichters streefden — Leoncavallo
bewuster en radicaler nog dan Mascagni — naar
een ware weerspiegeling der dramatische handeling in de muzikale uitbeelding; beiden vonden
hiervoor in een rijke melodiek en een kleurrijke
orkestbehandeling, die door Puccini echter nog
werd overtroffen, een gelukkigen vorm, die het
aan zijn „bel canto" gewende Italiaansche publiek het „verisme" niet slechts deed aanvaarden,
maar dadelijk hartstochtelijk aanhangen.
Zoo werden beide meesters de verkondigers
van den veristischen operastijl, dien naar Verdi
reeds had aangekondigd Puccini tot vervolmaking zou brengen en in dit opzicht zit in de volgorde Mascagni-Leoncavallo-Puccini een stijgende
lijn.
Was het daarom als een stap vooruit te zien,
dat de Amsterdamsche Opera verleden jaar de
tweelingen scheidde en „Paljas" verbond ■ aan
Puccini's „Gianni Schicchi", de terugkeer tot een
hereeniging van „Cavalleria" en „Paljas" beteekent daarom geen stap terug, logisch als deze
verbintenis ten eeuwigen dage zal blijven. En
zoo mocht men deze hereeniging als een herstelde
traditie weer welkom heeten.
Welkom is een zacht woord voor de geestdriftige ontvangst, die het hoofdstedelijk operapubliek deze in eer herstelde traditie heeft bereid. Niet alleen was al lang van tevoren de
Stadsschouwburg voor de eerste voorstelling uitverkocht, maar ook het enthousiasme van de
volle zaal heeft de vertooning meermalen moeten
doen onderbreken. Het lijdt geen twijfel, dat de
Amsterdamsche Opera een nieuw succesnummer
aan haar repertoire heeft toegevoegd, en het is
niet alleen dit feit op zichzelf, dat de geestdrift
wakker riep, maar stellig ook de wijze, waarop
de tweelingopera's werden verklankt en verbeeld.
Ditmaal was de muzikale leiding van beide
werken niet verbrokkeld, doch in één hand gelegd en met die leiding heeft Otto Glastra van
Loon opnieuw zijn bekwaamheden als dirigent
bewezen, al ontbeert men nog immer die artisLinks: Mevrouw v. d. Rosière en Chris
Reumer als Lucia en haar zoon Turiddu
in „Cavalleria Rusticana".
(Foto Stupf)

tieke losheid, die muziek boven zichzelf doet uitzweven.
De regie lag nog in verschillende handen ; Cor
van der Lugt Melsert had die van „Paljas" natuurlijk behouden en intendant Den Hertog, die
in de vorige combinatie het tooneelbeeld van
„Gianni Schicchi" had verzorgd, gaf thans Mascagni's werk zijn scenische gestalte. Men moet
erkennen, dat beide regisseurs naar eenheid van
sfeer hadden gestreefd, die dan ook ongetwijfeld
.was bereikt, al moet men betwijfelen, of die eenheid zich zoo ver behoefde uit te strekken, dat Jos.
Plemper als Silvio in „Paljas" het pakje droeg,
dat in „Cavalleria" Chris Reumer tot Turiddu
had gemaakt. Een Siciliaansche boer verschilt
altijd nog van een Calabrische.
Ruth Horna zag men als Santuzza wel in haar
beste rol tot dusver. Wel kan haar acteereh nog
aan levendigheid en vooral levensechtheid winnen en zijn ook haar stemmiddelen ongetwijfeld
nog voor verdere opera-ontwikkeling vatbaar,
maar vooral op het dramatische accent van deze
vrouwefiguur wist zij met overtuiging den nadruk te leggen. Wat tooneelhouding betreft, kan
zij van Jo van de Meent, wier Lola bewees, hoe
verrassend snel zij zich wel in de operasfeer heeft
ingeleefd, nog wel wat leeren. Jeanne van de
Rosière was weer een waardige Mamma Lucia
en Otto Couperus een vocaal zoowel als theatraal
voortreffelijke voerman Alfio. De Turiddu van
Chris Reumer had het noodige temperament en
zijn „Smartlied" moest terecht herhaald worden.
Hetzelfde was natuurlijk weer het geval met
Tonio's proloog van Theo Baylé in „Paljas",
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over welke voorstelling hier natuurlijk slechts
in het kort melding dient te worden gemaakt,
aangezien de bezetting niet verschilde van de
reeds bekende, met uitzondering van de titelrol,
die dilmaal in handen was van Jan van Mantgem. Het grenst aan het wonderlijke, hoe snel
deze „amateur" zich tot een niet alleen vocaal
bekwame, maar ook scenisch overtuigende operakracht -heeft ontwikkeld, al moet men aan den
Canio, zooals deze bij vorige opvoeringen door
Chris Reumer werd vertolkt, de voorkeur geven,
omdat diens meer veruiterlijkte opvatting beter
met de figuur van Paljas overeenstemt.
Toch valt ook voor den „naar binnen gekeerden" Paljas in zijn tragiek te pleiten en het was
vooral op dit introverte element, dat Van Mantgem met voorliefde den nadruk scheen te willen
leggen. Voor het overige mag met betrekking tot
„1 Pagliacci" worden volstaan met de vaststelling, hoezeer de spelers in hun rollen bleken te
zijn gegroeid, hetgeen vooral in het voordeel van
Gerda Pons kon worden waargenomen, die thans
meer de canailleuze Nedda dan de kruidje-roerme-niet-achtige nuf naar voren wist te doen
komen.
Met vreugde mag schrijver dezer regelen vaststellen, dat een bij een vorige gelegenheid aan
de regie gegeven wenk bleek te zijn ter harte genomen. De Italiaansche partituur van „Paljas"
schrijft voor, dat Canio de „La commedia è finita" zegt en een andere uitgave laat Tonio dit
doen. De laatste opvatting is zeker logischer en
juister; in de eerste plaats omdat het voor de
hand ligt, dat een ander dan de geslagen moordenaar zich om het publiek bekommert en in de
tweede plaats om de zinnebeeldige symmetrie met
de slotwoorden van Tonio's proloog: „Andiam,
incominciate!". Ditmaal liet de regisseur dan'
ook terecht door Baylé het gevleugelde slotwoord
spreken.
Den hereenigden veristischen tweelingen mag
vermoedelijk een nog grooter succes worden
voorspeld dan de combinatie „Pagliacci-Schicchi"; de ovatie na „Cavalleria" zoowel als „Paljas", die alle medewerkenden voor het voetlicht
riep en in de bloemen zette, kan hieromtrent
nauwelijks twijfel open laten.
G. K. KROP.

Al te veel speurzin is er niet voor noodig om
te vermoeden, dat er zich achter dezen aardigen
blijspel-titel een vlot meisje verbergt, dat haar
gunsten over drie niet minder vlotte jongens verdeelt. Of liever, het zijn de drie vlotte jongens,
die het eene meisje verdeelen, zonder het natuurlijk van elkaar te weten. Want het is nu eenmaal
evenzeer het lot van een vrouw om gedeeld te
worden, als het 't voorrecht van een man is om
zich te vermenigvuldigen. Zoo wil het de wiskunstige constructie van het moderne leven.
Het blijspel, dat aan de klucht grenst en meer
hypothese dan leven biedt, maakt den indruk
alsof het uit een biertafel-weddenschap ontstaan
is. Kan „überhaupt" één meisje in één kamer op
één avond soupeeren met drie mannen en driemaal voor hun drieën een ändere vrouw zijn?
En nog sterker: kan een gewiekst tooneelschrijver
het zoo kunstig in elkaar draaien, dat men het
gelooft f
Het laatste is het zwakke punt van het stuk,
want de situatie blijft maar danig gefprceerd.
Maar Schwiefert heeft de onwaarschijnlijkheid
zoo'n beetje „weggeschreven" in een flitsenden
dialoog, waarin, naast veel vuurwerk om niets,
toch ook een aantal heel rake dingen gezegd
worden . .. over verliefde mannen en verstandige
meisjes.
Als men dit stuk een paar dagen na „Minna
von Barnhelm" ziet, ja, dan is er blijspel en
blijspel en dan blijkt in den loop van tweehonderd
jaar het verstand van de vrouw minder achteruit
gegaan te zijn dan dat der mannen. Want een

gelijkend examen heeft hij uit de vele gegadigden een beperkt aantal van tooneelspelers en -speelsters gekozen, die bereid
zijn zich onder zijn persoonlijke leiding
aan den opbouw of voorloopig het onderzoek
van de kunst van het radiospel, te wijden.
Men hoopt hiermee de kern te vormen voor
een latere Comédie Frangaise van de radio.
Wanneer deze troep voldoende homogeen
zal blijken en de eerste beginselen barer
kunst zal beheerschen, wil Copeau beginnen aan de opname van klassieke teksten.
Hiermee is zelfs al een voorzichtig begin
gemaakt — een begin dat, naar Copeau
de pers heeft medegedeeld, echter nog niet
voldoende peil bezit om voor uitzending
in aanmerking te kunnen komen.
Als Copeau hier weet een zending te
vervullen te hebben, weigert hij nochtans
den profetenmantel om te slaan. Hij laat
zich over de toekomst van de radiokunst
liefst niet, en als 't moet maar heel voorzichtig uit: zijn verwachtingen zijn bescheiden en zijn oordeel is, dat de kunst
van het radiospel altijd steriel en middelmatig zal moeten blijven. Maar daarmee
wordt de waardeering, die men hebben
mag voor zijn pogingen, niet minder: eindelijk zal dus een man van beteekenis en
met ervaring zich in Frankrijk ontfermen
over het stiefkind der moderne kunsten:
het radiohoorspel.
SERGE BILONE.

ben om al vóór het huwelijk alle emoties der
echtscheiding „prophylactisch" te doorleven, of
zooals het met een naar een verouderd modewoord
op het tooneel gezegd wordt, „de daarbij behoorende complexen bij voorbaat af te reageeren".
Enfin, zuiver als constructie bezien (waartoe
de titelformule dan toch ook alle aanleiding
geeft), kan men zich in den geestigen dialoog
vermeien, al gaat niet alle vuurwerk op. En
vooral heeft dit stuk, om het middelste bedrijf,
een prachtige, virtuoze rol voor een mondaine
actrice, die door middel van kleine veranderingen
in stem en kleedij en groote veranderingen in de
vele leugens, die zij al oester-etend moet verzinnen, drie vrouwen in één klap heeft te verslaan. En deze rol was bij Gretl Klug-Rainer, die
onlangs als de „Kluge Wienerin" eenzelfde rol
van oneindig veel hóóger gehalte te spelen had,
natuurlijk in goede handen.
Het drietal samenwonende vrienden, dat
vooral het eerste en het laatste bedrijf te vullen
had, deed dat met de vlotheid, die ook Michael
Arco's regie kenmerkte. Joachim Ernst was de
verwaten jonge dokter. Wolfgang Stumpf een
ijdele en toch nogal redelijk verstandige jonge
tooneelspeler en Hermann Haensch een alleraardigste en nogal rijkelijk simpele jongeman van
buiten.
Max Wilmsen spendeerde al zijn bonhomie aan
de aardige rol van den dienaar, die vóór de bedrijven even den gang van zaken komt vertellen,
omdat de schrijver 't anders op het tooneel niet
klaarspeelde.
HENRIK SCHÖLTE
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De Peter Kreuder-prijsvraag
Wij herinneren er aan, dat schlagerteksten,
waaruit Peter Kreuder voor een compositie een
keuze zal doen, nog tot en met 31 Januari 1943
kunnen worden ingezonden. Volledige gegevens
omtrent deze prijsvraag publiceerden wij in ons
Kerstnummer.
Een overweldigend aantal inzendingen kwam
reeds binnen, blijk gevend van ongetemde dichtlust in ons land. Het laat zich derhalve aanzien,
dat er enkele weken mee gemoeid zullen zijn, alvorens de uitslag kan worden bekend gemaakt.
REDACTIE.

