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pubiique" en met een buitengewone woordenvlotheid, lenig van lichaam en van geest. Goldoni
is inderdaad een meester in het teekenen van zijn
figuren geweest, goed. . . . maar -wanneer ze zoo
vertolkt worden als Retel het hier doet, dan is het
een driedubbele genieting om ze mee te maken.
Hij heeft prachtige oogenblikken, zooals zijn
rennen met het eten voor twee heeren, het minnekoozen met Smeraldina, de aardige frissche
kamenier van Rini Otte, zijn verwisseling van
den inhoud van de twee koffers, zijn altijd zich
weer redden uit de moeilijkheden.
Trouwens het schijnt wel of iedereen zich in
deze zorgelooze sfeer heeft weten te verplaatsen.
Zoo Bob van Leersum, die nu in andermans
dilemma een schertsfiguur van een koopman is,
vol zorgen zijn bekoorlijke dochter Clarice
(Teddy Schaank) uit te huwelijken, Bert Dijkstra
als Silvio, haar ernstige minnaar, Evert Burema
in een voor hem geknipten rol van een Venetiaanschen herbergier en Lou Steenbergen, Bob
Schootemeyer, Jack Keiling en Doude van Herwijnen in kleinere rollen. Richard Flink was
daartusschen wel zeer ernstig en wat vlak als

oo mooshors
BETS RANUCCI-BECKMAN heeft ons
met haar vertaling en regie van Goldoni's
,,11 Servo de Due Padroni" een kostelijke
vertooning geschonken, van welke de allergrootste verdienste wel ligt in het ontbreken van alle
experimenten. En hef is ook al een vrouw geweest, die haar daarbij zeer heeft geholpen: Rie
Cramer heeft voor dit spel van den knecht, die
twee meesters dient, allerbekoorlijkste en speelschinventieve decors ontworpen, namelijk een ruime
kamer in een achttiende-eeuwsch Venetiaansch
logement, het straatje voor een herberg en een
pleintje aan het water, welke plaatsen van handeling men ik weet niet hoeveel maal te zien
krijgt zonder dat ze één oogenblik vervelen.
Kleurige aanduidingen, nog gecompleteerd door
een met harlekijntjes en maskers beschilderd fries
en door coulissen met zware gordijnen, zoodat,
wanneer het doek opengaat, men zich voor een
barokke poppenkast waant. En daarin speelt zich
dan Goldoni's dwaze en ongeloofwaardige histo-

rie af met een 'vaart en een animo, dat het een
lieve lust is: men praat, men vrijt, men filosopheert, men ruziet, men rent, men vecht, men
eet... . ja wat doet men al niet, kortom, men
leeft en chargeert het leven zooals het in deze
meest avontuurlijke en amoureuze van alle achttiende-eeuwsche Italiaansche steden werd geleefd met een rapheid en een animo, die ronduit
verbluffend zijn.
Carlo Goldoni — hoewel in zijn tijd en opvattingen de Commedia dell'Arte eigenlijk reeds
voorbij — heeft zelf in zijn „Mémoires" (ze verschenen in Frankrijk in 1787 en op de lijst van
inteekenaren komt Marie Antoinette voor met 25
exemplaren!) gezegd hoe hij verder wilde, hoe
hij de improvisatie i)og wel een zeer belangrijke
plaats inruimde in zijn stukken, maar dat hij
het daarbij toch noodig vond, dat de tooneelspeler steeds op den geschreven tekst terug zou
grijpen. Voor de kleinere rollen verlangde hij
dan ook absolute reproductie van het geschrevene ;
de centrale figuur kon desnoods gedeeltelijk zijn
eigen gang gaan.
Bij Goldoni ook komt voor het eerst feitelijk
in de Italiaansche comedie de sociale belangstelling naar voren. Zijn knechten en harlekijnen
zijn kerels met een pienter hoofd en hij laat ze,
zooals Truffaldino in dit stuk, menige opmerking
maken over de verhouding heer tot knecht, die
in het parket van het Teatro San Samuele of
van het Teatro San Luca applaus zullen hebben
gehad. Daarover heeft overigens in den Princesseschouwburg. geknipt voor een voorstelling als
deze, ook Jan Retel niet te klagen gehad. Het
«as tenvolle verdiend:
van den gewieksten
domestiek, die zich twee keer verhuurt — aan
Florindo Aretusi, een flinken edelman van Henk
Rigters, en aan Beatrice Rasponi, zijn geliefde,
die zich voor haar broer Federigo uitgeeft, hetgeen Mieke Flink met veel charme toch wel' aannemelijk maakt (in Venetië was toen alles mogelijk) — heeft hij met een rooden krullenkop
op en een harlekijnspak aan een prachtfiguur
gemaakt, bedrijvig, goed in zijn „parier au

