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/an van Mantgem alt Lohengrin en Greet
Koeman al» Elsa.
(foto's C.\.F./.Vake)
De romantiek sterft niet! Noch in ons, noch
buiten ons. Al bijna honderd jaar boeit
„Lohengrin" het publiek en dat zulks reeds
het geval was van de eerste voorstelling af, komt
voorzeker voor een groot deel door de dosis
romantiek, welke de dichter-componist in zijn
schcpprng verwerkte en waardoor hij beter contact kreeg met zijn hoorders dan met den
..Holländer" en den „Tannhäuser". Hier is het
wonder, de zilver-lichtende ridder, het bovenaardsche, het snel populair geworden bruiloftslied en daartegen het tweede bedrijf met den
eeuwig-duisteren invloed van de vrouw op den
man in het kwade.
Aldus aanknoopend aan den romantischen smaak
in de eerste helft der vorige eeuw, kon de nieuwe
partituur ook om der muziek wille niet onaangenaam zijn aan den tooneelminnaar dier dagen,
want — al mocht er dan voor hem veel vreemds
en „ongehoords" uit den orkestbak opklinken —
de geniale opbouw kón hem toch niet ontgaan,
als er maar éénige muziek in zijn hart leefde!
En naar vernieuwing snakt eigenlijk ieder
mensch, als het maar niet „te erg" is, want dan
deinst de massa vooi loopig angstig terug.
Welnu, de betoovering der ouverture, het
stralende eerste bedrijf met de enorme ensembles
en daaj-op direct de geniaal gevonden muzikale
tegenstelling van de scène tusschen Telramund
en Ortrud, en zeker niet het minst de groote
spanning in het duo van Lohengrin en Elsa,
waar in een onmetelijken boog Wagner langzaam
in zijn compositie daalt van het feestelijk G-dur
der bruiloftsmuziek naar het tragische a-miheur
van de bas-klarinet vóór de laatste tooneelverr.

andering, dat alles moest ook den hoorder van
de vijftiger jaren uit de vorige eeuw treffen.
Zooals het ook ons nu weer trof en speciaal
dat groote duo in het bruidsvertrek, het kernpunt van deze prachtige voorstelling, een meesterlijke creatie van Jan van Mantgem en Greet
Koeman.
We hebben al vele Lohengrins gezien: ridderlijke en meer priesterlijke. Van Mantgem gaf
noch het een, noch het ander, hij schonk ons
in zijn opvatting den liefhebbenden en lijdenden
jongeman zonder meer. Ook hoorden we stralender en grooter stemmen in deze rol (al wat ooit
„groot tenor" was en is, vond in deze figuur een
gelegenheid om vocaal te schitteren!), maar nog
nooit hoorden we iemand zoo lyrisch en plastisch,
zóó eenvoudig en levens-echt, kortom, zóó kunstzinnig den Lohengrin zingen. Voeg daarbij de
even meesterlijke als gevoelige Elsa ♦an Greet
Koeman en ge begrijpt, dat deze voorstelling
door deze kunstenaars reeds een succes werd.
Maar ook de koning van Siemen Jongsma
(voor het eerst hier een bariton in plaats van
een bas in deze rol!) klonk verrukkelijk, evenals de Ortrud van Jeanne van de Rósière, hoewel deze stem in de hoogte het demonische mist.
Naar den Telramund van Otto Couperus
waren we zeer benieuwd; de partij ligt namelijk
voor zijn basstem rykeiijk hoog, doch reeds zijn
eerste scène overtuigde ons van den ernst, waarmede hij de hoogte gestudeerd heeft en bovendien gaf hij in zijn spel een sterke en boeiende
uitbeelding. Gerard Holthaus (Heraut) is met
zijn stem-studie blijkbaar nog niet gereed.
Mtn kan bij wijze van spreken gemakkelijker
een „Siegfried" dan een „Lohengrin" geven ;
voor „Siegfried" is men met een goed stel
solisten klaar, doch „Lohengrin" eischt een
enormen arbeid aan ensemble-scènes. Johannes
den Hertog heeft met zijn orkest en zfjn koren
(hulde aan Henk van Wielink) prachtige dingen
gedaan en laat ons maar meer raden hoeveel
moeite hij zich voot- dit resultaat, ook wat de
regie betreft, getroost heeft.
En dan zijn er vaji die kleine dingen: de ééne
millimeter, dat Van (Mantgem's helm in I schuin
staat, de kleine onzyiverheidjes in het mannenkoor, de zonderlinge „opvroolijking" van den
bruidsstoet door kloosterzusters, het ontbreken
van een klein opvulsel onder Jongsma's kleedij,
waardoor hij zijn gebogen houding verbeteren
kan en dus aan autoriteit wint, het brengen van
de knapen met de processiekaarsen in een slaapvertrek (zoover komen processiekaarsen niet!).
Maar dat alles wordt als het ware weggespoejd
door het krachtige élan van de voorstelling, die
in de sobere décor3: van Prof, Emil Pretorius,
een volledige triomf werd.
Den Hertog heeft! èn in de groote lij-n èn in
de tallooze détails muzikaal zoowel als dramatisch zijn zooveelste meesterlijke prestatie geleverd !, |
\ THEO VAN DER BIJL
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Gaat dat zien, gaat dat zien: negen tafereelen lang een menschelijk rariteitencabinet! Daar zitten ze — de zure, de
bitse, de gluiperige, de vooze, de kindsche, de'
nog-niet-heelemaal-vergane, de tang en de
machtswellustige Abdis. Liefst twaalf vrouwelijke
apostelen van een kleine duizend jaar bij elkaar
(en een avond te voren zag ik in dienzelfden
schouwburg het fijngevoelige „Mooiste Oogen
van de Wereld", waarvan de vier hoofdrolspelers samen nog geen honderd vormden!).
Zij houden bij dag en nacht plenaire zittingen
rondom de hoefijzervormige tafel in de groote
Zaal, en als ze er niet zijn, heeft de regisseur
het te zoeken in twee stoelen-met-tafeitjes, die
links en rechts in de uiterste lussen van de Q
op dit onhandelbare tooneelbeeld overblijven.
Als u dit oude wijven-circus gaat zien, zorg dan,
dat u geen zij plaatsen hebt, want dan ziet u niets.
Zult u het nu gaan zien?
Misschien luel. Het „Mädchen in Uniform"thema heeft altijd succes, al zijn de meisjes nu
boven de vijftig gekomen en al misgunnen al
die zure begijntjes het eene jonge ding, dat er —
hoe ook weer? — tusschen verzeild raakte, den
befaamden „drang naar het leven".
Misschien ook niet. Want is dit milieu — in
de opvoering extra nuchter van decor en flets
belicht — nu geschikt om zich een avond meei
te amuseeren, laat staan om er bij te huilen?!
Beide wilde de schrijver, die met grove effecten!
werkt: van klucht tot melodrama. Tooneel van'
eenig edel gehalte is het stellig niet. Het is lachof-ik-schiet om alles wat met lavendelgeurtjes.
valsche haren en valsche tanden samenhangt en
wanneer tenslotte een heele „Einzug der Gladdiatoren" in lange nachthemden met papillotten
plaats vindt en men onder tafel kruipt voor den
eersten haan in het aftandsche kippenhok, dan
is het lachsucces — om in het klucht-jargon te
blijven — natuurlijk „opgelegd pandoer".
In de tweede helft krijgt deze tooneelcuriosoteit (en laten we maar aannemen, dat het als zoodanig werd opgevoerd, het is al een oud beestje,
van het Duitsch tooneel en de film bekend) iets
meer diepgang, als het ontsnapte meisje onvermijdelijk in den steek glaten wordt door den
kuntsschilder uit den tuin en de even onvermijdelijke baby verwacht — en dan uitgerekend geen
ander toevlucht meer weet dan wéér dit muffe
halfklooster. waar de Abdis — met haar tweehonderd jaar oude „Statuut" in de hand en in
den mond — haar tot zelfmoord drijft, die
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echter gelukkig even onvermijdelijk mislukt. Dat
de andere oude dametjes dan stuk voor stuk —
'in het aangezicht van den rijkelijk veel over het
tooneel geschoven kinderwagen (met echt geblèr
er uit opstijgend, hoe bestaat het?) — sentimenteel gaan doen en tegen de Abdis rebelleeren,
waaruit de Duitsche titel „Aufruhr im Damenstift" te verklaren is, zorgt voor een regen van
open doekjes in de zaal en net voor het doek
valt, snapt de'Abdis iets van het nieuwe leven,dat uit de ruïnen bloeit.
Tweehonderd jaar is dit besjeshuis-voor-denbeteren-stand oud. Maar was dat niet net ook
de tijd, toen de wufte danseres La Barbarina
zich van een frivool leven terug trok en óók
Abdis werd van een Lutheraansch vrouwenklooster? En zou zij niet — met een fonkeling
in haar omgroefde oogen en een fijn trekje om
haar wetenden mond — geglimlacht hebben om
de goedkoope caricatuur. die Axel Breidahl tweehonderd jaar later op het tooneel zette?
Even geforceerd als zijn opzet, zijn situatie,
zijn motiveering is ook zijn verloop: soms poogt
het wat dieper te peilen en gelooven wij aan een
af aan collectieve tragiek. Maar hoe, scherper is dan de grimmige humor,
oude Frans Hals de Regentessen van
(ische Weeshuis conterfeitte en wraak
het leven voorbij had laten gaan!

Menschelijk decor blijft deze pendule van een
Abdis met haar twaalf coups van oude vrijsters.
Wel zijn ze getypeerd.... door den knappen tooneelkapper. Maar de meesten spelen nauwelijks een
rol en mogen maar af en toe bij de gratie Gods
of van de Abdis een paar woorden zeggen. Daardoor ziet men nauwelijks wie er speelt en wat er
gebeurt.
Ook de opvoering veranderde daaraan 'niet
veel. Er was een beroep gedaan op vele emeritusactrices. Zij brachtten hun jarenlange rolitine en
hun plezier om weer eens te spelen mee. Er waren
uitblinksters: Tilly Périn-Bouwmeester in een
mooie, menschelijke rol van Freule von Benzon,
Marie Gilhuys-Sasbach als Freule von Lütgen en
Henriette van Kuyk als Freule van Bryde. Magda
Janssens leek me — ondanks haar waardig,
streng spel en ondanks haar Adèle Sandrpckgrime — niet de ideale bezetting voor de Abdis.
Lize Hoomans had de cliché-rol van het verleide meisje. Marie Faassen was aandoenlijk als
het kraak-oude dienstertje. De regie — en tusschen zooveel dames zal hij het niet makkelijk
hebben gehad! — was van Cor Herrnus. Men
verliet het gesticht. . . . gesticht.
Maar neem er toch liever geen aardig oudtantetje mee naar toe — men zal het niet zoo
prettig vinden !
HENRIK SCHÖLTE

'Ij
i:\-

■X

■'

collega's op adembenemende wijze aan het
wankelen gebracht. En dat allemaal door dien
eenen brief. . . . !