Ook op de naamprijsvraag voor Gerard Nielen's
klucht werd een overstelpend aantal inzendingen
ontvangen. Wij hopen in het volgende nummer
den uitslag te kunnen publiceeren. REDACTIE.

tegenspeler als Tellheim is ver te zoeken en de
beeren der schepping leggen het leelijk af in dit
stuk.
Het mooiste is eigenlijk nog, dat zij bij de
ontknooping in het derde bedrijf te hooren krijgen, dat een man zoo dom moet zijn, omdat hij
dan de vrouwen tenminste een béétje au sérieux
neemt. Dan ontstaat er een wedstrijd in domheid,
met geen ander resultaat dan dat het meisje wegloopt met .... een vierden verloofde achter de
deur en de heele farce geënsceneerd blijkt te heb-

Boven: Otto Couperug en Ruth IIoma in
de Anuterdanuche opvoering der „Cavalleria". — Recht»: Een der massa-scènes uit
MasragnVs opera.
(Foto's Polygoon/Sägers)

Cor Riiys al» Johan in het gelijknamige
blijspel van Theo hingen, dat dezer dagen te
'»-Cravenhage zijn honderdste opvoering beleefde.
(Teekening Karel Thole)
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geeft richtlijnen voor de kunst
van het RADIOSPEL
In een der vorige nummers van „Cinema
Theater" heb ik mogen spreken over de
beknopte en zeer belangwekkende studie
van Copeau over het theater voor het volk.
In afwachting — of in aansluiting — op
de mogelijkheid, die hem voor de realisatie
zijner ideeën gegeven zullen worden, heeft
de groote regisseur thans de leiding op
zich genomen van een school waar jonge
actrices en acteurs in de geheimen van een
nog weinig bekend'domein zullen worden
ingewijd: de kunst van het radiospel.
Iedereen weet dat op dit gebied alles nog
vrijwel te onderzoeken en te leeren valt.
En Copeau, die vroeger reeds met behulp
van drie microfoons Shakespeare's Henry
IV voor de radio heeft gebracht, — in
tegenstelling met de „metteur en scène",
de Fransche aanduiding voor regisseur,
heet de leider van een radiospel „metteur
en ondes" — Copeau is zich terdege van
bewust, dat hij hier pioniersarbeid te verrichten krijgt. Hij heeft van de Fransche
Radio de mogelijkheden hiertoe gekregen:
de beschikking over veel tijd, over krachten
en over een buitenverblijf in Beaune, waar
hij zich over kan^ geven aan dit hopelijk
vruchtbaar experiment; Hij is begbnnen
zijn troep samen te stellen, die hij in den
vervolge „coeur"1 zal noemen, want het
solisme zal hier plaats moeten ruimen voor
den collectieven arbeid. Na een streng ver-
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(Foto's Peter Tijssen-Sta-pf)
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Mady Rahl werd op 3 Januari te Berlijn geboren en, na haar schooljaren op
het lyceum, kreeg zij een betrekking als
secretaresse bij een uitgeverij. Gedurende
haar werk dwaalden haar gedachten steeds
af naar de film en naar het tooneel, want
het was steeds haar liefste wensch geweest,
ook nog eens als ster op de planken of op
het witte doek te schitteren. Na haar kantooruren nam zij dan ook tooneelonderricht; „Je kunt nooit weten," dacht zij.
Inderdaad maakte zij na eenigen tijd
haar debuut in een cabaret te Berlijn, en
al spoedig trad zij op in een groot cabaret
te Madrid met Duitsche liedjes en walsen.
Vervolgens kreeg zij een aanbod van het
„Altes Theater" te Leipzig en kort daarna
maakte zij den grooten sprong naar de filmstudio. Uit de lange rij van filmrollen, die

■
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EEN NAAM DIE VELE
BELOFTEN INHOUDT!

zij in haar korte loopbaan aldaar vervulde,
herinneren wij ons „Blinde passagiere",
„Truxa", „Husaren heraus", „Fremdenheim Filoda", „Een nacht in Mei", „Misdaad op de tweede etage", „Ik ben zoo
terug", „Hallo, Janine", „Fräulein Doktor", „Weisser Flieder", en „Hab' mich
lieb", rollen van verschillende genres, ofschoon men het er over eens is, dat komische rollen Mady Rahl het best passen.
Waarom? Dat vragen wij ons ook af.
Vermoedelijk omdat zij zich in komische
rollen het best kan uitleven. Zij zit namelijk altijd vol grappen en guitigheden.
, Dit komt overeen met haar wensch een
jongen te willen zijn. „Als klein meisje
speelde ik altijd met jongens," vertelt zij.
„In de tooneelclub van het Lyceum speelde
ik steeds mannenrollen . . . Verlegen was
ik heelemaal niet. Ik was de brutaalste in
de klas. Tooneelspelen is steeds mijn grootste hartstocht geweest. Reeds als kind kon
ik urenlang voor den spiegel zitten en mij
in allerlei rollen voorstellen. Ik heb zelfs
een poppentheater gemaakt van zelfgemaakte poppen . . . ."
Zij springt van het eene onderwerp op
het andere, opgewonden en beweeglijk.
Misschien vindt dit zijn oorzaak in het feit,
dat zij nog niet geheel is ingeleefd in haar
nieuwe rol, die van huisvrouw.
Mady is namelijk kort geleden in het
huwelijk getreden. Wij hopen, dat dit haar
glanscreatie zal blijken te zijn en dat zij
daarnaast nog vele succesrollen op het
witte doek zal vervullen.
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Geheel boven: Mady Rahl in een scène
uit „Hallo, Janine". — Hierboven: Met
Ernst Dumke in „De misdaad op de tweede
étage'". — Links: In tcintersche dracht (in
de film „Ik ben direct terug"). — Linksonder: Een vroolyke Mady Rahl in „Een
nacht in Mei", — Rechtsonder: In zoete
rust (Mady Rahl in de film „Amor doet in
kousen").
(Foio's Ufa)
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MADY RAHL
(fOTO UFA)
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175 JAAR LESSING'S

„MINNA VON
BARNHELM"

G. E. Lessing (1729—17«1).
(ClicU Archief)

Terwijl iedere Duitsche schouwburgbezoeker bij Lessing's „Minna von Barnhelm" onmiddellijk aan deze of gene
actrice denkt, die hij in de titelrol gezien
heeft, moet men in ons land de menschen,
die Duitschland's „sterkste en eenige klassieke blijspel" (zooals de spelleider dr.
Karl Peter Biltz het noemt in het programma van het „Deutsches Theater in
den Niederlanden") anders dan van de
vervelende schoolbanken kennen, met een
lantaarntje zoeken. Want terwijl practisch gesproken iedere Duitsche tooneeltroep, groot en klein, het met succes op zijn
repertoire heeft staan (verleden jaar gaven
de Bochumer Stadtbühnen er bij haar bezoek aan ons land nog een weergaloos
charmante voorstelling van), maak ik mij
sterk, dat het hier te lande zeker een generatie lang in het geheel niet is opgevoerd.
Ik herinner mij althans van de laatste
twintig jaar, dat ik vrij intensief tooneelcritiek schrijf, geen Nederlandsche voorstelling.
Vroeger is het hier daarentegen veel gespeeld, en terecht. Men kan zich geen gezonder, blij geestiger en bij een goede,
kleurrijke vertolking ook boeiender tooneelspel denken dan deze karakter-comedie
van hoog zedelijk gehalte, waarin een
dapper en zelfbewust, naar een Berlijnsch
hotel getrokken Saksisch freuleke erin
slaagt om haar verloofde, een Pruisisch officier, die na het einde van den 7-jarigen
oorlog tijdelijk in een financieele debacle
is geraakt, in welken toestand zijn eer het
niet gedoogt om haar te trouwen, van (laat
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ons zeggen) het tegendeel te overtuigen.
In een klassiek-zuiver verloop, in vijf
korte, pittige bedrijven, die eenheid van
tijd en plaats handhaven, geschreven in
natuurlijk, glashelder en stil-geestig proza,
dat als een costuum van voor tref f elij ken en
allerminst ouderwetschen snit om de personen heen gegoten zit, is en blijft „Minna
von Bamhelm" het komische meesterwerk
van de achttiende eeuw, dat ons ten voeten
uit levende menschen schenkt en bij zijn
onvolprezen tooneel-reaJisme eigenlijk heel
weinig handeling, heel weinig intrigue en
conflict noodig heeft.
Want dat een op voordeel beluste waard
van een Berlijnschen herberg de mooiste
kamers aan het Saksische freuleke en haar
pientere kamenierster gegeven heeft en den
afgedankten officier daarvoor buiten de
deur zette, en dat deze officier uit geldnood liever zijn verlovingsring verpandde
(die door den waard weer in de handen
van Minna komt) dan geld van zijn ondergeschikten aan te nemen, zou voor een
modern blijspel misschien een beetje weinig zijn. Maar welk modern blijspel zou
zóó kunnen verrukken met den clialoog van
renomnieerende, of kiftende, of zoo maar

verliefde bedienden, met zulke satyrische
„Einlagen" als de verloopen huurlingoplichter-valschspeler en koeterwaalsch
brabbelende Chevalier Riccaut de la Marlinière?
Als een „einmalige", noch door hem zelf
noch door navolgers ooit meer overtroffen
of ook maar geëvenaarde prestatie schreef
Lessing dit spel van blijmoedigen ernst
en van levensware karakterteekening in de
volle, onverbruikte kracht van zijn leven
als een protest tegen de onnatuurlijke, opgeschroefde en formalistische comedie van
zijn tijd: tegen den stijl, waarin andere
landen (Frankrijk met name, maar helaas
ook ons land, en dat — afgezien van zijn
tegenhanger: de boertige, maar dan ook
vaak zoutelooze boerenklüchten — tot diep
in de negentiende eeuw!) hun tooneel gevangen hielden.
Het kostte hem — erudiet, wereldsch en
verstandelijk als hij, achttiende-eeuwer bij
uitnemendheid, was — tien jaar van theoretische studie, als vrucht waarvan zijn
„Hamburger Dramaturgie" en zijn beroemde tooneelbrieven verschenen waren.
Het is dan ook, naast veel critisch werk,

Franziska, het kamermeisje (Eva Kressinszki), maakt het den waard (Max Adelhütte) niet gemakkelijk hij de inschrijving
in het gastenboek, wanneer Minna von
Barnhelm (Josy Holsten, links), in het BerIgnsche logement haar intrek heeft ge-

CINEMA & THEATER

(nr. 5) 12

eigenlijk zijn eenige „schepping" gebleven. Maar wel nimmer heeft een schrijver
met één stuk een repertoire zóó wezenlijk
verrijkt en zóó den weg tot ons hart gevonden, al ging het dan ook reeds 175 jaar
geleden over de planken1).
Hij schreef het stuk kort na den zevenjarigen oorlog. Bij den vrede van Hubertusburg was Saksen de verliezende,
Pruisen onder den grooten Frederik de
winnende partij.
Lessing was van huis uit een gemoedelijke Saks. Zijn Berlijnsche werkkring
had hem echter eerbied gegeven voor den
Pruisischen levensstijl, waarin de Duitschnationale bewustwording voor het eerst
wezenlijk doorbrak. Lessing zelf heeft wel
eens geschreven, dat men hem in Berlijn
voor een aarts-Sakser, in Leipzig voor een
aarts-Pruis hield!
Hij wilde, nu de strijdbijl begraven was,
juist in het teekenen der karakterverschillen daarbovenuit de grootere eenheid, die
alle Germanen bond, onderstreepen. Niet
zonder reden maakte hij daarom van de
beide hoofdpersonen uit het stuk van de
één een Saksisch meisje: pienter, gemoedelijk en charmant, van den ander een
Pruisisch officier: eerlijk, dapper, maar
gauw in zijn eer gekrenkt, driftig en een
weinig zwaar op de hand.
Winnen doet hier tenslotte de Saksische
aard. Maar al wordt Tellheim, de officier,
door Minna bekeerd en. tot inzicht gebracht, al glimlacht men isoms over hem,
terwijl hij — toch de centrale blijspelfiguur — zelf nooit lacht en humor ook
niet zijn voornaamste karaktertrek is, toch
is het juist Tellheim's levensopvatting,
waaraan het blijspel zijn hooge, nationale
waarde ontleent.
De ondertitel van „Minna von Barnhelm" luidt „oder das Soldatenglück".
Lessing wilde immers vooral het nieuwe
type van Duitsch soldaat, Duitsch officier
op het tooneel brengen, niet den Wuchtigen, bulderbassenden ijzervreter van
vroeger, niet den lansknecht, niet den
huurling-Zwitser. In het derde bedrijf
spreekt Tellheim de beroemde tirade uit:
„Man muss Soldat sein für sein Land oder
aus Liebe zu der Sache, für die gefochten
wird. Ohne Absicht heute hier, morgen da,
heiszt wie ein Fleischerknecht reisen."
Frederik de Groote had tijdens den
zevenjarigen oorlog in zijn Pruisische vrijcorpsen, waartoe ook Tellheim behoorde en
waarbij Lessing jarenlang als schrijver
was ingedeeld, een nieuwen Duitschen
officiersgeest gekweekt, waaruit de latere
beroemde regimenten met hun eigen eerecodex zouden voortkomen.
In Tellheim schijnt Lessing zijn in den
slag gevallen vriend Ewald von Kleist als
een dier nieuwe, voor een nationale zaak
vechtende officieren een „In Memoriam"
te hebben willen schrijven. Zulk een officier kent maar één eer: naar binnen toe
wordt die gevormd door de ideale eischen
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Majoor von Tellheim's eenig overgebleven
bediende Just (Hans Gerlach, links) overlegt met den gewezen wachtmeester van den
majoor over de ontstane netelige situatie.
(Foto's Sieburg/Stafj)