Foto's boven van links naar rechts: Mieke
Flink in travesti en Teddy Schaank — Jan
Retel in de spaghetti-etende hoofdrol —
Jan Retel en zyn beide leermeesters Bob
van Leersum en Richard Flink
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de oude Dokter Lombardi; een rol als deze ligt
hem wel niet zoo.
In langen tijd heb ik niet zoo veel echt en
onschuldig plezier aan beide zijden van het voetlicht meegemaakt. Goldoni zelf, die voor zijn
acteurs een ongemakkelijk heer kon zijn, zou
zich met deze sierlijke en overal maathoudende
vertooning best hebben geamuseerd.
{Folc's CNF/Meyer)
A. Glavimans

BOEKENHOEKJE
Een boek voor alle tijden is het
levenswerk van Goethe: ,,Faust".
Iedereen kent eenlge citaten er uit;
de meesten kennen ook wel ,,het
verhaaltje", veelal door de opera
van Gounod. Maar dat verhaaltje
is het belangrijkste niet — het
werd bovendien door Goethe ontleend aan de oude volkssage over Dr. Faustus,
welke ook in Nederland voorkomt (bijvoorbeeld
,,Dr. Faust in Waardenburg"). Men moet Goethe's
„Faust" niet lezen om het verhaal, ook zelfs
niet om de prachtige verzen, waarin Goethe het
schreef (door Jhr. Dr. N. van Suchtelen en
C. S. Adema van Scheltema in het Nederlandsch
vertaald — uitgave der Wereldbibliotheek). Er
steekt veel méér in, de „Faust" is voor den
Germaanschen mensch te allen tijde een levensspiegel.
En zoo laat de bekende auteur, criticus en psycholoog Mr. KOEL HOUWINK ons den „Faust"
zien In zijn jongste, kleine studie, die een inleiding wil zijn tot het lezen en genieten van
het onsterfelijke werk en die onder den titel
„GOETHE'S FAUST" onlangs verscheen als
deel 14 der „Theater-reeks" — de serie kleine
boekuitgaven over film, tooneel en dans, welke
verschijnt in samenhang met het weekblad
.Cinema & Theater"; want eigenlijk is de
„Faust" eon tooneelstuk, zij het, althans in ons
land, zelden of nooit opgevoerd.
De schrijver Ben van Eysselsteyn noemde in
de „Haagsche Post" het werkje een „zeer helder
en bevattelijk geschreven boekje, een uitermate
belangrijke inleiding tot het lezen van den
„Faust", voor den lezer van onzen tijd". En
A. B. Roels zeide in „De Schouw": „Houwink's
inleiding draagt wezenlijk bij tot een juister begrip niet slechts van Goethe's „Faust", maar
in _gelijke mate ook van onzen eigen tijd".
Het boekje telt 84 blz. en 19 afbeeldingen op
kunstdrukpapier, en kost slechts ƒ 1.75 in den
erkenden boekhandel en bij de uitgeefster:
N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Opbouw",
Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid.
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Gewone comedies schijnen vaak geschreven om hun
tweede bedrijf, extra groede om hun derde,
Fransche comedies echter maar al te vaak om
het waterhoofd van hun eerste. Ik heb mij zelden
een vol uur lang zoo verkneukeld om het vuurwerk van
ironie en geest, dat hier in een allerliefst decor van
een Parijsch restaurantje wordt afgestoken. Mikpunt
was de groep van bastaarden en blaaskaken rondom de
heerlijk licht en met Fransche élégance gepersifleerde
figuur van de Hongaarsche Hollywood-actrice Barbara
Bow. Scherpschutter was een intens voorkomend, kalm
en supérieur heer, Raymond Larrieu, Franschman met
een tikje provincie (en dat zijn voor wie van Frankrijk
houdt, de ware Franschen). Deze heer wil eten, rustig
eten.
Men laat het hem natuurlijk niet doen. Hoe hij
van het eene tafeltje naar het andere moet verhuizen,
lankmoedig het gebral der anderen, waar letterlijk geen
woord Fransch bij is, aanschouwt en aanhoort — zijn
oig leent voor een publicity-foto, dan niet Barbara, de
wereldberoemde en onweerstaanbare, om een handteekening verzoekt, maar haar onaanzienlijk Fransch
secretaresje Marie, en dan i.v.m. Barbara een vreeselijk
onnet woord gebruikt, waarvoor de in scheiding liggende, óók Fransche echtgenoot gecharterd wordt om
even te duelleeren, en hoe dan temidden van het tumult
der parasieten op het lichaam van Frankrijk deze beide
laatste Franschen elkaar als wapenbroeders van weleer herkennen aan de ironische tatarata-fanfares, die »ij
op den achtergrond steken . . ach. dat had een stuk
uit duizenden kunnen worden, als de schrijver zijn
brillanten opzet had weten vol te houden!
In plaats daarvan gebeurde wat men eigenlijk niet
eens had gevreesd, omdat men den schrijver van zulk
ten haast symbolisch-komischen opzet daarvoor te goed
had gehouden: na veel menschelijk fijne trekjes in het
tweede bedrijf — Barbara is dan haar half-gescheiden
echtgenoot nagereisd naar het eenvoudige landhuis van
Raymond l.arrieu om voor een nieuwe publicity-foto
van hun verzoening verhaal te zoeken op het inmiddels
in de Amerikaansche kranten groot-geschreven „schandaal" — en na de introductie van twee nieuwe, allesbelovende figuren als de pienter-gemoedelijke oude
Franschman Perrachon, kapelmeester der dorpsfanfare
en de innig-goede, landelijke bonne Rose Graton, wordt