SOLDATENFIGUREN IN DEN

De naam van Gabor von Viszary, dien ik
hiervoor reeds als den auteur van deze dolle geschiedenis noemde, zegt ons, dat de film „Lieve
schat!" vervaardigd is naar een tooneelstuk van
het echte kruidig-Hongaarsche genre, dat zich
vooral kenmerkt door vaart en geestigen dialoog.
De mogelijkheden van de film hebben den regisseur in staat gesteld, de verwikkelingen tot het
laatste gedachte-vezeltje uit te spinnen en hij
heeft van deze mogelijkheden inderdaad een dankbaar gebruik gemaakt.
Van de spelers, die blijkbaar zelf veel plezier
in deze film-paprika hadden, niets dan goeds.
Dorit Kreysler is een temperamentvolle jaloersche vrouw en Hilde Jansen en Ursula Herking
zijn het niet minder. Johannes Riemann, Harald •
Paulsen en Ernst Waldow zijn drie goede vrienden en radelooze, onschuldig verdachte echtgenooten, de jeugdige Sonja Ziemann als Lotte is
een echte ondeugd op wie men toch niet boos
kan worden en Ida Wüst is de... . maar neen,
wät zou Ida Wüst anders kunnen zijn dan e*en
schoonmoeder?? Dat illustere gezelschap, vermeerderd met nog enkele minder illustere, maar
toch ook verdienstelijke acteurs en actrices, tokkelt in „Lieve schat!" zoo onbarmhartig op onze
lachspieren, dat men de film met vlag en wimpel
het predicaat „geslaagd" kan toekennen. Wat ik
bij deze dan ook doe. ROB ROODENBURGH

PRINZ VON HOMBURG
BIJ HET DEUTSCHES THEATER

Inge Conrndi all Printe» Natalie en Egon
Müller-Franken alt Print Friedrieh von Homburg.
(foto S/af f/v. d. Leemi)
UIT EEN BBIEF VAN EEN NEDEBLANDSCHEX VBIJWILL1GEB:
Het gaat mij uitstekend. Alleen vind ik
het onaangenaam, dat het nog zoo lang duurt
voor wü ingezet worden; op zyn vroegst
pas over een paar maanden. Zoo zie je alweer, (iat een mensch zich nooit van tevoren
een meening moet vormen; want die twee
weken opleiding, die jij ons toegedacht had,
worden misschien wel vijf tot zes maandenI
Weet je wel, dat de mannen, waarmee ik
hier samen ben, al zeven maanden dienst
doen ? Neen, een man als Hitler zet geen
menschen in als kanonnenvleesch. Hij weet
maar al te goed, wat oorlog is. Hij is vader
en moeder tegelijk voor een ieder, die de
Duitsche uniform draagt.
Het Is eigenaardig, dat ik, ofschoon ik in
mijn hart Nederlander ben en blijf, hem
toch als mijn hoogsten Führer vereer. Niet
in de eerste plaats als een Duitsch, maar als
Germaansch Führer. Ik begrijp niet, dat men
bij ons in Holland niet wil inzien, wat voor
een geweldig iets deze man tot stand heeft
gebracht. Hij heeft een millioenenvolk, dat
verdeeld was, weer tot eenheid gebracht en
nu is hij bezig heel Europa de oogen te
openen en te toonen, wat een geweldige bond
het in den loop der tijden in de wereld is
geworden. Ik zou zeggen, dat hij nu toch
genoeg bewijzen in handen heeft en toch willen zooveel menschen hem niet naar waarde
schatten.
ALLE INLICHTINGEN OMTBENT BE
WAFFEN.88 EN LANDWACHT GEEFT
HET SS-E B8ATZKOMMANDO,
BEN HAAG. KORTE YIJYEBBEBG 5,
AMSTERDAM, DAM 4.

Het is zeker, dat de figuur
door Heinrich von Keist in zijn
..Prinz Friedrich von Homburg"
geschapen, den bijna ideaal ,,vermenschelijkten" Germaan voorstelt. Nu weet ik wel, dat het op
zijn minst genomen een beetje
verdacht is, tegenwoordig, het
woord Germaan te bezigen, maar
in een kunstcritiek als deze er
een bedoeld te zijn, gebruik ik
het woord Germaan, zooals ik
het woord Griek zou zeggen: ik
vorm mij er een bepaald en welomschreven
verbeeldingswezen
van in mijn gedachten, samengesteld uit een serie eigenschappen, die alle tezamen den grootsten gemeenen deeler zijn van
ras-specimina.
Daarmee stijgt ineens ook de
figuur van den generaal der
vacalerie uit Brandenburg boven
de betrekkelijk enge begrenzing
van von Kleist's tooneelspel uit.
Hij is inderdaad de vertegenwoordiger van een bepaald type
mensch uit de Europeesche contreien en in zooverre ook weer
niet een grootste gemeene deeler,
omdat hij het „maslose" van dit
type bezit — zoowel om dat type
zelf als om het feit, dat het bij
een tooneelfiguur noodzakelijk is, eigenschappen
in een schriller licht te zetten, opdat die figuur
,uit de verf" kome....
Door die scherpe tegenstellingen lijkt ons de
figuur v4n dezen tegelijk droomerigen, „schwärmerischen", gepassioneerden, temperamentvollen,
onbeheerschten cavaleriegeneraal by na onaanvaarbaar en onbestaanbaar. In zijn handelingen
en in zijn uitingen kent hij geen grenzen — het
lijkt of het direct tot hem gezegde pas veel later
tot hem doordringt, om dan ineens, vuurspattend,
gerealiseerd te worden.
Hij vindt het op een hoogst belangrijk oogenblik — voor een soldaat toch zéker — wanneer
hij namelyk zijn instructies te hooren krijgt,
veel interessanter om zich met een vrouwelijke
requisiet bezig te houden, hetgeen heelemaal niet
wil zeggen, dat hij geen goed soldaat zou sijn.
Het is het charmant-onberekenbare, dat dezen
man maakt tot een mengeling van luchthartige,
zeepbel-achtige nonchalance en tegelijk tot een
karakter, waarom in het geheel niet te lachen
valt.
Hij heeft inderdaad het matelooze van het
Noordras, dat gemakkelijk weent, maar trouw
is, ofschoon het om etgen leed èn trouv weenen
kan. Men zou hem eet» wankelmoedig man kunnen noemen, maar daartegenover staan een serie
van echt-mannelijke eigenschappen, die zwakke
facetten van het karakter volkomen doen vergeten en die er bijna zijn om het schitterende
van het geheel nog méér te laten flonkeren.
Het is iets van een mythologisch wezen, dat
herboren is in dezen ftian van vleesch en bloed,
hij is een gedrevene door het Lot: een die een
taak te vervullen heeft, maar er zich als een
veulen tegenop werpt, om er zich in het volgende
oogenblik met Cyrano-achtige bravour op te
storten: de slinger slaat den anderen kant weer
uit
Prinz Friedrich von Homburg kreeg het bevel om als generaal van de ruiterij op een bepaald, door de legerleiding vast te stellen oogenblik in te grijpen met zijn corps in den slag bij

Fehrbellin. Het verwondert ons niet, dat hij
echter, als het hèm goeddunkt, z\jn ruiters loslaat — dat hij dus volkomen zondigt tegen de
militaire discipline.- De slag wordt gewonnen,
maar de keurvorst kan niet anders dan hem ter
dood veroordeelen. Het al of niet winnen van
den slag is iets anders, dan het niet gehoorzamen aan de hoogste leiding. Een volgenden
keer immers behoeft het niet zoo gunstig af te
loopen en kan het niet of te vroeg opvolgen van
een bevel catastrofale gevolgen hebben.
Door bemiddelingspogingen van het hof eo
van het leger wordt tenslotte begenadiging verkregen. Er zijn omstandigheden, die het scherpe
van het bevel voor den doodstraf pas op het laatste oogenblik moeten „verzachten", hetgeen ons
onwaarschijnlijk voorkomt. Een zoo late ontdekking van die omstandigheden is er met de
haren bijgesleept. Maar von Kleist geeft daar
niet om. Hij houdt van de complicatie, bijna om
de complicatie zelf, en is wel verre van een
heldèrheidsfetichist.
Hü ziet er evenmin een „been" in, om dezen
afgod van zijn soldaten tot een jammerende en
oni zijn leven smeekenden slappeling te maken,
hem dus ille waardigheid te ontnemen, zelfs die
van den soldaat die den dood zonder een spier
te vertrekken onder de oogen ziet, of hü gelijk
of ongelijk heeft.
Wiens verdienste is het nu, dat wij deze
uitersten, deze diametraal tegenover elkaar staande en dus onbestaanbare karaktertrekken in de
hoofdfiguur toch aanvaarden ? Wij mogen dat
best in het midden laten en,wij behoeven slechts
vast te stellen, dat, mocht bij rustige lezing onze
fantasie ons niet voldoende helpen om over deze
bezwaren heen të stappen, dat dan toch in ieder
geval de uitvoering van het 'Deutsches Theater
alléén al voldoende was, om ons zoo week als
was te maken.
Men kan slechts de grootste bewondering hebben voor wat regisseur Dr. Hannes Razum met
dit uiterst moeilijke stuk en met de tenslotte
toch altijd beperkt blijvende middelen van het
tooneel heeft weten te bereiken. Het zeer levendige, het felle en bonte van dit soldatenstuk
spatte uit alle hoeken van het tooneel over liet
voetlicht. Ik zou niet weten, waar men ergens
van een zwak oogenblik zou kunnen gewagen:
het was er eenvoudig niet en wij willen objectief
genoeg blijven om vast te stellen, dat een andere
opvatting wellicht wat anders, maar zeker niets
béters had weten te geven.
Stuk voor stuk kwamen daar de goldatenkerels en vuurvreters voor den dag, ruw maar
hartelijk, temidden waarvan de wijsheid van den
landsvader een milder licht verspreidt — als om
de hoeken, die snijden, af te ronden en te verzachten.
Dat laatste deed trouwens ook de zeer gevoelige figuur van Inge Conradi, die prinses
Natalie speelde, en de keurvorstin van Gertrud
Burg, die de moederlijke noot aanbracht.
Egon Müller Franken speelde, als gast, den
Hon)burg op waarlijk virtuooze wy'ze, in zich
vereenigend de mengeling van karaktertrekken
als hierboven omschreven. Lorscheidt was de
keurvorst, Willy Essmann maarschalk Dörfling.
Wat tenslotte de decors van Ernst Rufer betreft, hij heeft het décorpalet op meesterlijke
wijze gehanteerd, met een waardigheid en stijlgevoel, dat men ten zeerste bewonderen moet en
dat in niet geringe mate bijgedragen heeft tot
het succes van deze openingsvoorstelling der afdeeling Tooneel van het Deutsches Theater.
LOUIS THIJSSËN
CINEMA & THEATER — (nr. 40)
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iefdesbrieven zijn in den regel voor
één persoon bestemd. Welke catastrophale gevolgen het kan hebben,
als een liefdesbrief in andere handen
dan van den geadresseerde komt,
leert ons de film, die onder leiding van Paul
Martin werd vervaardigd en die den intiemen
aanhef ,;Lieve schat!" tot titel heeft. Het zou
onrechtvaardig zijn jegens den regisseur, maar
vooral jegens den Hongaarschen auteur Gabor
von Viszary, veel van den .inhoud van deze rolprent, die van het begin tot het einde tot een
gullen lach noodt, te verklappen. De verrassende
wendingen en onvoorziene complicaties, door de
verschijning van den minnebrief teweeg gebracht, komen zeker het best tot hun recht, als
men ze zittend in de donkere bioscoopzaal, geniet.
Laat het daarom voorloopig voldoende zijn,
als men weet, dat Felix Eilers voor de tweede
maal getrouwd is met een allerliefste, doch hevig
jaloersche vrouw, die haar uiterste best doet een
goede — eigenlijk tè goede — moeder te zijn
voor zijn aanvallige dochter Lotte, die zich op
den drempel der bakvischjaren bevindt.
By die dochter begint de liefdesbrief zijn
heilloozen zwerftocht. Zij wil hem op school aan
vriendinnen laten lezen, doch de leeraar onderschept het epistel en oordeelt, dat de inhoud
allerminst geschikte lectuur voor zijn pupillen is,
weshalve hij den concierge met het corpus delicti
naar dei woning van de eigenaresse van den brief
zendt, ten einde haar ouders op de hoogte te
stellen van de verdorvenheid hunner dochter.
'De jonge dame, reeds direct na de ontdekking
van haar ongewenschte activiteiten naar huis ge-