van zijn geweten, naar buiten toe — en
naar Lessing betoogt: terecht, want door
de overdrijving te ironiseeren maakt hij
zich juist tot tolk voor het probleem zelf,
door zijn aanzien in de oogen van andere
menschen en het vereischte respect en de
subordinatie zijner minderen.
Indien Lessing de overdrijvingen van
die uiterlijke eer tegenover de Saksische
gemoedelijkheid en redelijkheid van „das
Fräulein von Barnhelm", dus de mannelijke eer tegenover de vrouwelijke liefde
wil temperen, bewaart en verdedigt hij de
officierseer toch volkomen tegenover de
tweede rollen van het stuk: de wachtmeester Werner en de knecht Just, beiden in
dienst van Tellheim.
In drie figuren — in officier, onderofficier en gewoon soldaat — trekt Lessing, altijd wiskundig tewerk gaand (niet
voor niets is „Minna von Barnhelm" ook
de comedie, waarin de beroemde spreekwijze „Alle goede dingen bestaan uit drie"
zijn oorsprong vindt!), het karakterstuk
van den volledigen Duitschen soldatenstand op — in bewust contrast bijvoorbeeld
tot den verloopen, eerloozen figuur van
den Franschen kapitein Riccaut de la Marlinière.
Frederik de Groote herstelde den Duitschen naam in de wereld in aanzien en
schiep den Duitschen soldaat: Lessing verdedigt zijn eer, boven het begrip van Pruis
of Sakser uit, wier contrasten hij, met den
oorlog, als verleden beschouwt, zonder ze
daarmee te negeeren.
Aanvankelijk voelde het pas uit den
burgeroorlog gekomen publiek deze contrasten nog scherper dan de verbindende
eenheid, wilde het stuk zelfs als „antiPruisisch" doen verbieden, want er komen
inderdaad een paar scherpe opmerkingen,
die ook nu nog altijd deining blijken te
veroorzaken, in voor. Het had trouwens
aanvankelijk weinig succes, tot in eens
juist het Pruisische publiek van Berlijn
aan het slot van de première aldaar
(November 1767) als ■ één man opstond
en — tegen alle toenmalige gewoonte in —
eenvoudig de herhaling op den volgenden
avond eischte, en aldus negentien avonden
achtereen! En juist Berlijn plaatste in den
oorlog van '70 reeds een groote gedenksteen in het grijze huis van den Saksischen
Lessing aan den Königsgraben: „Lessing
dichtete hier Minna von Barnhelm".
Het is daarom wel niet voor niets, dat
Goethe, die in zijn jeugd de eerste vertooningen bijwoonde, nog op hoogen leeftijd „der vollkommene, norddeutsche Nationalgehalt" van dit blijspel met zijn twee
„ideale" figuren, den idealen Pruis Tellheim en de ideale Saksische Minna von
Barnhelm, geprezen heeft en het als voorbeeld voor oogen hield.

En al ligt het voor de hand, dat het tot
in den kern Duitsche probleem van dit niet
zoo „lichte", maar wel verblijdende en
intens verkwikkende blijspel in de laatste
generatie van Europeesche splitsing en
tegenstelling geen export-artikel is geweest — het is misschien gewenscht om
een zoo klassiek blijspel in het licht van
den tegenwoordigen tijd ook eens van
deze, Duitsch-cultureele zijde uit te bezien.
Indien het immers de taak van een tooneelgezelschap is om een werk conform de bedoelingen van den schrijver over höt voetlicht te brengen, dan moet men zeggen dat
het „Deutsches Theater" met Lessing's
„Minna von ' Barnhelm" méér gedaan
heeft dan alleen het voortzetten van een
bestaande tooneeltraditie door een zeer
goede, harmonische en boeiende voorstelling.
HENRIK SCHÖLTE.
1
) De première ging in 1767, toen Lessing
38 jaar oud was; hij was 22 Januari 1729 te
Karentz geboren.

EEN AVONTUUR VAN
ALBERT MATTER STOCK
De acteur Albert Matterstock speelde in de
dagen, toen hij nog niet zoo beroemd was, in de
provincie. Op een avond kwam een niet meer
jonge dame in zijn kleedkamer.
„Waarmee kan ik U van dienst zijn?", vroeg
de tooneelspeler.
,,Ik heb U met mijn dochter in het park
gezien."
Matterstock zweeg.
„Ik heb gezien, dat U mijn dochter kuste",
vervolgde de bezorgde moeder.
Nóg zweeg Matterstock.
„Hebt U mij als moeder niets te zeggen?"
vroeg de dame tenslotte met een bijna door tranen
verstikte stem.
„Zeker," antwoordde de acteur ' eindelijk.
„Past U beter op uw dochter!"
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IN de manege van het circus bouwt het technisch personeel de apparaten voor een nieuw
groot nummer op. Het publiek moet bezig gehouden worden en dus: de gordijnen bij den
piste-ingang zwaaien vaneen en een troepje grappenmakers met dwaas beschilderde gezichten en in
de vreemdsoortigste costuums stort zioh onder
vervaarlijk gehuil en met onzinnige sprongen en
valpartijen in het zand van het middenterrein.
Een dolle ren over den manégeband volgt, culmineerend in een wilde achtervolging tusschen
stoelen en bankenrijen. Wijde broeken, scheeve
jassen, fladderdassen, machtige veiligheidsspelden, hooge hoeden, waaruit fonteinen spuiten,
meterslange schoenen met omgekrulde neuzen,
cascades, stoelen, waaronder de pooten wegvallen, oorvijgen, dwaze kreten, dolle grappen :
clowns in het circus!
Het circus. Reeds eerder wezen wij op de
nauwe betrekking, die tusschen circus en variété
bestaat en nergens is deze duidelijker aanwijsbaar
dan bij de variétéfiguur, die wij ditmaal willen
behandelen: den clown. Voor den clown is de
bakermat en blijft het bij uitstek geschikte werkterrein 'het circus. De clown is het circus. Teekent een affiche-ontwerper een reclameplaat voor
een kermis, hij teekent een clown, voor een circus, een clown, voor een variétéprogramma: de
clown is er bij ! De clown is voor vakman en
publiek de klassieke figuur en 'het symbool.
Het variété is de overplanting — door allerlei
bijkomende factoren beïnvloed en eenigszins afwijkend gevormd — van de attracties van het
circus naar het tooneel, met uitsluiting ^an die
nummers, die niet tot hun recht zouden komen,
die geen overplanting zouden verdragen of die
onoverkomelijke technische moeilijkheden opleveren. Dit zijn dan voornamelijk de dressuurnummers, hoewel ook met dit onderdeel van het
klassieke circus variétépogingen ondernomen
zijn.
De wisselwerking tusschen variété en circus
bestaat voortdurend. Twee van de door ons
kortgeleden besproken Hollandsche variétémenstfhen: Charles, de jongleur, en Cubanos, het
sensationeele luchtnummer, vertrekken van de
planken naar een bekend circus in Frankrijk,
Fantasio. de Hollandsche muzikale clown, is
kortgeleden nolens volens weer naar de variété
teruggekeerd. Zijn laatste circusperiode eindigde
dezen zomer met de verwoesting van de tent van
het circus Ciiessen.
Clowns! Opnieuw komen wij ook bij hen
plaatsruimte te kort om datgene te vertellen, dat
wij vertellen willen: over de spreekclowns en zij,
die de klappen krijgen, over entrée's en reprises,
over de oude hansworsten en de moderne driemans-clownsnummers. Ook hun geschiedenis is
te uitgebreid om in een tijdschriftartikel te kunnen behandelen. Vele beroemde namen komen wij
tegen en bijna elk van hen heeft een uitvinding
op zijn naam staan, die in de clownkunst klassiek werd en repertoire hield op het programma
van eiken beroepsgrappenmaker.
Hoswell, ISilly Hayden (zeer bekende spreek-

JONNY HEYKENS
componeerde „Ständchen voor
een danslievende jongedame

Circus en Variété: CLOWNS I
clown met zijn varken; Hayden vond de dwaze,
lange pantoffels uit), Tonny Gries, Boum Boum,
Médrano (wiens naam voortleeft in het Cirque
Médrano), Footit (die beroemde entrée's maakte), Anatol Durow (met zijn iganzen, die tusschen zijn grappen door ware lessen in dierkunde
gaf en als man van zeventig professor in de dierpsychologie werd). Antonet (de ontdekker van
Grook, werkte voor 't eerst met het zoo bekende
flittercostuum). Auriol (de Fransche clown, die
een salto mortale maakte over 24 soldaten met
geveld bajonet).
In 1869 op een vroolijken avond met versahillende collega's van het circus Renz kocht
de clown Tom Belling een oude pruik, die hem
sohertsenderwijs voor een paar dubbeltjes werd
aangeboden. Hij zette deze achterstevoren op,
trok zijn jas scheef aan, zette een dwaas gezicht
en zag er toep zoo lachwekkend uit, dat zijn
collega's met hem wedden, dat hij zich zoo niet
bij den piste-ingang zou durven vertoonen. Tom
nam de weddenschap onder groote hilariteit aan
en... . liep recht in de armen van den directeur,
den ouden Renz, die als weinig gemakkelijk bekend stond bij zulke .grapjes. Het gevolg was
echter onverwacht: vadertje Renz vond 't prachtig en stuurde Belling pardoes de manége in.
Tom, die tegenstribbelde, kreeg een duw en rolde letterlijk in 't zand van de piste, keek ontsteld naar l^et publiek, hetgeen zoo'n dwazen indruk maakte, dat het publiek schaterde van het
lachen.
,,August!", riep een vermaakte bezoeker en
het overige publiek nam spontaan dezen uitroep
over, niet vermoedend, dat zij hierdoor een
nieuw type clown, een waarlijk historische figuur
in het leven riepen. Belling bleef verbluft en
daardoor weinig intelligent zitten kijken:
,,August de Domme" was geboren!

Bleyenburg, de Hollandsche clown „Fantasio",
maakt een prima „muzikaal" nummer en is wel
de bekendste onder de circus- en variété-clowns
van eigen bodem.
Als zoovelen van zijn vakgenooten, die in den
beginne van alles waren behalve clown, begon
ook Fantasio zijn carrière in andere richting.
Hij was namelijk jarenlang redacteur van een
Utredhtsch dagblad en men vraagt zich af of
■hij misschien door het instituut der „ingezonden
stukken" zijn humoristischen kijk op de menschen gekregen heeft. Als de meeste beroepsgrappenmakers is Bleyenburg-Fantasio in het
dagelijksche leven een serieus man. Reeds als
kind echter voelde hij het artisten- en zigeunerbloed door de aderen stroomen en speelde met
zijn kameraadjes „circusje", maakte van gekleurd sajet het bit en kreeg van den poelier
veeren voor de vederbossen der „paarden". Via
H.B.S., redactiebureau en een paar gekregen
pruiken tot clown!
De clowns zijn klassiek, zij zullen eeuwig
leven en er zullen nog wel vreemdere carrières
gemaakt worden.
COR DOKTER.

Vele clownstypes hebben we gekend en kennen wij ook thans nog: de domme Augusten, de
excentrieke clowns, de negerclowns, de Amerikaansche „tamps", de cascadeclowns (de vallers
en springers). Het meest bekend en geliefd in
ons land is wel de z.g. muzikale clown. Bob
Boven: Een zeldzame ontmoeting tusschen de „Fratellini's" en Crock. — Links:
Bob Bleyenburg „in civiel" naast zijn beeltenis als „Fantasio", de muzikale clown. —
Rechts: „Fantasio" past neuzen!
(Foto's Cor Dokter)

Zijn „Ständchen" heeft Jonny Heykens een
wereldnaam bezorgd; doch hoe weinig weet men
in het algemeen over den levensloop van dezen
componist, en hoe weinigen zijn bekend met het
alleszins romantische ontstaan van het genoemde
wereldsucces ?
Een onbekendheid, welke evenwel niet te verwonderen is. Heykens heeft zijn persoon veelal
op den achtergrond gehouden, deels ook daartoe
gedwongen, omdat zijn werk in zijn vaderland,
Nederland, niet die belangstelling ondervond,
waarop het aanspraak mocht maken.
Een andere reden om dezen ij verigen musicus
eens een bezoek te brengen, lag in het feit, dat
Heykens sinds eenigen tijd paedagogisch-organisatorisrh werk verricht in dienst van de Nederlandsche Kultuurkamer als leider van de ondervakgroep lichte muziek.
Jonny Heykens is Groninger van geboorte.
Van zijn achtste jaar af tot zijn vijftiende heeft
Heykens daar gestudeerd bij Christ iaan Poortman en Kor Kuiler, respectievelijk viool en compositie. Daarna ging hij voor zijn verdere muzikale opleiding naar de Keulsche Musikhochschule, waar hij ohder meer les ontving van
professor Eldering. Later studeerde hij nog bij
groote meesters als Max Reger en Fritz Steinbach.
Reeds op zeventienjarigen leeftijd werd Heykens benoemd tot eersten concertmeester bij het
Dortmunder Philharmonisch Orkest, doch het
uitsluitend weergeven van andermans scheppingen kwam al spoedig in strijd met zijn eigen
scheppingsdrang. Hij zette zich aan het componeeren, ervoer echter weldra, dat „zich aan het
componeeren zetten" niet identiek is aan „componist zijn"!
„Op een dag ging ik met een paar mijner
werkjes", zoo vertelt Jonny Heykens, „naar
Schott's Söhne, de groote muziekuitgeverij in
Mainz. Toen ik daar verteld had, wie ik eigenlijk
was en wat ik wilde, verzocht men mij even mee
te wandelen door het bedrijf. Men wees mij
onder andere op een vleugel, waaraan Richard
Wagner had gecomponeerd, op een brief van
Johannes Brahms, kortom: tallooze herinneringen aan de beroemdste componisten en musici.
En tenslotte werd mij gevraagd : Wat wilt ü nu
hier? Toen nam ik mijn composities maar weer
onder mijn arm en ging, zooals ik gekomen
was ..."
Die eerste teleurstelling maakte abrupt een
einde aan Heykens' toondichtersillusie. Hij gaf
het componeeren er aan en ging zich weer volledig toeleggen op het vioolspel als concertmeester, nu bij het Vereenigd Stadtheater in BochumEssen.
Maar ... al ondervindt het nóg zooveel miskenning en al moeten nóg zoo vele moeilijkheden
overwonnen worden, het ware initiatief van den
zich tot componeeren geroepen voelenden musicus
breekt zich baan.