het in het derde bedrijf stil om de twee hoofdfiguren,
waarvan de een echt. de ander parodie was. Na twee
vazen, wat het voor dezen tijd tot een duur stuk maakt,
breekt helaas ook het hart van Raymond — van verzoening komt zoenen — wapenstilstand en nederlaag —
happy end.
lammer, want er waren zooveel andere mogelijkheden
geweest — voor Duran en voor Frankrijk. Waarom nam
kapelmeester Perrachon, Franschman par excellence, niet
de vervaarlijke tuba van Raymond over en zette hij' niet
de fanfare der anderen voort? Waar bleef Marie, het
Fransche meisje uit het eerste bedrijf, waaraan Raymond
terecht zijn hart scheen te verliezen? Hier was wat
8-roots te doen, in liefde en blijmoedige waarachtigheid!
Moet dan altijd weer in een stuk, dat voor een
Fransche actrice gschreven is, deze actrice ook den
jeune premier krijgen? Duran, die ondanks zijn parodie
»p de filmster het filmbedrijf zelf zeker geen kwaad
hart toedraagt (hij schreef het draaiboek voor Danielle
Oarrieux' „Premier Rendez-Vous"), zette zijn parodie
'.00 raak en toch zoo innig amusant op, dat iedere Vrouw
in die rol had kunnen schitteren, zooals Rie Gilhuijs het
ook deed. Maar ondanks haar subliem samenspel met
Joan Remmelts in de latere bedrijven, is zij nooit de
vrouw, die hem op de knieën dient te krijgen. En Joan
Remmelts, als altijd in zijn eigen sfeer van laconieke
eenzaamheid en ietwat gedempte waarachtigheid, bewonderde men als Raymond Larrieu meer in het eerste
bedrijf, toen men van hem, den Franschman op den
achtergrond, geen oog afliet, dan teen Duran hem ten
onrechte den prijs van het cliché, de conventie en het
compromis liet betalen.
Aan de voorstelling heeft het niet gelegen, dat het
stuk als een nachtkaars uitging. Prachtig had Laseur
bedrijf geregisseerd — zelf was hij een onovertroffen
charge als de al bijna genaturaliseerde Ouspasian: geen
Spanjaard, geen Italiaan („daar moest hij ook weg";,
3 (nr. 15)
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Barbara (een prachtige creatie van Rie
Gilhuys) tustchen haar bewonderaars Lavesne (John Soer) en Ouspasian (Cees
Laseur), en Marie (Lies de Wind) — Daaronder: Barbara en Perrachon (Ko van Dijk)
maar „van zijn Mammie's kantje" een Armeniër: broeisch,
wormstekig en luid, met rare vloekjes en pathetische
verbolgenheden. John Soer was de misselijke tafe!schuimer (een prachtrol in zijn ondankbaarheid) en tot
en met den kok en den bordenwasscher knetterde de
persiflage.
Ko van Dijk, die in het eerste gedrijf reeds een heerlijk onmogelijk persfotograafje had neergelegd, kwam
wat het stuk betreft eigenlijk te laat met zijn stilvermakelijke en oer-Fransche creatie van Perrachon,
evenals Péronne Hosang als een aanbiddelijke Rose
Graton. Zij konden Frankrijk niet meer redden uit den
filmkus van het happy end, waar twee werelden ten onrechte bijeengeflanst werden, waartusschen de schrijver
zelf in het eerste bedrijf zoo vlijmscherp en voor goed
het tafellaken had doorgesneden. Maar Frankrijk gaf
zich toch weer over. Met zwier. . . . Maar over, . . .
Arme Raymond. Arme van het tooneel verdwenen
Marie. Arme te laat gekomen Perrachon en Rose. Tant
de bruit pour une ommelette. . . . die — soufflé zonder
souffleur — in het eerste bedrijf volledig was opgesoupeerd! (Foto's CNF/Stevens)
Henrik Schölte
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HET
DANIELLE DARRIEUX
Welhaast een symbolischen titel
deze «Iml Zij geeft immers hei
dendezvous" sinds eenige ]au
de Fransche cinematografische kuns
welke wij in een reeks door de Ufa OOK
te lande te introduceeren films de kennism
king grondig zullen hernieuwen.
Een eerste rendez-vous heeft alle bekoring
van het meuwe, het maakt ontvankelijk vö.
goede indrukken, voor een lichte belooverirx
door de charmes van wie(n) men ontmoet"
hef weeft gemakkelijk een luchtigen band
sympathie. Maar de dieper gaande gevi
van ware genegenheid, van bewonder!
waardeering, van liefde komen do<
later, als de romantische roes van de
ontmoeting voorbij i», of ... zij kom(
Zoo is het ongeveer ook hier. De
ontmoeting met de Fransche film (zoo
wij „Het Eerste Rendez-vous" na de ore
breking van jaren, waarin wij geen Gallis
filmproducten zagen, wel noemen: wij Ie
immers zeer snell) heeft ons gecharmeerd
door het nieuwe, maar stellig ook door as
innemende eigenschappen, die zij bleek'»«i
bezitten. Of zij bewondering, enfhouiiasB»?
liefde gaat opwekken? Oef zal van n
ontmoetingen na deze afhangen. Ten»!
dit niet meer dan het „eerste renden
dat echter ongetwijfeld onze sympafh
mag te winnen.
Deze sympathie is voor alles gebasi
de fijngevoeligheid, het diepe psychol
inzicht en de liefde, waarmee de ft
Nicolas Rougemont is geschapen en v«,
(door Fernand Ledoux). Eigenlijk Is „Hel« •"
Rendez-vous" z ij n film. Deze „professeur de^
itérature aan het College Napoléon, voortrettelijkst onderwijsinstituut van Frankrijk, is
een prachtig mensch. In zijn klas weet hij geen