zonden, is ecKter voor geen klein gerucht je vervaard en ziet kans haar kinder juf f rouw over te
halen, voor den concierge de rol van haar moeder
te spelen, om het gevaar voor haar af te wenden.
De brief is nu in de huiskamer van het echtpaar Eilers, — dat juist op het punt staat zijn
vijf-jarig huwelijksfeest te vieren — en wordt
prompt gevonden door mevrouw, die haar echtgenoot voor den geadresseerde aanziet. Hiermee
is dan het gegooi in de glazen eerst recht goed
begonnen.
Enkele uren later is het huwelijksgeluk van
drie echtparen in één slag vernietigd, een gewichtige directievergadering van een groote bank
uitgesteld, een formidabele schoonmoeder op het
oorlogspad getrokken, een kinderjuf op staanden
voet ontslagen en de hechte vriendschap van drie

Boven t Drie vrienden in de penarie (Joh.
Riemann, Harald Paulten, Ernst Waldow).
— In den inset: Lotte (Sonja Ziemann)
tcordt op school betrapt, waarmee alle ellende
begint. — Onder linket De echtelijke rutle
Is ontbrand (Dorit Kreysler en Joh. Riemann). — Rechts: Schoonmoeder (Ida
Wüst) ontmaskert den behulpsamen vriend
(Harald Pauhen).
(Foio't Terra)
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„LIEVE SCHAT... I
(Gtliibltr Schals. . . I)
E«n Terra-Film n»»r een tooneelstuk v»n
Gabor v. Vuiary
Spelleiding: Paul Martin
Draaiboek: Peter Groll, Paul Martin, Gabor von
Vaatary. • Muiiek: Michael Jary. - Camera: Willy
Kuhle/Jan Roth. - Bouw: Frani Bi, Bruno,Latt.
Felix Eilers
Johannes Riemann
Eva Eiler»
Dorit Kreysler
Mevrouw Witttch
Ida Wüst
Moeimer
Harald Paulsen
Reimann
Ertut Waldow
Lotte
Sonja Ziemann
Mevrouw Hoegner
Hilde Jansen
Mevrouw Reimann
Ursula Herking:
Leo Slesak — Ewald Wenk — Gertrud Wolle
0. E. Hasse — Hermann Pfeiffer — Ingrid Lut« —
Leo Peukert — Sigrid Becker — Curt Cappi

DEZE WEEK IN
DEN AETHER

TWEE KLAVIER.RIDDERS

Thans 50 maal
Volksklanken

Het is een merkwaardig geval met die pianoduo's. Al lijkt het van buiten zoo simpel, het
Stellig is ook in" het verleden het Nederlandvormen van een piano-duo is een zaak, die eenigssche volkslied allerminst verwaarsloosd, getuige
zins meer om het lijf heeft dan het plaats nemen
alleen al de vele met kennis van- zaken samenvan twee vingervlugge lieden voor twee'. Steyngestelde, liederbundels en de talrijke -uitgaven
way's. Als ik zeg, dat Han Beuker pn Woi^ter
over onze folklore. Maar tusschen het opgeDenys het tot nu toe bekendste Hollandsche
teekende volkslied en den meegezongen volkspiano-duet vormden, kan ik het mis hebben, maar
zang ligt net precies die kloof, die de radio kan
toch zeker niet vèr mis. Beuker en, Denys beoverbruggen.
grepen, in beginsel, dat een piano-duet een
Het oude, sluimerend gebleven lied, de volksharmonische twe^-eenheid dient te wezen. Een
zang en volksdans, kan slechts dan herleven, als
goed piano-duet bestaat uit twee pianisten, die
het niet eens, maar vele malen in de huiskamer
een verschillend karakter en een verschillenden
wordt gebracht. Niemand kan een lied meezingen,
stij^l van spelen bezitten. Indien hun temperament
als hij het voor de eerste maal, althans vpor de
eii speelstijl identiek waren, dan zou wel de
eerste maal sinds zyn school? of kinderjaren,
vorm, doch niet de inhoud van het twee-pianohoort. De populariteit van de jazz-schlagers is
spel behouden blijven.
ook niet te danken aan de partituren der muziekEr is thans een nieuw piano-duo aan den
uitgevers, maar aan het feit, dat het gestadig
horizont aan het rijzen. Jacques Schutte en André
druppelen den steen heeft uitgehold, als deze
de Raaff hebben het voordeel (een
niet te onderschatten voordeel in
de wereld der lichte muziek, waarin zoo Weinig op een muziekfilosofische basis is gegrond), dat
zij het wezen en de eischen van het
tweevleugelspel begrijpen. Ik hoorde onlangs enkele van hun speciale
arrangementen voor twee vleugels.
Technisch valt het eerste op, dat
Schutte een harden, drogen aanslag heeft en De Raaff een veel
zachteren. Praat men eenigen tijd
met hen, dan merkt men het ietwat
verbgsterenSe feit op, dat Schutte,
die een droomerigen indruk maakt,
zeer zakelijk speelt en dat De Raaff,
de practicus van de-twee, veel meer
mijmerend werkt.
Vele ..Cinema & Theater"-lezers
zullen Schutte en De Raaff's werk
Schutte en de Raaff, eertijds bekend uit de Savoy
kennen uit hun tournée's met
Bar te Amsterdam, vormen thans aan twee vleugels
Eran^oise Flore en José Sann en
een graag gehoord aether-duo.
. (Foto CNF/VermenleH)
ook uit hun accompagnementen van
Jettie Corbelli. Jacques Schutte is de accordeonist
vergelijking voor de muziek en ons gehoor g«^a|
van Piet Lustenhouwer en André de Raaff is bij den
•bruikt mag worden.
In Mei 1042 ging de Omroep, op initiatief
Omroep werkzaam als arrangeur en pianist. Zijn
arrangementen voor twee vleugels zijn meestervan haar voortvarenden Directeur-Generaal, óver
lijk. Hij weet feilloos gebruik te maken van de
tot het instellen van de vaste rubriek der „Nederspeciale eigenaardigheden en vaardigheden van
landsche Volksklanteen", welke reeds in korten
hemzelf en zijn partner, voelt de muzikale effecttijd in den besten zin van het woord populair
accenten zuiver aan én «peelt het klaar — wat
geworden is. Aanvankelijk had mr. Den Daas
géén gemakkelijke taak is — het door den comhiervan de leiding, welke later door Eddy Noorponist gelegde accent op vele origineele wijzen
dijk werd overgenomen. Aan hem vooral is het
naar voren te brengen.
te danken, dat de liederen ,,in den volkstoon"
uit de sfeer der welwillende kamergeleerden weer
Ik geloof onvoorwaardelijk, dat De Raaff's
onder het volk gebracht werden. Luisteraars van
sterkste zijde is: het in nieuwen en f risschen
zeer uiteenloopende opvoeding en levensopvatting,
vorm brengen van bekende klassieke of semimaar vooral ook uit den eenvoudigen stand en
klassieke melodieën en thema's. En naar dit
van het platte land, zjjn zich wederom bewust.
soort werk bestaat een groote vraag. Een groot
deel van het publiek, (dat bijna steeds de melodie
geworden, welk een nationaal, welk .een levend
kent en verder niet) hoort deze steeds in
bezit onze liederenschat }vormt, zoodat men haar
werkelijk van binnenuit meezingt.
dezelfde orchestraties en met derelfde effecten.
Eén tien-mirruten-arrangement van De Raaff,
Talrijk zijn de gebieden van onzen volksaard,
uitgevoerd door de rappe en buigzame vingers
die door de uitzendingen der „Nederlandsche
van Jiem en Schutte, speelt het thema, draait het
Volksklanken" in de laatste anderhalf jaar beom, belicht het van drie verrassende kanten, solt
streken werden. Van sommige liederen kon maar
ermee.... ên heeft ons tien minuten lang zoo
nauwelijks een piano-partij achterhaald worden
niet intens, dan toch zeer geïnteresseerd en geen veelal moest de Omroep het lied, den zang
amuseerd bezig gehouden.
of den dans opnieuw orchestreéren. Thans is men •
Maar zooals altijdi . . . iets goeds vereischt
echter reeds aan de „streek"»-uitzendingen toe,
veel werk. Speciale arrangementen voor twee
welke Dinsdag 3 October a.s: op de „jubileums"vleugels, zooals De Raaff ze maakt, schrijft men
uitvoering worden ingeluid met zang en dans uit
niet op een hoek van een tafeltje in de cantine
Limburg. .Iedere luisteraar weet, welk een hoog
van Studio A. Maar: beter één kwartier goed «n
muzikaal peil deze uitzendingen reeds bereikten.
frisch dan twee uur cliché-gezaag!
W. W. W.
H.VS.:-