CINEMA & THEATER

(nr. 5) 14.

15 (nr. 5) —

CINEMA 6- THEATER

Op zekeren dag ontving Heykens bezoek van
een jongedame, die hem vroeg een Rococodansje te componeeren, speciaal voor haar alléén.
„U bent immers beroepscomponist, dus u zult dat
wel kunnen I"
Het feit, dat dit verzoek kwam van een jongedame en de direct het eergevoel opwekkende motiveering van haar bezoek zullen vermoedelijk niet
weinig hebben bijgedragen tot de acceptatie van
de opdracht, die terstond volgde. Heykens „zette
zich weer aan het componeeren"! Maar nu vlot,
zooals dat bij het uitvoeren van een opdracht
betaamt („met mijn horloge op den vleugel",
vertelt de componist). Het gevraagde werkje, dat
beantwoordde aan ieders tevredenheid, is bekend
geworden als.... Ständchen, waarvan nu meer
dan vier millioen gramofoonplaten en evenzoovele pianopartijen in omloop gebracht zijn!
Heykens' naam was nu gevestigd, de grootste
moeilijkheden waren voor hem achter den rug.
Er kwam meer gelegenheid zijn werk aan het
publiek te brengen. Verscheidene strijkkwartetten, koorwerken, vioolconcerten en zelfs een
opera werden gevolgd door composities in het
goede amusementsgenre, composities, waarvan
wij noemen: Under the Balcony, dat evenals
Ständchen een wereldsucces werd; Two little
soldiers; Canzone d'amor e; Gi-psy lij e (een czardas) ; Der treue IIampelmann; Stell dich ein
mit Colombine.
Uitgevers, die vroeger zijn werk met een medelijdend gebaar hadden afgewezen, kwamen nu
van links en rechts opdagen om hem als het ware

composities af te bedelen!
Behalve in Duitschland heeft Heykens nog
langen tijd in Londen vertoefd, als muzikaal
adviseur, en na den oorlog hoopt hij eenigen tijd
naar Zuid-Frankrijk te kunnen gaan om daar te
werken voor Parij sehe uitgevers. Het laatst was
hij- bezig aan een Duitsche opdracht, een ouverture : Es rauschte die Erühlingsnacht, een heel
bijzondere ouverture, omdat er namelijk gezongen
wordt.
Naar Heykens' meening zal men voor den opbouw van een Nederlandsche opera moeten beginnen met werkelijk nationaal te voelen, en dus
de Nederlandsche taal als de schoonste ter wereld
te beschouwen, in elk geval als de taal, die wij
allen verstaan. Wij deelen zijn conclusie, dat
Nederlanders op de eerste plaats in het Nederlandsch behooren te zingen.
Op het terrein van de lichte muze staan ongetwijfeld in de naaste toekomst belangrijke dingen te gebeuren, zoo vertelt Heykens. In de eerste
plaats moet de dansmuziek voorbehouden worden
aan den dans. De onderhoudende Europeesche
muziek zal gevormd worden door composities als
die van Lincke, Léhar, Künnecke, Dostal enz.,
welke in de geheele wereld gespeeld worden.
Een bijzonderen afkeer heeft Heykens van de
zoogenaamde composities van den componist A
in de bewerking van B, hetgeen meestal beteekent: verknoeid door B, die geen fantasie of initiatief heeft tot het scheppen van eigen werk, en
daarom een andermans werk aanvat om het te
bederven. Men weet, wat op dit gebied soms
„gepresteerd" wordt; voorbeelden zijn er te over,
tot verjazzte opera's en Schubert-liederen toe!
Mede te helpen aan het uit den weg ruimen
van dergelijke in strijd met ieder aesthetisch gevoel zijnde misstanden, te ijveren voor een
goede, onderhoudende muziek en voor erkenning
van het bestaan van den musicus, zijn de"drie
doelstellingen, waarop Jonny Heykens, in het
kader van de werkzaamheden der Nederlandsche
Kultuurkamer en als dirigent van een Omroeporkestje, zijn streven gericht heeft. Een taak,
waarin iedere muziekliefhebber hem zal willen
steunen in woord en . . . muziek!
E. J. HOLLMANN
(Familiefoto)
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Boekbespreking
„SALTO MORTALE''
Het aan de in onze taal schaarsche literatuur
over circus en variété toegevoegde boek ,,Salto
Mortale, de roman der Drie Codona's" is niet
oorspronkelijk — natuurlijk niet, zouden wij

rustig kunnen zeggen — doch vertaald uit het
Duitsch. Duitschland is en was altijd Aet land
voor circus en variété, de bakermat van bijna
alle groote artisten dezer „leichte Bühne", waar
talrijke boeken over deze onderwerpen geschreven
werden. Het Duitsche publiek leeft in het algemeen veel sterker met zijn kunstenaars mee dan
het onze, het is altijd ook bij uitstek een variétéen circuspubliek geweest.
Als wij eens zouden willen opsommen, wat bij
ons aan oorspronkelijke (dus niet vertaalde) boeken op variété- en circusgebied werd gepubliceerd, zijn wij snel uitgepraat, en ook het aantal
vertalingen is niet groot. Daarom is deze vertaling van den roman der Drie Codona's dan
ook toe te juichen.
,,Wie spreekt over ,,De drie Codona's, de
koningen der lucht", gaat in herinnering een
vijf-en-twintig jaren terug. De drie Codona's
waren een voorbeeld van taaie wiiskracht en volharding, zooals andere variéténummers ons nog
dagelijks te zien geven." Aldus schreef de direc-
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teur van het Amsterdainsche theater Carré, Alex
Wunnink, ter inleiding van het boek van J. Bremer, dat in de vertaling van E. Koning-Manuel
het licht zag bij A. J. G. Strengholt's Uitgeversmij, te Amsterdam.
„Salto Mortale" is als vie romancée ongetwijfeld goed geslaagd te noemen. Het geeft een
duidelijk en spannend beeld van de vele zorgen,
de tallooze moeiten, chet taaie doorzettingsvermogen dwars door alle terneerdrukkende omstandigheden heen van de drie Codona's, zooals
die van zoovele variété-menschen waren en zijn,
tot de Codona's het groote, het sublieme op hun
gebied bereikten, waarvan alle artisten droomen,
maar dat slechts door enkele van de allergrootsten
bereikt wordt.
In hun geval was dat de beroemde „drie-dubbele" salto van „vlieger" naar „vanger" aan de
zwevende trapéze, welk nummer zij als eersten ter
wereld vertoonden!
De groote carrière 'begint dan : internationaal
variéténummer, overal aan den top van het biljet,
glansnummer van elk programma I
Lilian Leitzel, de beroemde trapézewerkster,
komt in hun leven.... het drama gaat zich onweerstaanbaar voltrekken. Het boek wordt zélf
als een goed variéténummer, tot eindelijk de
climax komt, die dan nog onverwacht het einde
brengt, het einde van een groot nummer.... Wie
den tijd der Drie Codona's niet zelf heeft beleefd,
kent de tragische historie wellicht reeds van de
film, die hun leven ook uitbeeldde.
De schrijver heeft zich voor het grootste deel
aan de feiten gehouden, zonder overigens data e.d.
te vermelden, maar in het algemeen is alles sterk
geromantiseerd. Geslaagd zeker — wij beoordeelen in dit bestek natuurlijk niet uitvoerig
de literaire waarde, die niet zeer groot lijkt —
maar. . . . wie hoopt hier dat bonte, groote, rustelooze leven in variété en circus te leeren kennen,
zal teleurgesteld uitkomen. Natuurlijk, het boek
speelt zich niet af in een timmermanswinkel maar

Linkxboren: De door
Jeanne Bieruma Oosting vervaardigde titelteekening
voor het
het boek „Salto Mortale", die overigens
weinig met de werkelijkheid overeenkomt.
Boven: René Deltgen,
Lena Norman en Ernst
von Klipstein in de
film. „De drie Codona's", — Links: Een
origineele foto van
het beroemde acrobaten-trio,
(Foto's Dokter - Archief Tobis - Or sa).
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in een circus; het beschrijft niet het leven van
een kantoorbediende, maar van een variété-artist,
doch dat is dan ook alles.
Inderdaad een teleurstelling, want juist een
boek als dit geeft tot sfeer- en algemeene karakterteekening zoo prachtig de gelegenheid I
OOR DOKTER.

Romantiek in 182S. „Aufforderung zum
Tans".
(Foto's Kramer)

Ml VLEUGELS
Paul JJnrhigfr en Tlnns Uolt rrsp. ah
From Grillparzer en Mozart in de film ,.De
teeg naar geluk".
(foto Wien FUm-Tobu)

DE GRILLPÄRZER-PRIJS
In 1791 werd te Weenen Franz Grilparzer
geboren, die later jurist werd en tal van tooneelwerken en novellen schreef. Van zijn drama's
noemen wij „Die Ahnfrau", een romantisch-griezelige noodlotstragedie; een historische biologie
„Das Goldene Vlies" („Der Gastfreund", „Die
Argonauten" en „Medea") ; „Sappho", de tragiek van een kunstenares; het liefdestreurspel
„Des Meeres und der Liebe Wellen"; de legende
over het ontstaan van Praag „Libussa" ; een dramatisch sprookje „Der Traum ein Leben", bedoeld als opera-libretto ; een blijspel „Weh' dem
der lügt"; een historisch drama over Oostenrijk's
opkomst onder de Habsburgers „König Ottokars
Glück und Ende" en een ander vaderlandsch
drama „Ein Bruderzwist im Hause Habsburg".
Bij zijn leven — hij stierf in 1872 — heeft
hij niet zeer veel waardeering gevonden, die pas
na zijn dood kwam, zich o.a. uitend in den „Grillparzer-prijs" en het feit, dat zijn stukken nog
geregeld op het Duitsche repertoire voorkomen.
Gerhart Hauptmann heeft dezen prijs gewonnen in 1896, juist toen hij teleurstelling beleefde
over de ontvangst van zijn „Florian Geyer". Hij
verdiepte zich toen in Grillparzer's werk en
werd door de novelle „Das Kloster von Sendomir" geïnspireerd tot zijn romantische drama
,.Elga", door Cees Laseur thans ter herdenking
van Hauptmann's tachtigsten verjaardag gespeeld
(zie „C. & Th." nr. 4).
Dezer, dagen werd de „Grillparzer-prijs" toegekend aan dr. Josef Wenter. Deze werd in 1880
te Merano geboren en schreef, behalve historische
romans en novellen, tal van tooneelstukken, o.a.
,,Die schone Welserin", „Die Landgräfin von
Thüringen", de cyclus „Der deutsche Heinrich",
„Friedrich Barbarossa" en „Der sechste Heinrich".
Wij herinneren tenslotte nog aan het feit, dat
Paul Hörbiger de rol van Franz Grillparzer vertolkt heeft in de film „De weg naar geluk"
(„Brüderlein Fein"), die het leven van Grillparzer's vriend, den volksdichter en tooneelschrijver
Fred. Raymond tot onderwerp had. (Zie „C. &
Th." nr. 18 van 1942).
CINEMA 6» THEATER — (nr. 5)
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EN EEN BALLET