Toscn herfl dfii duingrlniul Scarpin vermoord

' ^fpH^c fT""" -2'~lho.k Mjeh,l Dur«
MttcNrit: Rané Sylvl.iw . Canwra: Robert L.f.b»r«
S Ragle: Hwirl Dceoln
;
'
-• • •
D«.l.li; Darrtaux

»lM Rous.mont
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houden, de liefde ging zijn deur voorals eindelijk een vrouw in zijn leven
voor wie zijn hart zich opent, is het een
ieen kind nog bijna, voor wie hij, de
$uder wordehde man, eigenlijk alleen
maar vaderlijke gevoelens mag koesteren. En
die nlef anders van hem verwacht. Voor hem
is met meer weggelegd dan, ongewild, de
bemiddelaar te zijn, die dat meisje en zijn
jeugdigen leerling Pierre tot elkaar brengt.
»>} vr*uU zijn bemiddelende laak — hoe
ander» had hij zich die gewenschl — met
oneindige tad en zelfverloochening. Waar
zoo n figuur In het middelpunt staaf, ziet men
gaarne veel laakbaars fn een film voorbijl
Naast Ledoux teekenen zich legen een
achtergrond, gevormd doOr^oen indrukwekkend meisjesweeshuis en een nog imposantere
jongenskostschooi (een overbekend decor, dat
de Mm overigens vele mogelijkheden verschaft) nog twee, drie figuren af: het bekoorIjke, bioed-jonge weesje Micheline, de levenslustige, maar In onze oogen minder sympathieke aspiranl-zeeofficier Pierre en de
gewiekste, ironische, maar eigenlijk bovenstebeste mathematicus Rollan. Zij worden voorflesteld door (kent u ze nog?) Danielle Darrieux,
Louis Jourdan en Jean Tlssler.
Oo film, geregisseerd door Henri Decoin,
werd in het Duitsch nagesynchroniseerd en
hier te lande in die taal uitgebracht.