n

Zohdag 3 October.
9.15—10.00 Vroolijkheffl in den morgen. Een rugtig
„Zondagmorgen zond*r- •jsprgen" — programma
m.m.v. het damestrio „KI»v«r Drie", Johan Tong
orgel en Gerard van Krevflei. en lijn solisten.
11.00—11.30 Theo Uden Masman vervolgt de vroolükheid In den morgen.
13.00—13.30 Chopin-programma door "Ehl^p v. d. Pas.
13.30—14.00 De Omroepkroniek van Kunst:ea Letteren
„De Schünwerper", onder redactie van.(|»ap van
Kersbergen.
15.00—is.<5 Het wekelijksche luisterspel, dat I
- een mysterieus avontuur van Inspecteur Smit
den geheimzinnlgen titel „Een Man en een A.
die-beet" behandelt. De schrijver is Jet Popelr
n.30—18.15 „Wereldschlagers". Het tweede progra
ma van melodieën, die de wereld veroverden
■ Medewerkenden o.a. Conny Stuart, Gretl Perelli,
Cora May en Bert Robb«. Voort« de orkesten van
lonny Ombach, Gerard van Krevelen en Frans van
Capelle en „Selecta" o.l.v. Rudolf Karsemeyer.
18.15—19.00 VIJFTIGSTE UITZENDING "VAN DE
„NEDERLANDSCHE VOLKSKLANKEN", waarover elders meer.
'9-30—ao.00 „Herfstdraden", op tekst en muziek van
Han Beuker. Medewerkenden Thea Tulleken. Hetty
Blok, Cora May, Ben Steggerda, Gerrit Limper,
Fred Menger en het piano-duo Beuker en Denü«.
zo.oo—33.00 Operette-programma.
„Das
ist »mein
Wien", radiopotpourri van Viktor Hniby.
Maandag 4 October.
10.15—10.30 Willy van Hemert presenteert onder den
titel „Zoo kort maar toch 100 ,lang geleden" een
overpeinzing uit de wereld dtr beschaafde menschen.
13.15—".45 Tijdens de middagboterham speelt Theo
Uden Masman en zijn dansorkest Heeft u reeds
gemerkt welk instrument zijn „nieuwe aanwinst"
bespeelt?
15.15—16.45 „Elck wat wils" met Gerard vin Krevelen en hel Trio Jan Hofmeester. ,
*o.%$—»a.oo Avondprogramma, waarin . o.a. „Das
Hexenlied", declamatorium naar ken ballade van
Ernst von Wildenbruch op muziek van Max von
Schillings. Declamatie; Lucien Louman; „De
Vreemde Passagier", een radiovertelling door
Willy van Hemert en een concert dopr h«t O.S.O.
o.l.v. Pierre Reinards.
• \ 9
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Dinsdag s October.
10.45—U.IS Programma van compositllï van Nederlandsche componisten (o.a. Brandts Buys en Sweelinck) door Manny Ligthart, sopraait'en Piet Halse ma, orgel.
13.15—'%#.£% Trio in Es groot Opus » van Albert
Roussel door Freda Knibbel«, piano; Hetty Knib- •
beier, viool en Anjo Knibbeler, cello.
5.00—fts.jo Noorsch programma vaii> Dr. H. M.
Merkelbach.
i7 00—18.00 Vioolijke klanken door Gretl Perelli. het
Septet Jonny Ombach en Frans Wouters' solisten. v
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19.15—».00 Bonte Verscheidenheid uit Tilburg. Mede- '
werkenden: Thea Tulleken, Henk Fortuin, Guus
Brox en de Melodisten.
Ti>A ■ '
'
1
■■■
Woensdag 6 October.
It-jp—13.00 Liederen van Hugtr Wolf door Nell
Veelo, sopraan, aan den vleugel Pierre Palla.
ia. 15—13.4s Otto Hendriks en zijn orkest.
30,15—31.00 Mozart-programm» door het O.S.O. o.l.v.
Hein Jordans. O.a. de „Salzburger Symphonie".

wmt

Donderdag 7 October.,^]
13.IS—"-45 De Melodisten van Piet Lustenhouwer. '
14.15—is 00 Otto Hendriks en zijn orkest. Tijdens een
Bonten Avond in Utrecht hoorden wy een solo van
den pianist van dit orkest, Tony Diepenveen, welke
van verrassend goede kwaliteit bleek te zijn. Ook
in dit programma speelt Diepenveen een pianosolo.
17.00—17.30 Theo Uden Maaman en zijn dansorkest.
19.15—23.00 ^wmcert door het Concertgebouworkest
m.m.v. den pianist Cor de Groot.
Vrijdag 8 October.
10.30—-11.00 Will Glahi en zijn orkest.
13.15—12.45 Theo Uden Masman en ziin dansorkegt^jjjj
13,05—45.00 Een
gevarieerd programma voor
Vrouw, gewijd aan „Zingen . Ben Steggerda •
In dit programma, begeleid door de Mei o
15-30—16.35- „D« Nachtegaal", een groot
luisterspel naar het sprookje van Andersen. •
19.15—23.00 .,Van 't een op 't ander". Hel bekende
gevarieerde Vrijdagavond-programma, ,-wairiti.' o.a.
een reportage over de stad GorineMeW. Van de
medewerkenden noemen wij liet Vplksïangkoor O.l.v.
Puck Jakma. Salon-nrkest o.l.v. Otto Hendriks.
Zaterdag 9 October.
|
12.15—12.45 Piet van Dijk en zijn orkest, ' dat. wü
langen tijd in het Omroepprogramma hebben gemist.
1500—16.45 De wekelijksche Bonte Middag brengt het
cabaret .,D« Windwijzer" van Wim lbo.'Medewerking verieetten .o.a. Cora May, Fred Menger en het
piano-duo Spiers en Kat.
30.00—22.00 „Vroolijke Zaterdagavondklanken"
met
als intermezzo de geheimzinnige geschiedenis van
den grootén speurder Pollie Gladjat „Prikkeldraad".

CINEMA 6* THEATER — (nr. 40)
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Het i« mooi weer geweest, dezen na-zomer, en dus is Hannelo16 SchrotÜ er nog laat op nitgetrokken, toen liar meeste vriendinnetjes alweer op de schoolbanken zaten, ^aar ja, als je da zeventienjarige dochter van Käthe Haack en den niet minder bekenden tooneelspeler Heinricht Schroth
bent en als je-ouders een houten huisje aan de Havel bij Berlijn hebben, waar een boot ligt, waarin
je altifd wel iets kunt Vinden wat op een badpakje lijkt. ... en als je^fcn toevallig, wat ze in de filmwereld noemen, een „Lehrlauf" hebt, een tijd, waarin ze je niet noodig hebben, dan komt het tot zulke
dingen al» men op deze pagina ziet. En yele lezen en lezeressen —r net zoo jong als Hannelore, of ook
al een beetje ouder — zullen deze foto's, die ze ons van de week toestuurde, dunkt me graag zien.
Nu heeït Hannelore haar paar dagen „herfstvacanlie" wél verdiend. Als je, de groote dochter bent
van.een nog grootere moeder en je hebt het echte tooneel- en filmbloed in je aderen, dan.is je leven
als „werkende vrouw" en als aankomende filmactrice, als „Nachwuch»", zooals ze in Berlijn zeggen,
niet eenvoudig. Hannelore heeft langzamerhand al heel wat films op haar naam staan. Zij speelde een
ernstige rol in de groote „Schiller'-film, mét Hein rich George en 'Horst Caspar. Maar ook leuk en
licht werk in „Jaloezie op Bestelling", hT „Amor doet in Kousen" (en dat is een heel belangrijk vak
«oor Amor in dézen t^Jd en het bezorgt Hannelore in het dageiyksch leven ook veel hoofdbreken»),.In
»en Jaar Geluk" (maar dat mochten er wat ons betreft wel zeven maal zeven worden), en dan
die mooie hoofdrol in „Zooals de ouden zongen" (maar over den leeftijd van het pfej
is »e
il). Binnenkort »al men Käthe Haack's dochter kunnen bewonderen in „Familte-schanèsal".
ichwache Stunde" en „Eine Frau für drei Tagen".
(.FotSt UM
S.
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Richard
H'aussltr
et» seine voor, Ami
wyl Kinttn Heibtrg
belangstellend
toeziet.
(Foto's Fellüiftl
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Boven: Hof rat Qtto
Tressier, het lange iiyachten
moede, bladert in de „echte" film<liotheek. Daarnaast: Kirsten Heiberg en
:hard Haussier in een „onbewaakt oogenblih".
der: Hoe Peter Widmann, van den tuin uit,
r door een of en raam moet roef en en... .
den inset) hoe de tuin er van den anderen
'it uit siet!

Het mag algemeen bekend verondersteld worden, dat de Duitsche fümindustrie, die in dezen oorlogstijd
voor de rware taak staat Europa,
vrijwel geheel van films te voorzien, voor de vervulling van deze opgave ook
«••hruik maakt van de twee groote studio's, die
on» land rijk is. En ook al zijn deze studio's
oorspronkelijk bestemd geweest voor de productie van Nederlandsche films, die echter inderdaad
zelden eenig niveau bereikten, wij kunnen anderzijds troost putten uit de gedachte, dat in deze
nieuwe periode vele Nederlanders hier werk vinden en dat de ervaring, die zij er thans opdoen,
wellicht een betere nationale filmproductie na
den oorlog ten goede zal komen. Want dat zij,
_ nu er onafgebroken en op groote schaal gefilmd wordt,' zeer veel kunnen leeren, is zonder
twjjfel waar en dat onze landgenooten anderzijds gewaardeerde medewerkers zijn bewijst het
steeds grooter wordende aantal Hollahdsche
namen op de staflijsten.
Als een productiemaatschappij voor het verVaardigen van een film gebruik wil maken van
de studio's op Nederlandschen bodem, dan huurt
«ö deze van de „Ufa", die zoowel de ateliers
tan de Duivendrechtsche Kade te Amsterdam
als aan den Benoordenhoutschen Weg te Den
Haag in beheer heeft. In beide studio's, respecäevelijk genaamd „L'fa-Filmstad Amsterdam"
«a „ffa-Filmstad Den Haag" wordt dan afwisselend gewerkt. Zoowel Amsterdam als Den
Haag beschikt over twee opname-hallen, zoodat,
:.JerwU1 er in de s611«: gefilmd wordt, er in de
andere alvast het decor voor een volgende scène
kan «orden gebouwd.
Op het oogenblik herbergt ons land een tameUfk groote Berlin-Filmproductie, die bezig is aan
i een rolprent, welke den titel „Die schwarze
^ Robe" zal dragen. \\i} zijn eens een kijkje gaan
; »«men bij de opnamen, toen er dezer dagen in
;vDen Haag gedraaid werd.
De studio aan den Benoordenhoutschen weg
biedt het gewone aspect van een film-„fabriek"
in volle actie. Een wantrouwige portier, sig; ttalen met doordringende zoemtonen en aan en
ült floepende roode lampjes. Verder een massa
menschen op de terreinen, in de gangen en in
de opname-hallen, deels gekleed in overalls,
deels in alledaagsche colbertjes en deels in sporitieve, kleurige „wind-jacken"
I Als wty in de opname-hal belanden, wordt het
ons dttideHJk, dat deze laatste dracht méér beteekent dan alleen dat de drager een sportief
persoon is, want daar zien wij de meeste „windjacken" in de buurt van de camera, hetgeen dus
-Wil (eggen, dat het voornamelijk de „staf" is,'
|$j« «Ich van deze practische kleedingstukken bedwnt. En de „staf" bestaat uit belangrijke
figuren, zooals in de eerste plaats de regisseur,
(|t cameraman, de opnameleider, met hun assistenten en Verdere belangrijke functionarissen, die
b| de Vervaardiging van een film onontbeerlijk
||n.; Ik ben er niet achter gekomen, waaróm de
„Windjacke" door deze lieden zooveel gedragen