Aan de vlcugeU: Joan Ciesscn, IWLer on Denijs en Wim de Vries
en als bollet: Nelly en Alfred Hill mann. Marie-Jeanne van der Veen
en Jo Barends. Pansv Lander en Sonja
S<
5onja öevjic.
De titel, welken Alfred Ililtmann heeft gegeven
aan zijn trits balletten, waarvan in de Rivièrehal van de Diergaarde Blij dorp te Rotterdam de
première is gegaan, moge dan al uitermate suggestief werken, toch gebiedt de rechtvaardigheid
jegens dezen kundigen choreograaf de opmerking,
dat de omgekeerde volgorde wellicht beter ware
geweest. Het ballet is hoofdzaak en de vier vleugels zijn als begeleiding een uitstekende vondst,
waarvan de verwezenlijking maar weinig te wenschen over liet. Dat weinige kan bovendien vermoedelijk wel op rekening worden geschreven van
het feit, dat er tot repeteeren met deze vier bekwame pianisten tegelijk weinig gelegenheid is
geweest.
Hiltmann heeft zijn ballet in drie gedeelten
verdeeld: het eerste heet „Vermaak in 1890";
het derde: „Vermaak in 1943" en daartusschen
als een soort divertissement het tweede: „Romantiek van 1825". Dit middenstuk wordt gevormd
door Weber's „Aufforderung zum Tanz", welke
Joan Giessen met knatp overleg voor vier vleugels
heeft gearrangeerd, gedanst door Jo Barends met
Nelly Hiltmann, Marie-Jeanne van der Veen,
Pansy Lander en Sonja Sèvjic.
Ook in dezen dans is een goed gebruik gemaakt van den grooten trap, welke van halverhoogte de hal naar het tooneel leidt en waarvan
terzijde de vleugels, twee aan twee staan opgesteld. Weber's veel gespeelde, maar altijd toch
verrukkelijke, zorgeloos lichte muziek wordt mooi
geïnterpreteerd in een aantal stijlvol classicistische
figuren, die telkens weer uitgingen en samensloten rondom Jo Barends. Een teer spel van bewegen en walsen, luchthartig verfijnd mäar niet
zonder zin.
Hier individueele prestaties te noemen is'overbodig: het ensemble is homogeen en ieder heeft
gelijk aandeel, zij het dan dat aan Nelly Hiltmann, die met haar man de afzonderlijke dansen
heeft ontworpen, vermoedelijk de eer komt voor
dit zorgeloos divertissement.
„Vermaak in 1890" en „Vermaak in 1943"
vormen echter het grootste gedeelte van het balVermaak in 1890. In het établissement
Maxim.
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letprogramma. Hun scenario is betrekkelyk eenvoudig; in het eerste zien we hoe omstreeks de
jaren van negentig een heer met drie dames kennis maakt en hoe ze gevieren in een apachenkroegje terecht komen. Daarna is er Ijet befaamde Maxim, waar een bezoeker bij het dansen van
een cancan moeilijkhede» met den kellner en met
zijn vrouw krijgt.
„Vermaak in 1943" begint heel toepasselijk
met een verduisteringsmarsch, tijdens welke de
uitgaanders elkander met behulp van hun zaklantaarns vinden. Daarna de mogelijkheden van
het uitgaan: opera, variété, cabaret, revue. En
tot slot het huiswaarts gaan met verrassingen.

Men ziet het: Hiltmann is zoo verstandig geweest, geen gecompliceerde levensproblemen te
behandelen, doch hij heeft een geheel samengesteld, dat logisch is en dat vóór alles gelegenheid
biedt tot het brengen, van den dans in velerlei
vorm en verschijning. Hoewel een kleine besnoeiing hier en daar wellicht mogelijk zou zijn
is het geheel toch vol afwisseling en heeft het ook
als kijkspel zonder meer aantrekkelijkheid.
Zooals ook de muziek, welke Wim de Vries en
Han Beuker voor het vermaak in 1890 (goed den
tijd karakteriseerend) respectievelijk voor dat
van vijftig jaar later hebben gecomponeerd. Jo
Barends toonde als de kellner in het établissement Maxim en later in Variété, waarin een
schilder door koude en gebrek aan inspiratie gedreven maar snelteekenaar wordt, en met Hiltmann samen in een kostelijke parodie op een
revue, heel goed ook de jolige snaakschheid hem
ligt, niet dik opgelegd maar terzijde, zooals goede
humor moet zijn.
In de cabaretscène danste hij met zijn vrouwelijke partner een goede variatie op het tangomotief. Zooals hij verraste deden het Pansy Lander en Sonja Sèvjic. In het bijzonder het dansen
van eerstgenoemde heeft een persoonlijken stijl
gekregen, waarvan eenvoud het kenmerk is. Sonja
Sèvjic is bewegelijker, impulsiever wellicht, doch
haar gebaar kan ook wel eens iets hoekiger zijn.
Marie-J eanne van der Veen danst tegenwoordig iets minder „weg van de wereld", wanneer
ik het zoo eens mag noemen, en daardoor is haar
dansen thans karakteristieker en boeiender geworden. Zoo in de Cancan, daarvoor in een Mazurka en later in een solo „sur les pointes".
Nelly Hiltmann was waardig-komisch in de
Cancan en later voortreffelijk en modieus in de
tango.
Hiltmann zelf verliest nooit zijn rappe bewegelijkheid, een danser met voorkeur voor het gevoelige détail van een haast niet te bemerken gebaar, een vertrekken van het gelaat. Na afloop
sprak hij over zijn ballet als van een begin, dat
misschien heel langzaam tot iets goeds zou kunnen groeien nu de basis voor een zoo vruchtbare
samenwerking is gelegd. En hij dacht er al weer
aan, hoe veel beter dit alles het in een gewone
schouwburgzaal zou doen. Ongetwijfeld is dit
waar, doch ook thans heeft hij reeds iets bereikt door zijn ernstig streven. A. GLAVIMANS.

:

SPAANSCHE DANS
Een kort verhaal door Horst G. Pirwitz
De laatste dag van Dirk's reis door
Spanje, die hij als eersten prijs op een
amateursfotowedstrijd gewonnen had, was
aangebroken. Hij had vele mooie, indruk. wekkende dingen gezien —- ook veel
vreemde en onbegrijpelijke — in de steden
en dalen en bergen van dit zoo contrastrijke land.
Zijn camera had ijverig al zijn indrukken op de gevoelige plaat vastgelegd, zoodat hij voor een nieuwen wedstrijd al weer
eersterangs materiaal thuis bracht. Desondanks voelde Dirk zich toch niet volkomen bevredigd; er ontbrak iets aan het
beeld, dat hij zich van land en volk had
gevormd, een stukje echt levend Spanje
dat hem meer verklaren zou van de eigenaardigheid van het land dan de heele reis:
de kennismaking met een Spaanscke
sc'hoone.
Nu was Dirk eenigszins terughoudend
van natuur en de reis had hem niet veel
vrijen tijd gegund. Na den ongewoon
warmen dag, het rondzwerven en kijken
was hij meestal te moe geweest om de geheimen van een koelen nacht te gaan ontdekken. Maar er was nog iets anders, dat
hem terughield, de raad van een goeden
vriend, dien deze hem, als kenner van
Spanje, op reis meegegeven had. Deze
luidde: „Men spreekt een Spaansch meisje
nooit in het openbaar aan...."
Nadat Dirk eerst ongeloovig zijn hoofd
had geschud, kwam hij later tot een andere
meening, toen hij in het land zelf was en
de donkere, waarschuwende blikken had
gezien, waarmee de mannen hun meisjes
bewaakten, en hun lioht-ontvlambaar temperament tijdens een stierengevecht had
leeren kennen. Dus had hij den raad tot
dusver trouw opgevolgd met het resultaat,
dat er nu iets mankeerde aan zijn innerlijke en uiterlijke ervaringen van Spanje.
Gedurende de laatste dagen van zijn
verblijf bevond Dirk zich in een havenstad
aan de Zuidoostkust, daar hij, voor hij de
thuisreis aanvaardde, nog wat wilde uitrusten. Het was een middelmatig groot
stadje, dat reeds door den Afrikaanschen
wind bestreken werd, en dat hem, dank zij
de mooie ligging en rijken, romantischen
plantengroei, bijzonder beviel. Hij gaf
zich, overeenkomstig zijn bedoeling, aan
een heerlijk lui leventje over. Hierdoor
werd zijn verlangen naar een galant
avontuurtje merkwaardig getemperd en
zou waarschijnlijk volkomen verdwenen
zijn, als hij op een avond niet toevallig in
het nogal primitieve theatertje van de stad
terecht gekomen was, waar een bekend
internationaal variétégezelschap optrad.
Dirk volgde het programma. Het was
goed, maar voor hem bracht het niets

nieuws, daar hij aan voorstellingen van
groot formaat gewend was. Destemeer genoten de Spaansche toeschouwers, die niet
dikwijls zulke variétékunst konden aanschouwen en ze juichten de koorddansers,
jongleurs, trapézewerkers en clowns hartelijk toe. Steeds opnieuw werden de optredenden teruggeroepen om te buigen.
Dirk liet de voorstelling als een luchtig
schouwspel aan zich voorbijtrekken. Hij
werd echter opmerkzamer, toen een dansgroep optrad, twee mannen en een meisje.
Reeds bij het eerste nummer, een moderne
gezelschapsdans, werd Dirk door de danseres bekoord. Niet zoozeer door haar
kunst, als wel door de natuurlijke lieftalligheid van haar bewegingen, haar onberispelijke figuur en haar werkelijk mooie,
echt zuidelijke gezicht. Ook bij den volgenden dans hield hij het oog op haar gevestigd en toen het drietal tot slot een Spaanschen volksdans bracht, als bijzondere verrassing en toegift voor het publiek, was
Dirk volkomen meegesleept door het hartstochtelijk temperament van het meisje.
In snelle wervelingen bewoog zij zich
over het tooneel op het rhythme van de
wilde muziek; vurig klaterden de castagnetten in haar handen en met haar lachende, geheel aan den dans overgegeven gelaat, haar zwaaiende, sierlijke bewegingen,
werd het publiek zoo opgezweept, dat het

(T»ekening Ursula Soboltka)

_

op dat oogenblik bereid scheen zich eveneens aan de macht der vurige muziek over
te geven en het voorbeeld der danseres te
volgen.
Steeds sneller wervelde ze over de planken, nu met stampende voeten, terwijl haar
heide partners steeds meer op den achtergrond raakten. Ook Dirk werd, zelfs onder
al die vreemde mensohen, meegesleept, zijn
bloed stroomde sneller en wilder. Toen de
dans geëindigd was en de toeschouwers in
een waren storm van enthousiasme losbarstten, op hun stoelen gingen staan en
in het rhythme van de reeds lang opgehouden muziek een toegift eischten, stond
Dirk eveneens boven op zijn stoel, even bezeten en enthousiast schreeuwend. Hij was
verbaasd over zichzelf. Op het zelfde
oogenblik -wist hij ook, dat hij beslist kennis met de danseres moest maken, wilde
hij zijn tot dusver verzuimde ervaring inhalen.
'
<
Met bijval begroet betrad het meisje
opnieuw het tooneel, de muziek zette weer
in en zooals ze stonden, boven op hun stoelen, volgden de toeschouwers de herhaling
van den dans. Voor het echter afgeloopen
was verliet Dirk zijn plaats, daar hij bang
was, dat hij later in het gedrang niet meer
tijdig den uitgang zou kunnen bereiken
Hij kocht een reusachtigen bos bloemen en
informeerde hakkelend en stotterend naar
het hotel, waar het variétégezelschap
logeerde. Hij had onder normale omstandigheden nooit geloofd, dat hij zich verstaanbaar zou kunnen maken, maar een
vreemde macht dreef hem voort en beheerschte hem. Aldus bereikte hij spoedig
het hotel, waar de kunstenaars verblijf
hielden en waar een gemeenschappelijk
avondmaal klaar stond. Dirk had dus alle
kans de danseres hier aan te treffen.
In zijn ongeduld kwam het Dirk voor of
de tijd króóp; maar eindelijk zag hij de
leden van het gezelschap lachend en vroolijk, nog in den roes van hun succes de
hotelhal betreden en in de verschillende
kamers verdwijnen om zich te verkleeden.
Dirk posteerde zich aan den ingajig van
de eetzaal, want hij vreesde, dat hij bij de
kamer van de danseres door haar kleedster
zou worden afgewezen. Weer bracht hij
eenige minuten door, die uren schenen te
duren, wisqhte zich nu en dan verstolen
het zweet van zijn voorhoofd. Want onder
de halfvragende, half spottende blikken
van de artisten, die de eetzaal binnen
gingen, steeg hem voortdurend het bloed
naar het hoofd. Zijn opwinding zakte
merkbaar om plaats te maken voor een
eenigszins hulpeloos gevoel, dat, naarmate
de tijd vorderde, grooter werd.
Reeds werd de deur van de eetzaal gesloten en Dirk bedacht juist of hij het toch
maar niet eens in haar kamer zou probeeren, toen hij de danseres de trap af zag
komen. Ze droeg een aardige, lichte japon
en haar gezioht was, nu zij zich afgeschminkt had, lang niet zoo typisch
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Spaansch. Naast haar liepen de beide partners en ze wierpen onwillige, wantrouwenr
de blikken op Dirk, die zich vermande. Hij
kwam naar de danseres toe, die hem een
beetje nieuwsgierig lachend aanzag.
Teleurgesteld stelde Dirk vast, dat ze
blauwe oogen had en op het zelfde oogenblik viel hem in, dat hij geen Spaansch
sprak en dat hij zich niet verstaanbaar kon
maken. En indachtig de woorden van zijn
ervaren vriend „Een Spaansch meisje
spreekt men niet in het openbaar aan" gaf
hij haar zwijgend de bloemen met een buiging en verdween.
En terwijl het drietal den drempel oversohreed, hoorde Dirk het meisje lachend
in zijn moedertaal zeggen: „Ik hoopte hier
een vurigen Spaanschen vereerder te vinden
en nu wordt mij in stomme bewondering
een boeket overhandigd! Jammer!!"....