ItH.J.Pfaff
Danielle Darrieux en Jacqueline Desma reis — Inzet: Fernand Ledoux

Oevangenuemiiig van Cavaradossi

, Danielle Darrieux tusschen Ferj nand Ledoux en Louis Jourdan
(Foto'tCoHlüunlal Fümi)

Hel is merkwaardig, hoe Puccini het gruwe'maar In- de liefdesscènes van Tosca met den
lijke van een veristisch muziekdrama kan
schilder Cavaradossi een hooge vlucht neemt,
verzachten en verinnerlijken zonder de
in een duidelijk licht stellen.
I handeling of de personen te def or meeren: Als
Bij de voorstelling, die het Deutsches Theater
jfooneelstuk van Viclorien Sardou zou „Tosca"
op het oogenblik van het werk geeft, is het voor] met drie gewelddadige moorden vóór en een
al Scarpia, die het geheel reliëf geeft. Deze
|stillen zelfmoord achter de schermen voor den' partij wordt gezongen door den voorlreffelijken
hedendaagschen toeschouwer zeker ongenietbariton Theo Lienhard, die, ook in cosluum,
1 baar zijn, maar opgenomen in den sterk begrime en coiffure, een prachtig Fouché-type op
wogen stroom van zinnenstreelende muziek worde planken brengt en de rol met een beheerscht
[den de gebeurtenissen meer aannemelijk.
raffinement uitbeeldt: een weergave, gelijk men
De figuur van den beruchlen chef van de
bij de Italianen zelf tevergeefs zou zoeken. Dit
I Romeinsche politie bij voorbeeld blijft niet heelebleek te duidelijker, omdat hij in den zanger
maal de wellustige bruut, dien men uil den
van de rol van Cavaradossi zijn lijnrechte tegentekst ziet oprijzen; muzikaal gezien, is Scarpia
pool vond. De Kroatische tenor Stefan Ivelja
een nuance verfijnder: een geraffineerde, naar
pronkte met zijn omvangrijk geluid in een
! willekeur hserschende despoot, onmenscheiijk
pathetische bel canto en zong zijn parlij zelfs in
wreed inderdaad, maar niet geheel en al grof.
het Italiaansch, hoewel alle andere medewerkenTosca, in de eerste acte een vrij oppervlakkig
den de Duilsche vertaling bezigden. Het spreekt
personage, groeit ondanks haar moord op
vanzelf, dat hierdoor een dramatische breuk verScarpia in de laatste twee bedrijven zelfs uil lot
oorzaakt werd en men mag dan ook (met alle
j een sympathieke figuur: een hartstochtelijk minwaardeering voor de vocale prestatie van Ivelja
nende, alles voor haar liefde offerende vrouw —
als zoodanig) met spanning het oogenblik tegehel type, waaraan Puccini blijkens zijn „Buttermoet zien, waarop Peter Anders in deze rol zal
| fly" en zijn „Mimi" zijn hart had verpand en
komen gasteeren. Ongetwijfeld zal hij de eendat ook hier het uitgangspunt vormde van zijn
heid van de vertoon ing weten te herstellen.
inspiratie. Wanneer de vertolkers van de rollen
Ook de Tosca van Tycha Turlitaki was niet
van Tosca en Scarpia in vocale en dramatische
geheel iW'értuigend. Voor deze uiterst zware rol
voordracht over de vereischte nuances beschikscheen' de bekwame zangeres zich nogal Ie
ken, kunnen zij de opera, die noch Puccini's
moeien forceeren, vooral mei twee tegenspelers,
sterkste, noch zijn zwakste schepping is, op een • 'die élk voor zich van haar een heel andere inhoog plan brengen. Zij kunnen de onmiskensteiling eischten. Ook voor deze partij zou het
bare melodische kwaliteiten van de partituur, die .aus beter zijn, wanneer men voor Cavaradossi
niet steeds van banaliteiten is vrij te pletli
sn zanger vond, die in het ensemble past.