t. doch ik vermoed, dat het is, omdat het
tische kkedingstuk een goede bescherming
tegen de temperatuurswisselingen, waaraan
in de omgeving van vele duizenden kaarsen
lampen, die aan- en uitgaan, blootstaat,
bezoekers gaan wij eerst onze opwachting
makejj^^Mj den regisseur, den ongekroonden
koniiq^kn de studio. We moeten wachten tot
hij> nl^^Lde stand van de camera veranderd
wordt, e^Hkud voor ons heeft en dan staan wij
tegenover Dr.lfcitz Peter Buch, niet alleen spelleider, dochwjy^^rvan de film „Die schwarze
Robe". Dr. BucP is^fc^jjtüa flffiiffi ""*
ernstige oogen acht
ernst is kenmerkend voor de geheele productie;
hij eischt volledige toewijding van elk zijner
medewerkers en wijkt geen duimbreed af van het
artistieke ideaal, dat hij voor oogen had, toen
liij het scenario schreef.
In korte trekken vertelt hij ons den Jnhoud van
zijn film. Het is een film met een ernstig gegeven, dus ditmaal eens geen „Lustspiel". De
„Schwarze Robe", waarvan in den titel sprake
is, is de toga van een advocate, welke rol vertolkt wordt door Lotte Koch, 'die als verdedigster optreedt in een proces tegen de dochter van
een baron, aan wien zij veel te danken heeft.
Deze baron wordt gespeeld door den beroemden
acteur van het Weensche Burgtheater Otto TresIer, zijn dochter door Kirsten Heiberg en verdere belangrijke rollen worden vertolkt door
Richard Haussier en Peter Widmann.
„Het decor, waarin wij nu draaien," aldus
Dr. Duch, „is de bibliotheek in het kasteel van
den baron, en aanstonds bent u getuige van een
scène tusschen Kirsten Heiberg en Richard
Haussier." Als hij ons zoovel1 ingelicht heeft,
excuseert hy zich haastig, want intusschen is
alles voor de scène in gereedheid gebracht.
Terwijl er gerepeteerd wordt, kijk ik hét vertrek, waarin wij ons bevinden, eens rond. Het
is inderdaad een luxueus ingerichte kasteelbibliotheek: het eenige vreemde is, dat de zoldering ontbreekt en dat er een groote camera en
een microfoon-hengel in staan.
Het is voor den leek, die erop verdacht is,
dat alles in een filmdecor slechts schoone schijn
is, een eigenaardige gewaarwording als hy bemerkt, dat de meeste vazen, boeken en andere
ornamenten inderdaad echt antiek zijn, voorwerpen, waarvan men de huidige waarde slechts
fluisterend durft te noemen. De requisiteur heeft
deze waardevolle verzameling geleend van een
aantal vooraanstaande Haagsche antiquairs, en
het behoeft geen betoog, welk een groote verantwoordelijkheid er op de overigens breede schouders van dezen functionaris rust, die ook moet
zorgen, dat de spullen weer onbeschadigd
hun eigenaars belanden.

gst» acteur uit ,J>it Sehmiar** Hohe" tfitelt het kUmm den baron en
wat doet e*n kind tusschen de
•n anders dan de studio ontdekkent
Als Kirsten Heiberg en Richard Haussier hun
Scène tot genoegen van den regisseur gerepeteerd
•hebben, kan er gedraaid worden.
Een doordringend signaal waarschuwt, dat er
man bij den microfoon-hengel en een geluidsassistent gaat met den „klap", een eenvoudig
• houten instrument, dat u op deze pagina afgebeeld ziet, voor de camera staan. Op dezen „klap"
leest men den naam van de productie en met
krijt staat er het nummer van de scène op aangegeven. De klapper-man roept dit nummer ten
overvloede nog af, dan slaat hij de beide helften
tegen elkander en maakt, dat hij zoo gauw mogelijk uit het beeld komt.
Onwillekeurig vraagt men zich af, waarvoor
die vertooning met den „klap" noodzakelijk is,
doch dat wordt al gauw duidelijk, als men bedenkt, dat een film in een. zeer groot aantal
afzonderlijke scene's wordt opgenomen, die later
tot één geheel worden gemonteerd. De montageaf deeling kan dus voor de juiste volgorde de
aanwijzingen van den „klap" niet ontberen. Het
geluid wordt immers op een afzonderlijke strook
vastgelegd en het is de taak van de montage,
beeld en geluid met elkaar te verbinden. Het
oogenblik, dat men op de beeldstrook de beide
helften van den „klap" elkaar ziet raken, is dus
hetzelfde oogenblik, dat men het op de geluidstrook hoort. Precies op dat punt moeten beeld
en geluid met elkaar verbonden worden, ander»

nen de raarste effecten krijgen. Dan ion
ift^Pbti voorbeeld kunften, dat men een pistool af
ziet »chieten, terwijl men drie seconden later pas
h'et geluid hoort, of omgekeerd.
Doch laat ons na deze kleine technische uitweiding, die ons allen van de belangrijkheid van
den „klap" doordrongen heeft, tot de scène
terugkeeren. Kirs^^Jeiberg en Richard HäussIer spelen hier e|
eel klein fragmentje van
de film, dat niet
_er dan anderhalve minuut
duurt, en waar zek f drie kwartier voorbereiding
aan vooraf is gegal li Als zij het één maal gespeeld hebben,
it, de regisseur enkele opmerkingen ten bq
en wordt hetzelfde met een
kleine wijziging^
eens opgenomen.
•
„Beide copj
zegt Dr. Buch tot de
ateliersecreta
die aan een klein tafeltje zit
te noteerej
wil daarmee zeggen, dat alle
twee
amen van deze scène ontwikkeld
corden. Later zal hij dan wel zien,
voor zijn film gebruiken kan.
Als de beide spelers zich buiten den sterken
lichtkring, die nu trouwens alweer geminderd
wordt, begeven, valt het op, dat hun gezichten
met een okergele schmink zjjn' bedekt, terwyl
hun lippen met rood aangezet zijn. Dat laatste
valt ons van Richard Haussier veel meer op
dan van Kirsten Heiberg, die dit privilege der
schoone sekse wel niet tot de studio zal beperken. Overigens is de studio hopelijk wel de
eenige plaats, waar ook het sterke geslacht van
de lippenstift gebruik maakt. Bij de enorme
lichtsterkte, die voor filmopnamen noodig is, i»
het echter begrijpelijk, dat de blanke menscheIjjke huid geel geschminkt moet worden. Ander»
zouden de gezichten het licht te veel terug kaatsen
en als een soort reflector werken.
Wg zgn in den loop van den dag,nog getuige van een serie andere opnamen, die alle
in de bibliotheek gemaakt worden. Hieraan
komen Otto Tressler, die den bejaarden baron
speelt, en Hans Waschatko, z^'n „Hausdiener",
te pas. Otto Tressler kort den langen t<Jd wm
voorbereiding, die aan elke »cène vooral gaat.
door een» in de boeken van „»tfn" bibliotheek
te bladeren. Verder laat h<| zich kennen al« een
gemoedelij ken ouden heer, die door icdi in de

Widmann (links, zijn boord met eek lapje tegen de 'seAmink beschermend) spreekt met sijn regisseur.

studio met „Hofrat" wordt aangeroepen en dien
men «fln hoogen leeftijd — ik hoor «eggen, dat
hg drie-en-zeventig is, — niet «ou aan «ien.
Dan is er verder nog een scène met Peter
Widmann, — een jong acteur, die tot de veelbelovende „Nachwuchs" behoort, — waarbij
deze iets door een raam moet roepen. De plaatjes, welke onze fotograaf hierin zag, markeeren
het groote verschil tusschen schijn en werkelijkheid.
Ik maak daarop nog even een praatje met den
regisseur en vraag hem, wat het volgende decor,
dat hij noodig heeft, voorstelt. „Dat wordt een
rechtszaal," vertelt Dr. Buch, „in de andere
opname-hal is de architect al met den bouw begonnen. In die zaal film ik • de rechtszitting.
Komt u daar de volgende week maar eens een
kijkje nemen, want wy maken daar groote
scene's met veel figuratie."
Onnoodig te zeggen, dat ik deze vriendelijke
uitnoodiging in mijn ooren geknoopt heb. In •
het volgende nummer van „Cinema & Theater"^
hoop ik u dus andermaal mee te nemen naar
„Die schwarze Robe", die' dan «onder twijfel
„in natura" door Lotte Koch gedragen, aanwezig zal zijn.
L. J. C.
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VEERTIG JAAR GELEOEN
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WERD OCTOBER 1903 TE ROTTERDAM GEOPEND

een kort verhaal door
JOHAN W. BROEDELET
(TetkextHg Anneke Wigemuir)

isterde Angèle verteederd. „Ik
I Zij n viool onder den arm get
maar heen en weer achter de coulissen
streek zich telkens door het haar.
„Waarom?" vroeg het duiven-nummer, dat
dadelijk vóór hem aan de beurt was en ze keek
hem bijzonder lief aan.
Dat viel Paganini op. Het was al herhaaldelijk tot hem doorgedrongen, dat ze hem erg
graag mocht. Doch vanavond leek het hem, dat
ze nog aanhankelijker om hem heendraaide dan
anders. -Had ze vue's op hem ? Het *a» wel
vleiend, want ze mocht er wezen met haar slanke
gestalte en haar poezele armen. En vooral, ie
had zoo iets liefs, zoo iets zachts over zich. Maar
nee, iemand als hij moest niet aan een huwelijk
denken. Als je Paganini was! Nu ja, eigenlijk
heette hij heel gewoon Jan Bok. Doch dat was
geen naam om als violist mee op te treden in
een variété. Daarom had hij een pruik opgezet
van lange, zwarte glanzende lokken, zijn gezicht duivelachtig gegrimeerd en hij maakte het
Paganini-nummer, dat een geweldig succes
oogstte. Hij reisde van het eene land naar het
andere, van Stockholm naar Barcelona en van
Bukarest naar Parijs. Dan moest je geen blok
aan het been hebben, getrouwd zijn. Het was
waar, ook Angèle Tabano met haar duiven,
katten en kanarie's, een staaltje van uitstekende
dressuur, reisde de heele wereld af. Doch kreeg
altijd samen maar eens een engagement I Daarbij, zoo'n duivennummer was niet erg meer in
trek. En bovenal, wat een rommel! Niets voor
hem, altijd die beesten' om je heen. Daar hield
hij nu eenmaal niet van. Wat deed je er tegen?
Maar lief was ze, héél lief! Dat kon hij niet
ontkennen.
Wat vroeg ze hem ook weer? O ja, waarom
hij zoo zenuwachtig was. En hij antwoordde:
„Brauns zit in de zaal, de impresario. Hij komt
me'hooren spelen. . Het gaat om een reuzencontractje. Als het lukt! Dat maakt me too
hoe moet ik'het .zeggen? Of ik verlamd ben.
Ik vóél, dat ik niet zoo vast van. streek zal
zijn als anders. Het maakt me gek."
„Onzin!" kalmeerde hem het duivennuminer
. en ze keek hem aan met een paar zachte oogen,
dié in eens een hemel yoor hem openden. „Het
gaat immers altijd!"
Hij bleef dicht bij haar staan, staarde in gedachten naar haar lievelingskanarie Pipo, dien
ze op het tooneel nooit een oogenblik uit handen
gaf; ze droeg hem ook nu in een kooitje bij
zich. Ja, het ging altijd. Maar je moest soms
niet vragen, hoe! Als hij niet in stemming was,
kostte het hein het uiterste van zijn zenuwen.
Dan stond hij zichzelf op te zweepén, dat bij
er naar van werd. En dat publiek, dat niet zoo
zeer goede muziek dan wel kunstjes op de yiool
vroeg! Daar kon hij zich bij oogenblikken zoo
aan ergeren. Maar het'was zijn broodje. En in
de concertzaal viel voor hem niets te verdienen.
„Wacht," zei Paganini. Hij voelde in zijn
zak en ja hoor, daar vond hij het klontje, dat
hij voor Pipo had meegebracht. Hij stak het
den kanarie toe.