■■

JOS WINDT
JONGE STER AAN DEN

VARIÉTÈ-HEMEL

AMSTERDAM. STAD DER
THEATERS
U kent wellicht het mopje uit den tijd, nadat
de beide Amsterdamsche theaters „Flora" en
„Paleis voor Volksvlijt" afgebrand waren?
Een man zat op een klapstoeltje voor Theater
Carré en liet er zijn eten en drinken brengen.
Men keek eens naar hem, maar enfin ... Dat
bleef zoo twee, drie dagen, en toen sprak Carre's
portier hem aan.
„Waarom zit u hier al enkele dagen?"
„Ik heb den brand in „Flora" niet gezien ea
die van het „Paleis voor Volksvlijt" niet — nu
blijf ik hier zitten, tot ik Carré zie branden I"
Het mopje is luguber en laten wij hopen, dat
niemand onzer Carré zal zien branden! Helaas
echter is de rij van Amsterdamsche theaterbranden voortgezet: deze week ging het „Rembrandttheater", het Ufa-paleis aan het Rembrandlplein,
in vlammen op. . . .
„Rembrandt-theater". . . . tal van herinneringen uit Nederland's variété- en cabaretloven waren aan het vroegere gebouw verbonden. Noem
slechts „De Kuil".... Dat oude gebouw werd
bioscoop en enkele jaren geleden werd het geheel gemoderniseerd, kreeg een imposanten, maar
kalen gevel, die nu een looze gevel bleek en daardoor niet direct door den brand werd verteerd.
Maar hij werd uit zijn voegen gerukt, en twaalf
uren na den brand stortte hij voorover. . . .
Amsterdam heeft twee theaters zien branden,
die niet weer werden opgebouwd. Zal „Rembrandt" het „driemaal is scheepsrecht" bewijzen?
Wij hepen en vertrouwen van niet. Het Rembrandtplein kan het zonder theater niet stellen!
„Rembrandt" zal zeker herrijzen, zooals de
Stadsschouwburg tweemaal herrees, die ook
reeds tweemaal door brand werd verwoest: 11 Mei
1772 de schouwburg van Nicolaes van Campen
van 1678 aan de Keizersgracht; en op 20 Februari 1800 de eerste steenen Schouwburg op
het Leidscheplein.
Het.is, hopen wij, met Amsterdamsche theaterbranden nu welletjes geweest!

CATEAU ENGELEN-SEWING
75 JAAR
Een onzer beroemdste opera-zangeressen vierde deze week haar vijf- en zeventigsten verjaardag. Cateau Engelen-Sewing, die debuteerde als
Maritana in „Don Césare de Bazan" en daarna
triomfen vierde in „Lakmé", als Margaretha in
„Faust", als Nedda in den „Paljas", als Gretel
in „Hänsl und Gretel", ill de vrouwelijke hoofdrollen van „Tannhäuser". Vijf jaar geleden zong
zij nog op een concert met het Concertgebouworkest en thans maakt zij nog steeds deel uit van
het koor der Oratoriumvereeniging I Onze gelukwenschen!
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linrpn: Jos Windt, znoaU hij de. rarictéutereld verovert. — Onder: Tezamen met
Buyd liachman en een bewondcranrsler.
(Foto's W. van Gooi)

Een vlotte frissche jongeman komt ons bureau
binnenstappen.
„Daar ben ikl" klinkt zijn open stem. „Ja,
daar bent u," zeg ik wat verbaasd over het gemak, waarmede hij zijn eigen komst aankondigt.
,,U zoudt 'me toch interviewen voor Cinema &
Theater?"
Op dit oogenblik imiteert hij beslist niemand,
geen levend wezen en geen instrument: hij is
zichzelf en het is te voorzien, dat er heusch geen
pijnlijke gaten in het gesprek zullen vallen, want
op de gebruikelijke eerste vraag of liever aanmoediging om eens wat te vertellen, begint hij
vroolijk en spontaan zonder de minste hapering
zijn kort, maar niettemin interessant levensverhaal af te steken. Ik kan er ternauwernood een
speld tusschen krijgen.
„Ja, dat zit zoo: ik ben Jos Windt. Ik ben
natuurlijk op school geweest, maar na drie jaar
II.B.S. had ik er genoeg van. Ik had toen al bij
verschillende feestjes van studenten een paar
nummertjes weggegeven. En ik kreeg hoe langer
hoe meer zin om wat ik zoo voor kennissen en
vrienden deed, ook in het openbaar te gaan
doen. Ik tennis graag en goed mag ik wel zeggen, en ik deed veel mee in tenniswedstrijden,
zoodat ik bijna vanzelf ook daarbij mijn imitaties
ten beste gaf."
„Imitaties? Wät imiteert u dan?"
„Ik boots zonder behulp van instrumenten
jazzmuziek na: trompet, trombone, saxophoon.
slagwerk, guitaar en zoo verder. Dat wat het
„instrumentale" gedeelte betreft. Maar mezelf
begeleidend op de piano imiteer ik ook bekende
zangers en zangeressen, of ik parodieer een
opera."
j

„Maar hoe is u dan van de tenniswedstrijden
op het podium terecht gekomen ?"
„Een kennis van mij, die Josée Sann kende,
zei, dat hij me eens introduceeren zou bij den
impresario van de beroemde chansonnière. En dat
is gebeurd. José Allard en Josée Sann hebben
naar mij geluisterd. Nu, ik kon ze, toen al. Wel
drie kwartier bezighouden met mijn repertoire.
Eerst hebben ze zoo'n beetje met de bekende
houding van afwachten-wat-dät-nou-weer-is naar
me geluisterd en ik was zelf ook wel wat zenuwachtig. Maar gaandeweg kreeg ik mijn zelfverzekerdheid terug en. . . . ik slaagde."
Dat hij weinig last had van het verliezen van
zijn zekerheid kon ik me levendig voorstellen.
„Toen," ging hij verder, „kwam mijn eerste
optreden in Diligentia in Den Haag. „Als dat
lukt, dan ben je gemaakt!" werd me gezegd. Het
gekke is, dat mijn familie heelemaal niet muzikaal of artistiek aangelegd is. Mijn ouders hadden er wel wat bezwaar tegen, dat ik in het openbaar optrad. Nu, dat eerste optreden slaagde over
de heele lijn."
„Alles bij elkaar genomen" — en ik keek den
jongen, door het artistengeluk gezegenden twintigjarigen Jos Windt nog eens goed in zijn open
en vroolijke gezicht — ..alles bij elkaar genomen
een vlotte gang van zaken, niet?"
„Ja, dat is zoo. En nu treed ik geregeld op.
Het publiek bevallen mijn imitaties blijkbaar erg
goed, over meeleven en applaus heb ik niet te
klagen. Ik werkte mee in verschillende variétéprogramma's en in verschillende plaatsen van ons
land. Met Ernst van 't Hof, met Boyd Bachman,
in Royal, in Carré, in het Grand Theatre en
binnenkort ga ik naar België."
Hij laat mij zijn plakboek zien, dat een spiegel
is van de tweezijdigheid in zijn leven: verslagen
van tenniswedstrijden en verslagen van zijn optreden als imitator. Maar het laatste heeft toch
kennelijk zijn heele hart. Hij komt er niet over
uitgepraat.
Neen, van de moeilijkheden, die de meeste
artistenlevens, het eene meer, het andere minder,
doorkruisen, heeft deze jonge ster aan den
variété-hemel nog niets of bijna niets meegemaakt. Een door het geluk gekoesterd mensch,
wien men geen bijzonder succes behoeft toe te
wenschen : hij hééft het....
LOUIS THIJSSEN.
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Korte inhoud van het voorafgaande:

Carolientje is pakstertje in een sigarettenfabriek en wordt gekweld door romantische droomen, die hun oorzaak vinden in een veelvuldigr bioscoop- en theaterbezoek.
In een van de doosjes sigaretten, welke zij dagelijks inpakt, stopt zij een briefje
met het verzoek, of de ontvanger of ontvangster haar uit den somberen sleur van
het leven in de sigarettenfabriek wil komen verlossen.
Na een feest te zijnen huize is de filmregisseur aan de „Meteoor-film" verbonden.
Piet Steen, die in conflict is geraakt met zijn hoofdrolspeelster en verloofde
Winnie Klaasse, in een allerminst vroolijke stemming. Als hij een pakje sigaretten
openmaakt vindt hij het briefje van Carolientje en voelt intuïtief dat dit het meisje
is waarnaar hij zoekt. Hij besluit kennis met haar te gaan maken.
Juist als -Steen zich aan de fabriek vervoegd heeft, breekt er brand uit en het lot
wil, dat Steen een meisje uit het gebouw redt, dat later... Carolientje blijkt te
zijn. Hij neemt haar mee naar zijn woning en zet haar zijn plannen voor haar filmcarrière uiteen. Steen's vriend, de journalist Zebedeus Pit, heeft ontijdig publiciteit
aan het geval gegeven. Op de kamer van Steen maakt hij kennis met Carolientje.
Den volgenden dag gaan zij gedrieën naar de filmstudio; Carolienjte voor proefopnamen. Pit voor de publiciteit en Steen om zijn directie te sussen.
Bij de concurreerende filmmaatschappij, de N.V. „Cine", die met Winnie Klaasse
een contract heeft afgesloten, ziet men met leede oogen hoe Carolientje door
Zebedeus' artikeltjes in de krant steeds populairder wordt. De jazzbandleider Ratje,
een onbetrouwbaar individu, stelt den „Cine"directeur van Gniffen voor, Carolientje
te laten ontvoeren. Ratje neemt daarvoor twee ongure typen, Rooie Tinus en Linke
Sjaakie in den arm. Den volgenden dag neemt Piet Steen Carolientje mee op een uitstapje. Bij die gelegenheid slaan Rooie Tinus en Linke Sjaakie hun slag. Steen en
Pit zijn radeloos. Carolientje ontwaakt in een kelder waar zij door een vrouw van
twijfelachtig allooi bewaakt wordt. Intusschen stellen haar vrienden alles in het
werk om haar verblijfplaats te ontdekken. Op een middag ontvangt Piet Steen bezoek
van Winnie Klaasse.
Winnie was op het puntje van
een stoel gaan zitten. Buiten wachtte een taxi op haar. Ze had het zoo
druk met haar nieuwe film voor de
N.V. Cine, die plotseling met
groote haast klaar moest, waaraan
dag en nacht gewerkt werd.
„Waarom die haast ineens?",
vroeg Piet Steen.
Dat was het nu juist, daarvoor
kwam Winnie.
Er was iets vreemds met die
haast. De directie der Cine deed
zoo opgewonden in den laatsten
tijd. Elk klein oponthoud bij de
productie dreef de directeuren tot
razernij. Zij kwamen dan razen in
de studio en scholden iedereen de
huid vol.
Voor overwerk werd goed betaald. Winnie had gehoord, dat
door het overwerk de film duurder
zou worden dan oorspronkelijk geraamd werd. Waarom veroorloofde
de Cine zich deze extra kosten, zuiver om het tempo op te drijven?
Het was toch bekend in de filmwereld, dat de Ctne financieel niet
zoo sterk stond.
Dit alles bracht Winnie tot denken. Daar kwam bij het gebeuren
met Piet Steen's nieuwe ster — Carolientje —, waarvan de kranten
vol stonden en waarover iedereen
sprak. Die ontvoering was geen
zuivere koffie ... In elk geval:
Winnie Klaasse moest die twee dingen onwillekeurig combineeren. Zij
bracht ze met elkaar in verband,
zocht naar een redelijk te aanvaarden uitleg en... .
„Wacht even, Winnie," zei Piet
Steen. Zijn gezicht stond ernstig.
,Je gaat toch niet beweren, dat de
Cine wel eens achter de ontvoering
van Carolientje zou kunnen zit-

ten?"
Voor het eerst keek Winnie hem
recht in de oogen. Haar blik was
een beetje treurig en een beetje verlegen. Piets hart hamerde er nog
harder van. Ze zei: „Ik beweer
niets. Maar een mensch heeft zoo
zijn gedachten."
Piet Steen stond van zijn stoel
op en begon door de kamer te ijsbeeren.
„Maar wat voor belang zou de