Onder de kleinere rollen viel wederom Sanders Schier op: hij was in het eerste bedrijf een
raak typeerende koster. Willy Wenderoth speelde bevredigend den voortvluchtigen Angelolli,
Heinz Braun was Spoletta.
De enscèneering werd verzorgd door Kurl
Puhlmann, den gast uit Düsseldorf die ook
Mozart's „Entführung" regisseerde. In deze
„Tosca" hield hij zich aan de gestandaardiseerde
gebruiken, al drong hij den kerkdienst en de
processie wat meer op den achtergrond, waardoor de hoofdrollen ruimer baan kregen. Dat hi
Tosca bij het lijk van Scarpia maar één kaars
laat plaatsen, is overigens minder erg, dan dal
hij haar geen crucifix op zijn borst laat leggen.
Naar deze handeling immers wordt in de muziek
nadrukkelijk verwezen. Ook elders ging Puhl
mann weer meer van de tooneelmatige gebeurtenissen dan van de partituur uit. Anders had
hij zich niet kunnen vereenigen met hef massieve en monumentale decor van de citadel
in III, waarbij de contouren van „de eeuwige
stad" waren weggelaten, terwijl de muziek daar
juist een heóle stemmingsinleiding bij geeft.
Overigens waren het fonige kerkinterieur en de
misschien waf kale kamer van Scarpia weer
duidelijke bewijzen voor hef gevarieerde beeldende vermogen van Ernst Rufer.
Door de waarlijk prachtige interpretatie van
het instrumentale deel van de partituur heeft
hef orkest onder Georg Pilowski de verfoonin<
een hechte muzikale basis gegeven.
(Foto'i Staff/van der Leeuw)
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hot jeègsto fid van do «latniafol, do
literator Dr. MaHfor. Mon sehonkf hom aon
giai In on noodlgt hom uit aan hat gosprak
dool to nomon on fats to vartollon over zijii
tchooltljd. Doch Dr. PfoiHor sit (not aon mond
vel tarldofl.... hij \% nooit op school geweest.
Eon prtvélooraar stond hom op hot landgoed
van lijn vadar voer da «chootoxamons bij.
'. Deze bekontenls ontlokt don vrienden meewarige exclamaties. Dlo Pfeiffer, arme kerel...
Hot mooiste dooi van zijn jeugd hooft hij gemistl En nooit, nooit moor kan hij dat inhalen .... i
Hier valt een plotselinge, diepe itiito, dio
verbroken wordt all een der vier. vrienden
zich don tolk maakt van aller gedachten:
„Waarom eigenlijk niet? Waarom zou Pfeiffer
niet een tijdje naar ichooi gaan? HIJ ziet er
jong genoeg uit on oen paar veranderingen
in zijn uiterlijk maken ham oen echte schooljongen uit de hoogste klas van het middelbaar onderwijl. Het zou een prachtmop zijn:
dan kan de zeer geleerde auteur meteen weer
eom wat nieuwe ideeën voor een volgend
boek opdoen".
De ilamtafel Ii onthousiait. Een der vrienden
weet een heerlijke ichool voor het experiment:
het gedegen, oudo gymnasium van Babenberg, een klein stadje, ergoni In da provincie.
En Pfeiffer voelt wel iets voor het avontuur
on hij geit. Zijn verloofde, de ichoone Marion,
laat hij achter, en ook zijn doctorstitel.

Cs

I

R^>*: HELMUT WEISS
Pr. JohannM MWihr. tehrUwr .
. Karin HlmboMl)
• . HIM« S«Mk|
■ .. Erich Ponte
• Paul f
KowMr, Maler. . * .

Én?

f D». •»•« ......