uit zijn gezicht. Daar stond
leen. Waar moest hij naar
'JAtten, kanaries wéér aannietrTÖ&ging weg naar zijn kleedat een iwli, dat hij zich juist vanzoo weinig gedisponeerd moest voelen 1
rauns was een lastige! Er maar niet aan
n, er zich tegen verzetten, dat was het

„Paganini, Paganini I" klonk het in de gangen.
Het was zijn beurt. Hij snelde naar het
tooneel. Daar liep hij voorbij Angèle.
„Ik zal naar je luisteren," ze! ze zacht.
„Misschien helpt het!"
Dankbaar knikte hy haar even toe. Dan trad
hij voor het voetlicht. Men verwelkomde hem
met applaus. Zijn fascineerende verschijning
dééd het hem altijd weer. Ja, die vermomming
als de legendarische Paganini was een pracht
vondst. Zijn bleeke, verwrongen trekken, ,zijn
fel aangezette vurig-sprekende oogen, zijn lange
lokken waren een sensatie. Dat was nog eens
iets anders dan gewoon Jan Bok! Zonder truc
kwam je er nu eenmaal niet.
Het orkest zette de begeleiding in. Paganini
plaatste zijn viool onder zijn kin, hief zijn strijkstok op en daar speelde hij voor de zooveel
honderdste maal het droomerige Andante van
Vieuxtemps, waarmee hij zijn programma altijd
opende. Eerst een ernstig stukje t dat wou het
publiek. Straks kwamen de virtuozen-effectjes.
Hij luisterde verbaasd en verheugd naar zich
zelf. Hij speelde vanavond juist bijzonder goed.
Alles klonk' even vol en zuiver. Wat had hij
zich toch in zijn hoofd gehaald! Hij had zich
maar wat verbeeld. Gelukkig, gelukkig! O, wat
was hij dankbaar! Hij streek met steeds grooter
durf. De kapelmeester knikte. Die hoorde zeker,
hoe goed hij er in was? O, .liet Brauns maar
luisteren! Hij zag hem zitten. De impresario
kon niet anders dan tevreden zijn.
„Vieuxt'emps" weid met een welwillend
applausje beloond. Nu was „Sarasate" aan de
beurt met een vurigen Spaanschen dans.
Paganini speelde hem met bijzonderen „schwung".
Of de vonken iiit zijni viool spatten! Hij kreeg
er zelf plezier in. Wat had hij de cadans schitterend te pakken! Zijn snaren zongen en zijn
streek was vaster dan ooit. De zaal daverde van
het handgeklap.' Een succes, formidabel!
Nu nog het slotnummertje, waarin hij al zijn
virtuositeit den vrijen teugel kon laten, eet
woeste tarantella van Paganini, den échten. Dat
was de klap op den vuurpijl. Ja, zijn programma
had .wèl den vereischten climax.
Het orkest zweeg. Paganini speelde alléén.
Hij overtrof zichzelf. Dubbelgrepen, pizzicato's,
staccato's, flageoletten, van ales gooide hij er
uit met een verbluffende zekerheid. Het was een
niet ophoudend vuurwerk, dat verbijsterde. Het
publiek zät ademloos. Het had een gevoel, of het

een trapéze-artist een levensgevaarlijken toer
hoog in de lucht zag verrichten. Een rilling ging
sommigen over den rug.
Nog een maat of twintig en Paganini had
zijn taak weer volbracht. Hij dook onder naar
dé g-snaar, gaf een geyoeligen, zangengen,
diepen toon.. Tóen was het, of hij een doode1 ij ken klap in zijn ziel kreeg: zijn quint was
gesprongen! Ontzettend! Hoe haalde hij nu de
hooge flageolet-noot aan het slot? Dat was
onmogelijk I
Het duizelde hem! Het angstzweet brak hem
uit. Negen, acht, zeven maten nog! Zijn hersens
werkten als razend. Alles kon hi) nog, in een
zeldzaam moeilijk tour de force, bewerkstelligen
op de a-snaar. Alleen die slotnoot, die een
bijkans onbereikbare hoogte had, móest op de
e gespeeld worden. Die was slechts daar te
voorschijn te tooveren. Verschrikkelijk!
Hij kon niet meer denken, speelde als een •
bezetene. En* Brauns, Brauns, die keek en
luisterde. Wat nu? Dat die quint juist vanavond springen moest! Dat slot-effect ontketende altqd zoo'n enthousiasme! In 's hemelsnaam, dan maar twee octaven lager? Het kon
niet anders, het móést. Daar gleed Paganini '
hoog naar de a en — — de flageolet-noot
weerklcink, ijl, zuiver, glahzend als een parel, van
een duizelingwekkende hoogte, zóó prachtig als
die hem nog nooit gelukt was! Paganini dacht:
„Ik word krankzinnig! Wat U dat? Heeft mijn
wil dat dan toch nog te voorschijn gebracht?
Een wonder, een wonder!"
Verder was alles een wilde roes voor hem.
Het publiek juichte hem geestdriftig toe. Men
bracht hem een ovatie. Paganini boog, boog,
niet begrijpend, buiten zichzelf. Hij was gered, gered! Het ongelooflijke was gebeurd. Het
scherm rees acht, negen, tien maal. Toen, als
dronken, wankelde hij naar zijn kleedkamer.
En hij viel gebroken, maar gelukkiger dan hij
zeggen kon, op zijn stoel.
Nauwelijks kwam hy een beetje bij, .of
Brauns, de impresario, maakte verrukt zijn opwachting. „Kolossaal, kolossaal'!" barstte die
los. „En op de a »naar! Ik dacht al, hoe zal
hij hem dat leveren? U is een duivelskunstenaar.
Bravo, bravo! Hier, het contract I Teeken,
teeken!"
Paganini teekende, nog onthutst. Hij was als
bedwelmd door het wonder.*Braun», altijd erg
beweeglijk, snelde al heen, riep alleen: „Waar
haalde hij dien flageolet-toon vandaan? Kolossaal!"
Net was hij weg, of
■ wéér klonk die
hooge noot, pralend, vktorieus! Paganini sprong
op, rende de gang in. Daar stond Angèle met
Pipo in zijn kooitje. Het keeltje van de kanarie
zwol, o zoo teeder èn sterk! Töèn begreep
Paganini. En hij kuste Angèle onstuimig, einder
lijk! Voortaan zou Paganini steeds een engagement zien te krijgen tezamen met het duivennummer. Dieren waren toch eigenlijk zoo'n
„rommel" niet.
'
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-jtieitte ÄwcwpHSEU in Nei\
rd 'W&ètid. sE&Jlßir^HiSgLrkers ik
enfPheater" hééft dtt fdttamallig ö/
WpeH was in de gelegenheid, om Ik» ondé
koudjehebbett met den heer F. P. jk Goenk
die destijds dat „waagstuk" ondernam%
Ja; een waagstuk noemde men het wel, tol
ik' in 1903 op een goeden dag in den Tivol
Wintertuin te Rotterdam begon met de el
ploitatie van het eerste theater voor uitsluiten
filmvoorstellingen — ving de heer Goemil
lachend aan; — Vooral de menschen uit hj
yariété-bedrijf raadden het mij op alle mogelijL
manieren af. Zooiets zou ik nooit lang kunnei
volhouden. Afgezien, dai» van de vraag, of hel
publiek het prettig zou vinden om den heelel
avond in het donker te zitten, zou het een finanl
deel niet vol te houden affaire zijn. Want dj
filmprijzen waren toch veel te hoog, om er eeJ
tiental tegelijk op één programma te nemen....
— En die sombere voorspellingen zijn toch ii
het geheel niet bewaarheid? — vroeg ik.
— Neen, — antwoordde de heer Goeman
ik heb er nooit spijt van gehtd, dat ik er mee
begonnen ben!.
— Heelemaal een nieuwtje was de bioscoop
destijds toch niet, want er werden toch al sedert
minstens een jaar of zes) zeven ook films vertoond
als een onderdeel van de variété-programma'sin, Amsterdamsche en Rottérdamsche variété-|
theaters? — merkte ik op.
— Zeker — zei de heer Goeman — het
publiek wist al, wat de bioscoop was. Maar een
programma van uitsluitend films in een speciaal
daarvoor bestemd theater; dat was iets geheel
nieuws.
— Hoe bent u er'tdfc gekomen om de „Royal
American Bioscope" te openen?. . . .
— Dat is gauw verteld; ik exploiteerde in
den TivolKWintertuin een poffertjesbakkerij. Op

een goeden dag kwam er'een Duitscher bij mij,
die in het bezit was van een projectie-apparaat
een aantal films. Hij wilde — waarom weet
eigenlijk niet — dat toestel verkoopen, met
films er bij. Nu, ik had daar direct ooren
r. Binnen twee dagen was de koop gesloten,
toen werd ik bioscoop-directeur.
- Hoe reageerde het publiek?
— Het kon niet beter. Van den eersten dag
af hadden wij volle zalen. Als alle tuinstoeltjes
van den wintertuin bezet waren, plaatsten wij
er de leege biervaatjes bij, en de bezoekers
gingen daarop met genoegen zitten. Waren alle
biervaatjes bezet, dan kwam de wankele leunstoel aan de beurt, dien ik nog in reserve had.
Het publiek mompelde dan Veel-beteekenend:
— Kijk eens, hoe vol het, is; daar komt de
kapotte stoel I. . . .
— En hoe kon u die „dure programma's" nu
loonend maken ?....'—
Door het programma eens in de
maand te verwisselen, kon ik er gemakkelijk de
kosten uit krijgen Mijn bezoekers namen het mij
in het geheel niet kwalijk, dat ik het programma
niet elke week wijzigde. Integendeel, zij vonden
het dikwijls prettig om een film nog eens twee,
drie keer te zien.
— Hadt u geen explicateur? — vroeg ik verwonderd.
— Neen. Ik kreeg de films met titels. In het
eerst waren het Duitsche titels, want toen verstrekte Pathé mij de films, die voor het Duitsch-