Cine erbij hebben Carolientje. . . .
hm. . . . tijdelijk — ik geloof vast,
dat ze terugkomt! — uit den weg
te ruimen?"
Winnie Klaasse had scherp geluisterd met de intuïtie van de
vrouw. De manier, waarop Piet Carolientjes naam uitsprak en het onderwerp van haar verdwijning aanroerde, bevredigde haar. Er klonk
weliswaar bezorgdheid uit, maar
geen liefdevolle bezorgdheid. Misschien was ze alleen maar gekomen
om dit te onderzoeken, om te ervaren in hoeverre Piet Steen zijn
hart aan een ander gegeven had.
Misschien maakte zij zichzelf maar
wijs, dat haar geweten haar tot dit
bezoek had gedreven, interesseerde
haar de ontvoering van dit Carolientje heelemaal niet. . . .
Ze antwoordde: „De belangen
van de Cine bij de ontvoering van
juffrouw Carolientje ken ik niet.
Dat de Cine er iets mee te maken
heeft. . . . daarvan ben ik eigenlijk
wel zeker."
„Heb je daarvoor bewijzen?"
„Geen bewijzen. Ik vertrouw alleen op mijn ooren en wat ik gehoord heb was een bevestiging van
mijn vermoedens."
Piet Steen stond stil.
Hij boog zich eenigszins naar
Winnie over en vroeg wonderlijk
zacht: „Wat heb je gehoord, Winnie?"
Ze vertelde, dat ze twee dagen
tevoren den eenen directeur van den
Cine tegen den ander had hooren
zeggen:
„Ze willen steeds meer geld." De
ander had zijn schouders opgehaald
en gemompeld: „Geef het. Alles is
verloren als ze ontijdig voor den
dag komt. ..."
Piet Steen hervatte zijn wandelingen.
„Tja," zei hij, „dat hoeft nog
niets te beteekenen."
„Och," vond Winnie, „gezien het
feit, dat iedereen vol is van die ontvoering en zeer zeker iedereen in

„Ik dank je, Winnie"....
(Ttekening Eline van Sykern)

de filmwereld, weet ik het niet. Bovendien : wat doet Ratje haast
lederen dag op het kantoor van de
Cine ? Haast elk moment is-ie er en
dan houden ze strikt geheime conferenties. Een typiste vertelde mij,
dat Ratje vaak ruzie maakt en
soms bedreigingen uit. Ook laat ie
zich telkens geld betalen. Waarvoor?"
„Ja, waarvoor?", herhaalde Piet
Steen. Ratje kende hij als een zeer
bedenkelijk mannetje, tot veel in
staat. Ratje had het geheele geval
Carolientje met aandacht gevolgd.
Ratje was ook handig en zeer bevriend met de onderwereld....
Er zat misschien iets in. Hij moest
er eens goed met Zebedeus over praten. Die wond zich dagelijks op,
dat de politie maar geen goed
spoor te pakken kreeg. Geen behoorlijke theorie wist te ontwikkelen. Trouwens Zebedeus zélf ook
niet. Waar was het motief tot de
ontvoering? Wie had er belang bij
een meisje als Carolientje, althans
nu nog, arm en onaanzienlijk, van
haar vrijheid te berooven?
Stel eens, dat de Cine er achter
zat, Carolientje had laten ontvoeren, waarom zou een ontijdig te
voorschijn komen van het meisje
dan schadelijk voor de maatschappij kunnen zijn? Het was dan toch
nog heelemaal niet zeker, dat Carolientje zelf de daders en hun opdrachtgevers kende. Het moest dus
zakelijk schadelijk wezen . . .
Dit was een mooi beginpunt voor
een ernstige discussie met Zebedeus. Misschien vonden zij samen
een redelijk motief voor de daad,
waarop verder gebouwd kon worden.
„Ik dank je Winnie," besloot
Piet Steen het gesprek. „Ik dank
je voor je medewerking. Over wat
je verteld hebt, moet ik eens ernstig nadenken. Waarom ben je
eigenlijk gekomen?"
Winnie schrok van deze directe
vraag.
Ze stond op, trok haar handschoenen aan en zei: „Zou jij niet
alles doen om een misdaad te helpen onthullen? Dat meisje ken ik
niet en ik stel ook geen belang in
haar. (Het klonk scherper dan zij
had bedoeld). Maar ik wil niet
meewerken aan een film van een
maatschappij, die wel eens iets met
een misdaad te maken zou kunnen
hebben."
Het klonk niet overtuigd. Het
bracht Piet Steen ertoe nog directer
een tweede vraag af te vuren:
„Stel je ook niet een beetje belang in mij ?"
Winnie vluchtte de kamer uit.
Terwijl zij de trap afholde riep
Steen haar na: „Ik wel in jou,
Winnie!"
In Zebedeus' stamkroegje hielden zij krijgsraad. Zebedeus zag
niet veel in het verhaal van Winnie Klaasse. Althans niet toen Piet
Steen het hem voor den eersten
keer vertelde. Zebedeus was een pessimist geworden in dien betrekkelijk korten tijd van Carolientjes
verdwijning. Hij trok het zich aan.
Hij trok het zich verdacht veel
aan en dan te bedenken, dat hij
er enorm belangrijk, sensationeel
nieuws uit had gehaald voor zyn
krant....
(vervolg opjblz. 22)
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PRODENT
zorgt voor uw
gezondheid!

Niet
verdwenen...

Een goed gebit is de eerste
eisch voor een goede gezondheid, 's Morgens en
's avonds (maar vooral
's avonds!) poetsen met
Prodent tandpasta, welke
het dispergon tegen tandsteen bevat, is van het
grootste belang voor uw
tanden! Die eenvoudige
zorg voor uw gezondheid
verzekert u bovendien
van een prettig aantrekkelijk voorkomen. Is dat
alles niet van onschatbare waarde?

Er is, dat spreekt
vanzelf,
minder
Wybert dan vroeger.
Maar wij doen nog wat
wij kunnen. Komt U vandaag
niet aan Uw doosje Wybert,'
dan zeker van tijd tot tijd.

WTBERT
üuziekschool Zwaa^

PRODENT
de heerlijk
schuimende
tandpasta

Aanvang nieuwe cursussen:
Accordeon
Hawaaiian
Mandoline
Mandola

Plano
Gitaar
Banjo
Viool
Orgel
Cello

Ukeleie
Harmonium

Trompet
Klarinet
Saxophoon
Xylophoon
Slagwerk
Stringbas

Lesgeld f 2.75 per maand (instr.)
Gratis instrumenten in bruikleen
op de les, tevens studiegelegenheid.
Theoretische lessen f 0.25 per maand
2500 Leerlingen
50 Leeraren

MV PRODENTA

Adressen:
Jac. v. Lennepkade
15
Teief.
135
Willemsparkweg
Dintelstraat
1
,
Ferdinand Bolstraat
21
,
Middenweg
15
,
Den Haag
Regentesselaan
60
,
Musschenbroekstraal
71
,
Stille Veerkade
46
,
Kruisstraat
17 rood!
Haarlem
Alkmaar
Stationsplein
110
,
Broek op Langendljk Z.-Scharwoude A 91

Amsterdam

SUBLIEM
Tevens schriftelijke lessen door geheel
Nederland: „Muzieklessen in het oude
schrift per brief" SUBLIEM komt overal.

CINEMA &> THEATER — (nr. 5) 20
21 (nr. 5)

CINEMA &• THEATER

80940
96915
96748
26522
54289
398849
181513
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IN AMSTERDAM
Willy Derby ■ LouiseHe - Sloel Haspel

ract^: PARADE
Dagelijks 2.30, 7.30 u. precies
Zondags 2, 4.15, 7.30 u. precies

Prolongeert wegens

enorm succes

d« grandioze T S~\ r^ /^^ /\
Ital. Sonora-(llm
| V_y ^D K^, /-\
Toegang 18 Jaar
Dag. doorl. van half één tot elf uur
Zondags 1 2.30 - 2.30 - 4.30 - 6.45 - 8.30 u.

l.Lucie Englisch ■ Paul Hötbiger ■ Fila Benkholl
In een écht vroolljke film

WAT

'N S C H A T J E

(So ein Früchschen)
Een Lubitz-film — Toegang 14 Jaar
Dag. 2.15 _ 6.45 - 8.45 uur
Zondags 1.30 - 3.30 _ 6.45 - 8.45 uur

IN ROTTERDAM
■:■:■:■;■:■:■:■:■:■:■:■:■:-:-::-:-:

ELLEN DURIEUX l„ «en prachtige creatie

BETJE KEGKERT
'n Vroolljk stuk in 3 bedr. door Henk Bakker
De Schouwspelers met JOPIE KOOPMAN e v.a.
Dag. 215, 7.30. Zondags 2.00, 4.30, 7.30 u

y-mmm...,-,,

JOHAN HEESTERS als zingende zwerver In

VIER VROOLIJKE VAGEBONDEN
(Die lustigen Vagabunden)
Rudi Godden - Mady Rahl - Carola Hahn
Ciné-Allianzfilm - Toegang 18 jaar
Dag. (ook Zondags) 2, 4.15, 6.30, 8.45 uur

,,Het lijkt wel", merkte Piet
Steen langs zijn neus weg op, ,,dat
de groote, cynische Zebedeus met
het stalen hart ergens toch een

week plekje heeft. . ."
Zebedeus gromde iets, dat op alles kon lijken. Het meeste leek het
op: „Wil je een paar blauwe

Boekbespreking
Een bonte loovervvereU:
de wereld van de film
Met het boek, dat voor ons ligt: Rudolj Oertel's Filmsppiegel" (310 bladzijden met 236 platen en 32 teekeningen in den tekst) zet de uitgever (Verlag Wilhelm Frick. Weenen) zijn
reeks van brevieren uit de wereld der kunst met
succes voort.
Hebt u er al eens aan gedacht, dat het verlangen om levende en bewegende beelden te vormen
zoo oud is als.de menschheid zelf? Wist u dat
de geluidsfilm eigenlijk ouder is dan de stomme
film ? Kent u de waarde van een draaiboek ?
Op deze en vele andere voor den filmliefhebber interessante vragen geeft Oertel antwoord.
Hij heeft geen strikt vakgeschrift samengesteld,
geen „kunstgeschiedenis der film". 'Ue vele problemen van de film als kunstvorm in het algemeen worden slechts zijdelings besproken. De
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oogen." Piet Steen werd weer ernstig. De gedachte, dat Zebedeus
meer dan uitsluitend journalistieke
belangstelling in Carolientje stelde,
was voor hem geen schrikbeeld.
Hij had bij zichzelf al lang uitgemaakt, dat het, hoe dan ook,
weer in orde moest komen tusschen
hem en Winnie Klaasse.
„Luister nu eens," zei Steen,
„laten wij nog eens van voren af
aan beginnen.
Getuige Winnie's
verhaal zou de directie van de
Cine er schade door hebben, indien
Carolientje ontijdig te voorschijn
kwam. Indien jij deze woorden nu
eens gehoord had, welke gevolgtrekkingen zou jij eruit maken?"
Zebedeus antwoordde: ,,Het maken van gevolgtrekkingen is een
slag in de lucht in dit geval. De
directie van de Cine heeft Carolientje's naam niet eens genoemd."
„Maar waarom zouden wij niet
probeeren een soort bewijs uit het
ongerijmde te construeeren ? Laten
wij eens aannemen, dat de directie
der Cine schande lijdt door een ontijdig terugkomen van Carolientje,
dan ..."
„Dan,"
vulde Zebedeus aan,
„zou dat alleen maar om de volgende reden kunnen zijn: Carolientje komt terug, door de bijzondere
publiciteit veel populairder
dan Winnie Klaasse, begint oogenblikkelijk aan een film voor de
Meteoor en bij de voorverhuur zal
deze film veel hoogere prijzen opbrengen dan de Winnie Klaasseproductie der Cine. Met andere
woorden: de Cine-film met Winnie
Klaasse dient snel afgemaakt, snel
verhuurd te worden. Pas daarna is
Carolientje's roem geen zakelijk
gevaar meer voor de Cjne. Doch
dit alles klopt alleen, indien de
Cine er financieel niet al te best
voorstaat. Een sterke onderneming
behoeft zich met dit -soort overwegingen niet bezig te houden."
„Ik kan je dit zeggen," zei Piet
Steen, „Winnie Klaasse heeft mij
verklapt,
dat er verschrikkelijke
haast gemaakt wordt in de Cinestudio's. Verder gaan er al langen
tijd geruchten over de financieele
positie van de Cine!"
„Hmm, dat zou dan mooi kloppen," was Zebedeus' commentaar.