;

In den kof: de heer
F. P. /. Goeman —
Links: de ofeningsadverfentte van 10 October 190s — Hierboven: de wintertuin en
het restaurant Tivoli aan
den toen nog niét gedemften Coolsingel te
Rotterdam, en het befaamde, met de hand
bediende eerste frojectietoestel.
{Foto's J. van Rhijn)
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sprekende afzetgebied bestemd waren. Later kreeg
ik op menn verzoek Hollandsche titels.
— Pathé was toch ook al heel vroeg met
journaals op de markt. Kreeg u die ook?
— Ja;' ik ben zelfs de eerste in Nederland
geweest, die ze op het witte doek bracht. Pathé
stond mij de journaals aanvankelijk. . . . gratis
af, als een soort „service" voor een vasten klant.
Men vond dien tak van het bedrijf toen nog ntet
zoo belangrijk.
— Wat een gemoedelijke tijd! En tot hoe
lang bent u in Tivoli gebleven met aw bioscoop?
— Een langen tijd; tot de „Tivoli-Bioscope"
in 1927 plaats moest maken voor den Schouwburg. De oude Schouwburg lag, zooals u misschien wel weet, achter het café. Ik heb er ook
nog een tweede „Tivoli" bij gehad op de Hoogstraat. Gedurende korten tijd heb ik evenals
Wiebe Mullens een reizende bioscoop geëxploiteerd. En dan ben ik tot Mei 1940 directeur van het „Asta Theater" geweest.
— U hebt dus ook al uw concurrenten zien
komen!
— Inderdaad — bevestigde de heer Goeman.
— ^ijn eerste opvolgster in Rotterdam was de
..Cinéma Jarisieen" op de Korte Hoogstraat.
Die begon haar bestaan onmiddellijk met doorloopende voorstellingen. Ik werd toeri als het
ware voor het eerst in mijn „rust" gestoord.
Tot nog toe had ik steeds één enkele voorstelling per avond gegeven, en dat vond ik veel
gezelliger en veel gemoedelijker dan dat achter

miuiimiiiiiiimuiiiiii]

elkaar doorjachten van de vertoooningen. Bij
mij begon het publiek al vóór zeven uur binnen
te komen. Als na een poosje de pianist verscheen, werd hij met een hoeraatje ontvangen.
Hij zette zich dan aan de piano en begon al vast
eens een deuntje te spelen. De menschen vroegen
hem naar een of ändet; bekend liedje van dien
tijd, en dan spteelde hij dat onmiddellijk. Zoodoende was het niet noodzakelijk om stipt op
tijd met de voorstelling te beginnen. Wij deden
alles heel rustigjes aan. Als de zaal eindelijk
goed vol was, dan begonnen wij. ,..
— Welke films zag men het liefst, de ernstige of de komische?
— De ernstige.... het was aardig om te zien,
hoe mijn publiek, dat in het eerst voornamelijk
uit de omgeving van Coolvest, Zandstraat, enz.
kwam, langzamerhand ook getrouwen kreeg uit
de betere wijken. Ik herinner mij npg levendig,
hoe een bekend Rotterdamsch notaris eiken keer
dat er een nieuw programma was, naar den Coolsingel kwam in zijn tuf-tuf, die een der eerste
wonderen op dat gebied was, om een bezoek aan
mertn theater te brengen. De tijd, dat de bioscoop
maar een aardigheid voor de kinderen was, be-'
hoorde toen overigens inmiddels al tot het verfden,
j. VAN RHIJN
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Korte inhoud van het vooTgaundc:
7) Fanny Elssler, de beroemde Weensche danseres,
treedt te Berlijn op. Den avond voor haar verjaardag
it zij uitffeweeit met haar jeugdvriend en danspartner
Stuhlmüller. Doch zij denkt slechts aan haar minnaar
te Weenen, den hofraad Von Gents, die beloofd heeft op
haar verjaardag een koerier uit Weenen te »enden.
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REVUE

„PIEKER NIET

Zorg voor Uw haar!
Ondervoeding van de haarvormende weefsels
- de z.g. haarwortels - is de oorzaak van
bijna alle haareuvels.
Voedt Uw haar met Neo-Silvlkrin Haarvoeding
van Prol. Dr. Polland. Neo Silvlkrin Haaf voeding
bevat de veertieo natuurlijke, voor den gezonden haargroei onmisbare, stoffen Het voedt
en versterkt de verzwakte, ondervoede haarvormende weelsels. Roos en vet haar verdwijnen, de haarultval houdt op, de functie der
haarvormende weelsels wordt hersteld en weldra groeit nieuw gezond haar.

PETER PECH
MIN rTADMMCNT

I NIJMEGEN
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Neo Silvikrin Haarvoeding:
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RAMO

breiwoi.
Een schat
van kleuren
in een onverstijtbare kwaliteit
als het weer
vrede is.

wordt toegepast in alle gevallen van roos,
haarultval, dun haar, vet haar, kale plekken
en dreigende kaalheid.
C 241 O
Flacon veer s i -jt
Me« Lotion
/ 4 Qfl
een maand/ 0'':, veer aan maand ' ^'^

Ud«r«n avond half acht
Zondagmiddag half drio
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het haar niet door elkaar wrijven, maar steeds in één richting
naar voren masseeren. Anders
zit het gauw in de war.
Gebruikt voor de hoofdwassching de nlet-alkallsche

ZWART KOP
SHAMPODOR
SHAMPODOR-BLOND

Een torenklok sloeg twaalf keer. Als Gentz
nu nog wakker is, peinsde ze, denkt hy zeker
aan my. Want nu, op dit oogenblik begint mijn
verjaardag. En morgenvroeg, als ik wakker
word, staat zyn koerier voor my en brengt mij
zyn boodschap. . . . wat heerlyk is dat!
Die verwachting maakte haar zoo bly, dat zy
geen rust kon vinden. Ze lag al lang in bed,
op straat waren alle geluiden uitgestorven, Berlyn sliep, zooals ook Fanny slapen moest, maar
nog steeds voelde zij haar hart opgewonden
kloppen en de gedachten lieten haar niet met
rust. 'En eindelijk keerde ze in haar droom terug
naar Weenen, ze behoorde weer toe aan haar vaderland en zelfs in haar slaap voelde ze, dat dit
vaderland haar vandaag een groet zou zenden.
Zij 'ontwaakte op den gewonen tijd en trok
het belkoord, dat naast haar bed hing er bijna
af. Haar oude gedienstige kwam binnen en
bracht de morgenchocola. Fanny hield van
snoepen en van alle zoete dingen, vooral van
chocola. Maar vanmorgen had ze geen aandacht
voor de chocola.
„Is er geen bode voor my gekomen ?" vroeg
ze gespannen.
. „Ja," antwoordde de vrouw, „hjj heeft bloemen
gebracht, heel veel bloemen."
„Bloemen?" Bliksemsnel ging het door haar
hoofd, dat het wel niet mogelijk was door een
ruiter een bos bloemen van Weenen naar Berlijn
te laten brengen. „En de man, die ze gebracht
heeft, is die er nog?"
De oude vrouw zette groote oogen op van verwondering. „Waarom zou hy er nog zyn? Hy
heeft de .bloemen afgegeven en is weer weggegaan. Alleen een brief heeft hij nog achtergelaten."
Fanny greep den brief, rukte hem haastig
open en haar oogen vlogen over de gecalligrafeerde regels:
, „Deze bloemen- zijn de tolk van myn liefde

voor jou" stond er. En daaronder de naam:
Stuhlmüller. De arme brief werd in elkaar gefrommeld en vloog als een kleinen witten bal in
den versten hoek van de kamer. In een bijna
ondragelijke spanning keek Fanny de kamenier
aan: „En is er verder werkelijk.niets gekomen?"
Zij zag het verwonderde, bijna afwijzende gezicht van de vrouw en hoorde haar zeggen:
„Niets, behalve deze bloemen."
Dien morgen 'werd de heerlijke chocola koud,
zonder dat Fanny er ook maar één slok van
gedronken had. Ze bracht den morgen door in
gespannen verwachting en kon niets doen. Zoodra op de straat het geklepper van paardenhoeven weerklonk, liep Fanny naar het raam,
maar de ruiter, dien /ij verwachtte, kwam niet.
Het oogenblik, dat zy naar de repetitie moest,
naderde steeds meer. Reeds was de kamenier
een paar keer waarschuwend de kamer binnengekomen : „In het theater zullen ze al ongeduldig worden!"
Waarop Fanny slechts weerspannig antwoordde : „Zonder mij kunnen ze toch niet beginnen. De dames en beeren zullen nog een
klein beetje geduld moeten oefenen." Maar tenslotte meende ze toch, dat het geduld van den
directeur en van haar collega's niet al te zeer op
de proef gesteld kon worden. In een booze stemming, e»n diepen rimpel tusschen haar wenkbrauwen, reed ze naar het theater. Telkens werd
ze door menschen gegroet, die haar herkenden
en glimlachend bleven staan om haar hun bewondering te betuigen. Ze dankte hen nauwelijks. En dit moet nu mijn verjaardag zijn,
dacht zij. Hij begint met een teleurstelling, de
vreugde, die ik verwachtte, wordt een bespotting, de grauwste dag kon niet treuriger zyn. . . .
In het theater kwam Stuhlmüller haar tegemoet, hij kuste haar de hand, heel zijn gezicht
straalde en hij wachtte op een woord van dank
voor de bloemen, die den morgen van haar feestdag opgeluisterd hadden. Toen hy Fanny's koude
hand in de zijne voelde en op haar gezicht haar
slechte stemming las, deed hij verbaasd een stap
achteruit: „Wat heb je, Fannerl? Je bent toch
j>rig vandaag, hoe kun je dan vandaag juist
zoo'n pruilend gezicht zetten?"
„Je hebt je stemming niet voor het uitzoeken," zei ze kort. Maar toen ze het radeloos
verdriet op zijn gezicht zag, en de groote teleurstelling in zijn woorden hoorde: „Hebben mijn
bloemen je dan geen plezier gedaan?" — kreeg
ze toch medelijden met hem en haar goede hart
kwam boven. „Natuurlijk ben ik heel erg blij
met je bloemen, Stuhlmüller, en wees niet boos,
dat ik je niet beter daarvoor bedank. Maar er
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zijn van die dagen, waarop iemand alles tegenloopt."
Gedurende de repetitie had zij het gevoel, dat
geen enkele dans haar zoo gelukte als zij dat
gewoon was. Heimelijk wierp ze zoo nu en dan
een blik op de gezichten van den directeur, den
regisseur en den balletm$ester, maar zij schenen
allen tevreden te zijn. Alleen zy zelf was ontevreden en daarom slaakte ze een zucht van
verlichting, toen de muziek ophield en ze het
tóoneel kon verlaten. Weer kwam Stuhlmüller
naar haar toe: „Het is vandaag zoo heerlijk,
Fannerl, zullen we ergens naar buiten rijden,
naar een meer, en daar je verjaardag vieren?"
Het hinderde haar altijd, als hij haar „Fannerl" noemde. Men had haar „Fanny" te noemen,
zooals Gentz het deed. Bovendien moest de koerier
uit Weenen nu al lang hier zyn. Hij zat zeker
al in haar keuken, liet zich het eten, dat men
hem voorgezet had, goed smaken en wachtte op
Demoiselle Elssler, om haar zijn boodschap
mede te deelen. „Vandaag komt er niets van
naar buiten gaan," weerde zij hem af. „Ik moet
zoo gauw mogelijk naar huis, ik verwacht daar
een zeer belangrijke boodschap."
..En de vreugde, die men je vandaag zou bereiden ? Is die gekomen ?"
Woedend sloeg zij met haar waaier naar hem,
en hij bemerkte, dat dit niet als scherts bedoeld was. „Dat gaat je niets aan, Stuhlmüller.
En onthoud dit: je vraagt te veel."
Zij reed naar huis — waarom liepen de paarden zoo op hun gemak vandaag? Ze zou uit den
wagen willen springen en vooruitloopen. Maar
ook met langzame paarden komt men tenslotte
aan het doel. Ze vloog de trappen op, het huis
binnen, en schreeuwde de katnenier, die aan kwam
loopen, bijna in het gezicht: „Is er iets gekomen?"
..Niets I" Slechts dit eene woord hoorde ze,
en het bracht haar buiten zichzelf. Maar toch
liep zij, alsof het nog mogelijk was, dat men
haar zou willen verrassen, door de kamers. Daar
stond haar bed, waarin zij vannacht in zoo'n
heerlijke spanning den morgen afgewacht had,
daar haar vleugel, bij de klanken, waarvan rij
steeds een paar passen oefende, daar stond de
groote eettafel, waaraan zij nooit ging zitten,
omdat ze zich dan zoo eenzaam en verloren
voelde; alles was vertrouwd en veilig, alleen de
bode, waarop ze zoo gehoopt had, was er niet.
(fVordt vervolgd)
Foto's op den omslag: CyF/Noske; Staff/Reijuhovdt; Staf f/v. d. Leeuw; Terra/ Fellinga.
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„Denk ik alleen maar aan wat mij een maand
geleden overkwam," schrijft een zeventienjarig
jong meisje. ,,Wij gingen samen naar „Het Verleden". Mijn gezelschap was niet bijster, amusant,
want hij méénde het! Nu is niets zoo vervelend
als met iemand uit te gaan, die verliefd is en
vooral als de liefde maar van één kant komt.
Enfin, ik vond het een reuze fijne film en was
hem heelemaal vergeten, zoodat ik kregelig werd,
toen hij mij na afloop thuis bracht."
„Daarom trok ik de stoute schoenen aan en
zeide hem eindelijk, hoe het stond en dat dit
de laatste keer was geweest. Ik liep allang met
deze bekentenis rond, maar vond het zoo zielig
voor hem). Wat ik bedoel met dit relaas? De
film. en in hoofdzaak Zarah Leander, had mij
den moed gegeven door te zetten."
De schrijfster haalt dan een uitspraak aan
van een paedagoog en zegt vervolgens, dat zij
de bepaling „Toegang boven achttien jaar" onzin vindt, en oppert zelf, dat haar bezwaren
voortkomen uit het feit, dat.... zij nog geen
achttien is. „Maar stel je voor, dat ik het niet
had gewaagd naar „Damals" te gaan, dan zat ik
misschien nu nog aan dien jongen vast!" besluit zij haar relaas.
Maar dan heb ik ook nog een brief van een vierde
klas H.B.S.-er (epistel, dat met de „enquête" niets
te maken heeft), die het ook al onzin vindt,
dat jongelui beneden achttien niet alle films
mogen zien. Het grappige is echter, dat het
jonge meisje „het voor jongens héél iets anders
vindt". Zoo'n pedantje! Goed, dat de jongelui
haar niet kennen, want dan kréég ze! Ik moet
er zelf mijn gedachten nog eens over laten gaan.
Een lezer vertelt, dat hij jaren geleden eens
voor een examen blokte. De moed en het vertrouwen, dat hij zou slagen, ontbraken hem ten
eenenmale, evenals de lust en de prikkel om te
studeeren. „In zulk een laat-maar-waaien stemming bezocht ik toen de bioscoop." schrijft hij.
„De titel van de film, die gegeven werd, wil mij
niet te binnen schieten, wel weet ik, dat de
hoofdpersoon een buitengewoon wilskrachtig
iemand was, die zich het hoofd brak over een
technisch probleem, waarvoor hij maar steeds de
oplossing niet kon vinden. Hij liet zich echter
niet ontmoedigen! Alle tegenslagen ten spijt!
Eindelijk, dank zij z'n taaie volharding zegevierde hij toch. Deze denkbeeldige filmingenieur
is mijn stimulans geweest, die mij hielp mijn
examen tot een goed einde te brengen."
Is het niet fijn, dat dergelijke dingen gebeuren en... , dat de lezers zich de moeite getroosten mij ze te schrijven? Ik moest u eenvoudig een en ander uit deze epistels overbrieven, (dat mocht toch wel?), omdat u deze
bijzonderheden misschien ook aardig vindt om te
hooren en omdat u daaruit kunt zien, dat de
film niet altijd kwaad doet. Maar ja, hiermede
zal het jonge mensch, dat het aan Zarah Leander
te danken heeft, dat hij de bons kreeg, het wel
niet eens zijn!
THEATERBEZOEKSTER

ZINGT
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Hè, het lijkt een sprookje. Je uit een .wensch
en... . floep, daar is het gewenschte! Enkele
weken geleden slaakte ik in de onschuld mijns
harten de verzuchting, dat er eigenlijk eens een
enquête moest worden ingesteld naar den invloed van film en tooneel-op de handelingen der
menschen. Doen menschen onder den invloed
van een film of tooneelstuk dingen, die ze niet
zouden hebben gedaan, waneer ze niet naar de
biosesop of den schouwburg waren geweest?
vroeg ik.
Goedig als altijd neemt de redactie die ontboezeming op en... . meteen komen de antwoorden op mijn vraag. Ze komen uit Amsterdam en Rotterdam, uit Gouda en Zaandam. . . .
jonge meisjes schrijven, en jongelui, en ook
ouderen.... ik ben er werkelijk stil van.
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De bekende Dmtsche regisseur, Veit Harlan, onder wiens leiding ooi „De Gouden
vaardigd werd, is .thans bezig met een nieuwe kleurenfilm, getiteld ,,O-pi er gang". Ook
wordt de hoofdrol weer vervuld door zijn echtgenoote Kristina Söderbaum. Onze foto's
in een overzichtsscène in een groot park en... . in een ,,close up" daarvan.
'ï

AMSTERDAM KRIJGT
NÓG EEN THEATER
Nauwelijks publiceerden wij de vorige week
het bericht, dat het oude Rika Hopper-theater
binnenkort als permament variété-theater onder
den naam „Don Carolane" heropend zou worden,
of reeds bereiken ons nieuwe gegevens over de
opening van nóg een theater, eveneens in Amsterdam-Oost.
De theateronderneming „Metropool", onder
directie van'den Heer J. Rosier, heeft de hand
gelegd op het gebouw Roeterstraat 34—36, dat
thans gemetamorfoseerd wordt tot een klein,
modern theater, voornamelijk bestemd voor kleinkunst, afgewisseld met variété. De Heer Rosier,
die te Parijs langen tijd aan h?t hoofd van het

RAADSEL-VARIÊTÊ
Oplossingen der onderstaande opgaven zende
men'— liefst op een briefkaart — uiterlijk
14 October a.s. aan den „Raadsel-regisseur",
Redactie „Cinema & Theater", Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid. Op de adreszijde te
vermelden: „Raadselvariété 14 October".
Onder de inzenders van de twee opgaven
worden verloot: een hoofdprijs van ƒ2.50 en
vijf troostprijzen van ƒ 1.—.

Filmster-raadsel
Bij juiste oplossing vormen van de woorden,
die aan de' volgende omschrijvingen voldoen,
van boven naar beneden gelezen, de begin- en
de laatste letters, den naam van een filmster.
De omschrijving der woorden, die alle vier letters
tellen, is als volgt:
1. familielid; 2. bloedvat; 3. richting; 4. plan;
5. ellende.

Verschuif-raadsel
Verschuif onderstaande woorden zoodanig ten
opzichte van elkaar, dat éen rij letters, van

Stad" verin deze film
toonen haar
(Foto's Ufa)

bekende „Theatre A.B.C." gestaan heeft, stelt
zich voor in de toekomst zijn „Metropool-theater"
vooral aan het Xederlandsche cabaret dienstbaar
te maken: een streven, dat wij uiteraard van
harte toejuichen.
Het gebouw bevat, behalve de schouwburgzaal,
nog verschillende andere lokaliteiten, waarvan er
eenige speciaal voor ballet-oefeningen zullen
worden ingericht. Naast het exploiteeren van het
theater zal de onderneming zich ook toeleggen
op het organiseeren van tournée's. De eerste
programma's zullen hoofdzakelijk variété brengen, doch binnen niet al te langen tijd hoopt de
heer Rosier een carabet-programma te lanceeren.
Met de opening van het nieuwe „Metropooltheater", die in begin October zal plaatsvinden,
heeft de hoofdstad althans voorloopig met den
dringenden theaternood, dien zij tot nog toe
kende, afgerekend.
C.

boven naar beneden gelezen, den naam van een
Nederlandsch tooneelspeler vormt. De woorden
blijven daarbij in dezelfde volgorde staan.
donker ; grootheid ; overvloed : waterval; nagenoeg : wending; strijken; sprookje.

Oplossingen van 23 Sept.
(No. 37)
Veranderraadsel. Mos, sla, lek, lijst, hond,
dor, slak. zijn, oma. man, knal. snuit. — Olly
Holzmann.
Filmlogogryphe. Onweer, schaduw, zinken,
lijst, klepel, haring. — Paul Klinger in „Als de
zon weer schijnt".

Prijswinnaars
Hoofdprijs: R. v. Z. te Winschoten.
Troostprijzen: mevr. M. S. te 's-Gravenhage;
mej. L. E. v. d. V. te Haarlem; mej. H. M. te
Amersfoort; A. d. H. te Rotterdam; A. B. te
Dordrecht.
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