schrijver heeft gepoogd het belangrijkste van het
ontstaan en de geschiedenis van de film en haar
ontwikkeling tot den huldigen vorm uiteen te
zetten en ons een blik te doen werpen in de
ateliers en op den geheelen technischen en artistieken ontwikkelingsgang. Zoo is er een boek ontstaan niet van wetenschappelijk belang, maar een
bont praatje, een greep uit het rijk geschakeerde
leven der film.
De cinematografie is niet plotseling uit de
lucht gevallen, maar vele kleine voorwaarden
moesten in den loop der tijden in vervulling gaan,
tot het zoover was dat bijna gelijktijdig in Amerika, Frankrijk en Duitschland de basis gelegd
kon worden voor het geweldige bouwsel van de
tegenwoordige filmwereld.
In 1896 waren het nog slechts enkele primitieve apparaten, die het wonder van een bewegenden mensch op het doek tooverden. Een paar
jaar later vormden zij een sensatie op de kermissen, in 1910 een goedkoop kleine-stadsplezier,
in 1920 een geldverslindende industrie, in 1930
het fascineerende genot van millioenen menschen !
In 1940 begint de gerechtvaardigde aanpsraak
veld te. winnen om de film als zuster van de

„Op die manier hebben wij een
mogelijk motief voor Carolientjes
ontvoering door of op last van de
Cine. Die heeft veel, misschien te
veel geld aan Winnie betaald 'en
kan niet riskeeren, dat de opbrengst van haar film gedrukt
wordt door de concurrentie met,
indien alles normaal was gegaan,
de ongeveer gelijktijdig gereed gekomen Meteoor-film van Carolientje. Wie zou het vuile zaakje van
de Cine dan hebben opgeknapt ?"
Piet Steen boog zich naar Zebedeus over en fluisterde: „Ik weet
het niet. Toch heb ik het gevoel,
dat het goed zou zijn, indien wij
op dit moment eens aan onzen
vriend Ratje zouden gaan denken."
Zebedeus, die Ratje wel een bijzonder kwaad hart toedroeg, het
mannetje niet kon luchten of zien,
sloeg met zijn vuist op tafel.
„Het zou mij niets kunnen schelen," beet hij Piet Steen toe, „om
Ratje, hoe dan ook, eens duchtig
aan den tand te voelen. Weet de
vent wat, dan krijg ik het wel utt
hem. Hij is een lafaard van hier tot
ginder."
Doch Piet Steen, noch Zebedeus
zouden Ratje spreken. Dat kwam
door Bello, de hond van Moeke
Miebet, die een verleden had van
politiehond en die voor alle zekerheid ntear mee was genomen door
Zebedeus. Bello had het goed gehad in het huis van den journalist en zijn kopwond, toegebracht
op de heide bij Heivelde, was volkomen genezen. Zeer eigenaardig
was, dat Bello, indien hij den steen
maar rook, waarmede den slag op
zijn kop aankwam, nerveus werd en
kwaadaardig gromde. . .
De politie had den steen aan
Zebedeus teruggegeven. Zij hechtte
er niet veel waarde aan als bewijsstuk en Bello was volgens haar te
lang buiten dienst geweest om nog
behoorlijk speurderswerk te kunnen leveren. Hoe dit ook zij : Zebedeus hield een stille hoop op den
hond gevestigd en hij scheen gelijk
te krijgen ook.
Steen en hij, met Bello aan den
band bij hen, beklommen de trap,
die naar Ratjes huisdeur leidde.
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RAADSEL-VARIETE
Oplossingen der onderstaande opgaven zende men — liefst op een
briefkaart — uiterlijk n Februari a.s. aan den „Raadsel-regisseur",
Redactie „Cinema & Theater", Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Z.
Op de adreszijde te vermelden; „Raadselvariété 11 Februari".
Onder de inzenders van ten minste twee der drie opgaven worden
verloot: een hoofdprijs van ƒ2.50 en vijf troostprijzen van ƒ 1.—.

FILMSTER-IN VULRAADSEL
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TELEFOON 35909.

Van 1 Februari af iederen avond 7.30 uur
Zondagmiddag 2.15 uur

BENNY

VREDEN'S

met

A Heen horizontaal:
1. hoofd eener afdeeling
2. opgredragen werk
v
3. korf
4. slimheid
5. in hef jaar
6. lichaamsdeel
7. denkvermogen
8. maal
9. kluwen.
De letters in de vet-omlijnde vakjes
vormen, achter elkaar geplaatst, den
naam van een filmster.

CORA MAY,
Mela Soesman, Benny Vreden, Marjory & John,
dansfantasieën.

2
5

Aan de vleugels: BEUKER & DENIJS.

M
5

STAT10AS-J40FF1J51HJ1S |
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LETTERRAADSEL
De letters door cijfers te vervangen,
zoodat woorden ontstaan, v^n onderstaande beteekenis. Het geheel vormt
den naam van een filmacteur.
'regeerend persoon
zijrivier Donau
vischtuig
groente
teug.

FILMSTERVERBINDINGSRAADSEL
Tusschen de onderstaande woorden
moet een ander woord ingevuld worden.
waardoor zoow ;1 niet het voorgaande,
als met het vo [gende woord een nieuw
begrip gevormd wordt. De beginletters
van de ingevulde woorden vormen, van
boven naar beneden, den naam van een
filmcomponist.
Kleuren — rol
— draaien
tand
— best
ka
— doek
brand
— fout
om
— schap
loop
- las
mot
— tan
aard
— loos
in
— verraad
om
— beeld.
zoo
(Inzending G. Schuckman, A'datn).

Leo v. d. Have

Verzorgde dag- en avoridschotels
HAARLEM
—
STATIONSPLEIN 12

7

a
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BAR-CABAREll

WIM DU BEAU
VAN WOUSTRAAT 4-6

van 21 Jan. (no. 1-2)

HET INTIEME CABARET VAN ZUID

Diaboloraadsel. — H orizontaal: 8.
Harald Paulsen. — Verticaal: i. doorhalen, 2. energie, 3. gilde, 4- spa, 5.
kruin, 6. passaat, 7. ingenomen.
Voorzetraadsel. — Baard, over, yen,
diep, boom, aas, chef, haan, mis, aal,
nerven. — Boyd Bachman.
VVoordsckakelraadsel. ~— Druk, om,
recht, in, tram, klem, roos, eens, ijs,
schild, lok, ei, rood. — Dorit Kreyslcr^

ledere avond half acht — Zondagmiddag van 3-6 matinee

PRIJSWINNAARS
Hoofdfrijs: W. R. te 's-Gravenhage.
Troostfrijzen: Mevr. J. B. W.—L. te
Leiden; mej. M. K. te Boxtel; mej. A.
P. te Groningen; J. d. V. te Tilburg;
W. B. B, te Utrecht.
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RIJPENDE JEUGD
Een Sonore (ilm
Op het tooneel
Rie Hellmig mei haar 12 solisten.
1

■

W^mmWïM mïmMÊMïMMM'Mm
—

I^A CÜBAJVA
Leidschestraat 52

CABARET-REVUE

„dat w de Ue^Ur

1

(Zie figruur hiernaast).

(Wordt vervolgd).

oudere kunsten te erkennen. Deze heele ontwikkeling wordt ons in dit boek geschilderd. Wij
leeren inzien dat de film een macht is geworden,
een geestelijke en een financieele macht, en dat
het niet steeds dezelfde heerschers waren, die
den scepter en den tooverstaf voerden. . .
Voorts licht Oertel ons in over het ontstaan
en de productie van een film, van het draaiboek
af tot de opvoering toe. Wij vernemen van het
werk van productieleider en dramaturg, van
cameraman en architect; wij hooren van technische kunststukjes en trucs, van montage en synchroniseeren. Wij slaan een blik in de wereld der
ateliers, der filmspelers en regisseurs. Ook van
de zoogenaamde „filmromantiek" wordt menige
sluier gelicht. Hoe zwaar en moeilijk is het werk
in de studio's en hoeveel leed en tragiek is vaak
verbonden aan het beroep van den artist.
En toch, een bonte tooverwereld, de wereld
van de film, met altijd nieuwe verrassingen en
mogelijkheden!
• De foto's in dit boek leggen hiervan getuigenis
af; de teekeningen verduidelijken in de eerste
plaats de technische ontwikkeling.
H. PIRWITZ.

LEIDSCHEPLEINTHEATER

A'DAM

4 December heropend

HET TWEEDE SCHOT
(Heimaterde)

Een Ufa-Tobis Film

Sonja Maassen zingt met Jaap Streefkerk's trio
«asm^^^

Aan de Ad minis iraiie van CINEMA & THEATER
Paulus Potterstraat 4 — Amsterdam Zuid
Mijne Heeren,
Elke week wil ik op de hoogte blijven van nieuwe ïilms,
tooneelstukken, opera's enz. Noteert u mij dus, op de gebruikelijke voorwaarden, als abonné voor toezending per post.
Het abonnementsgeld wordt betaald met f 6.50 per jaar*/
ƒ 3.25 per half jaar*//1.625 per kwartaal* en voldaan door
overschrijving op uw girorekening 78676.
Naam
,
Adres
Handteekening
te
:
Datum
- Verzenden in enveloppe als brief of geplakt op een. briefkaart.
•) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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CINEMA & T ff EATER

Het weekblad „CINEMA & THEATER" verschijnt des Vrijdags.
Hoofdredacteur: Louis Thijssen, Voorburg (Z.-H.) ; plaatsvervanger:
Joh. T. Hulsekamp, Amsterdam. — Chef-van-dienst der redactie:
R. H. J. Pfaft, Amsterdam. — Redacteur: L. J. Capit, Amsterdam.
— Uitgave der N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Opbouw", Paulus
Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid.
Alle bijdragen, foto's, teekeningen en redactioneele correspondentie,
zonder vermelding van persoonsnamen, te richten aan de Kedactle,
abonnemen sopgave en andere administratieve correspondentie aan
de Administratie van Het Weekblad „Cinema & Theater", Paulus
Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid. Telefoon: 98145, 21511, 21424. —Postgiro no. 78676. — Prijs der losse nummers 15 cents. Abonnementsprijs voor Nederland franco per post f 6.50 per jnar, ƒ 3.25 per
half jaar, ƒ 1.62% per kwartaal, bij vooruitbetaling; in plaatsen, waar
bezorgers zijn gevestigd, desgewenscht 12i/2 cents per week bij bezorging in de week na verschijning. Abonnementen worden stilzwijgend telkens voor dezelfde periode verlengd, indien niet twee
weken vóór afloop schriftelijk opzegging is ontvangen. — Nadruk
alleen toegèstann voor korte gedeelten, mits met bronvermelding. —
Bij ongevraagde bijdragen sluite men retourporto in.
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Neerlandsch populaire Orkest
De charmante refr. zangeres
Het Hongaarsche Danspaar
De meest gevierde Clown

John de Mol en zijn solisten
Anny Xhofleer

De Fransche solo-danseres
Het Belgische stepwonder
De gevierde Hula-danseres
De zingende zwerver

HARRY

Paulette Jainsy
Lee Aster
Pua Lani

met zijn solisten m. m. van de chansonière

De gedresseerde Menschaap
De Bliksemtransformateur
Een keur van Danseressen

POHL

HENNY HEITMAN
bij

Bernard Barends
De Gramacoa's
Jack der Kinderen
Eddy de Jong
Sambo

Het beste Hawaiianensemble
De bekende viool-virtuoos
De meest populaire Organist

Vanal 1 Februari komt

Anny Franzis & Cap!
Fantasio

Frans van Schalk

De bekende conferencier

Vijzelstraat 45 - tegenover Cariton - Amsterdam

Juan Mollunero
Het Flamingo-Ballet

Café-Restaurant „HOF VAN HOLLAND"

en de speciale attractie :
HET

, -

Rembrandtsplein 5 - Telef. 34564

HAMMOND-CONCERT-ORGEL
voor het eerst in Europa in de Revue

AMSTERDAM

HET TREFPUNT DER ARTISTEN

worden U gepresenteerd door

N.V. „GRAMAC". AMSTERDAM

EEN AVONDJE LIT?

in haar grootsche muzikale-revue

DAN NATUURLIJK NAAR

„FLAMINGO

ff
nieuwendyk 98

^

J; H» Viii>sterdan)

DE GEZELLIGSTE BAR-BODEGA DER HOOFDSTAD
Nog vóór de première te Venlo op 5 Februari a... en de groote tournee
door ons land, verjehijnt In boekvorm als Deel IX der , THEATER-REEKS" •

%u%e

„DORP IN ON RUST"
het onlangs bekroonde, ontroerende tooneelspel van
het land, te zamen met de novelle, waaruit het ontstond,
beide van

KEES SPIERINGS
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P'inverdnjVende werking

Neen,
n AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnsfiller

Geillustreerd met vijf leekenmgen van Karel Thole en
voorzien van een inleiding over Spierings' tooneelwerk.
Prijs f 1.25.
Verkrijgbaar In den boekhandel en bij de
N.V. NEDERLANDSCHE UITGEVERIJ „OPBOUW
Paulus Potterstr. 4, Amsterdam (Z), Tel. 98145.
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