■«WMte.:-/-

H

•Inz Röhmsnn h««» zijn film M0« B«l.
h«n»l vtn «m moflo voortl«nt „o«.

mikr.mofl ^ * d- Khoo, ^ B,•,

- 1'm bèi, ,'«<'«'*«n, da» dm school hofnSrf
morit. wam „Do «.Ihamal" SroffS

•«raican. waarin lodwo .chooljorig.n dSomf
•n waarvan ladaro «hoolmooifor aon nach?'
merrla zou kunnen krijgen. Hof it oen parodie.
lelf op ZMftofl. 0( levanfonjarigan leefind
uw dagen binnen do ifrena. muren van een
ga tien, dat deze film U iefs doéf. Ge zult
laeraarsfype, en klasgenoofen herkennen en
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Pfeiffer („met drie fs, moneeri") is een
geweldige aanwinst voor de schooi. Zijn hospita vindt hem oen netten jongen, zijn klasgenoofen vinden hem eon toffen knul, zijn
leeraren vinden hom een formldabelen lastpost en het dochtertje van den directeur
vindt hem den held harer droomen.
Want wat Pfeiffer praasteert op het gebied
van ichooljongensgrappen, ii nog nooit vertoond. Waarom zóu hij ook niet tot-en-met
den boeit uithangen? Hij kan te zijner tijd
Immen zijn doctorsbul toonen en nederig
excuus vragen?
Ik zal de voetitappen van dezen wonderlijken vertraagden leerling niet stuk voor ituk
nagaan. U vond „Pietje Bell" indertijd óók het
leukst toen u het do eerste keer las. Maar wel
wil Ik wijzen op de voortreffelijke typeeringen
van leeraarsfiguren, die de film bevat, ik
kon Erich Ponto, Ham Leibelt, Paul Henckeli on Lutz Götz zonder moeite subilitueeren op de stille holden, die indertijd trachtten mij In de onderscheidene takken van de
wetemchap In te wijdon. En zoo tal haf u ook
vergaan. Wij kennen ze hilomaal: de bulderbassen, do door alles hoon waardigen, de
goedmoedigen zonder preitige en de strengen j
die hun pupillen onder den duim hebben.
Hoe het afloopt? Och. het lóópt niet af.|
Want wijselijk legt Rühmann haf er tenslotte
nog oven dik op, dat zijn hoeie film slechti
een parodie beoogt te zijn, een caricatuur.
Maar wat te doen all onze schoolgaande
Jeugd argeloos de bioscoop binnenwandelt
en uit het gebodene een teer zeker ongewenschte leering trekt. Ali men zeventien
is pleegt men nu oenmaat loefgierig te zijn,
vooral op dit terrein....
Ik weet maar één oploning: de teeraren
moeten „De Bethamal" ook gaan zien, dan
kunnen zij hCm belhameli vóór ztjni
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men hebf meegemaakt.
Hoe is men er toe gekomen, zulk een bloem,
lazing uit schooljongenijfrokon, zoo maar
open en bloot op het witte doek te toonen in
haf deel der wereld, waar haf onderwijl heet
la bloeien als nergens elders? Volwassenen
lachen nu eenmaal niet hardop om situaties,
waarvan een achtenswaardige kaste andere
volwassenen, de menschen vóór de klas, het
mikpunt is. De verhouding „Pietjes on Pa",
die een der fundamenten van onze moderne
beschaving is, zou immers in één slag onmogelijk worden, als „Pa" zijn paedagogische
standpunt zou verlafen. Maar de techniek gaat
ver, en alle „Pa"s, dia zich bij de verhalen
van hun spruiten geweld aan moeten doen,
kunnen nu eindelijk in het veilige duister der
bioscoopzaal hun lever eens laten schudden
om de wederwaardigheden van Heinz Rühmann als de belhamel, de personificatie van
alle jongens over de geheel« wereld, die wel
eens „eruit" gestuurd zijn onder de les.
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De speelsche fanfasle van Heinrich Spoeri,
zoo langzamerhand RQhmann's lijf-scanarto*
schrijver, schiep do mogelijkheden tot dit
universeele filmproduct, dat oen prachtige
caricatuur van do Dultscha school van veerfia
jaar geladen faal zien.
Eon viertal bejaarde heeren zit rond ton
„Fauerzangonbewlo" (zoo luidt immers de
Dultscho titel van deze film) herinneringen op
}o hakn uit hun respectieve schooljaren. De
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Hilariteit om dato „beelden uit hun kinder.

Heinz Ruhmann binnen, alt hof vljfdo on vorro-

Rob Roodenlnurglh
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JjfBft« hovent Heins Rühntann en Hatu
ir 5* «/"". Middent Heinz Rühmann «ui
|K«rtn Uimboldt — Onder« Bilém SaawAgj
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Het kwartet Corduwener met «$n
éiverie instrumenten voor de microfoon in actie
'{Foto CNPWenHtulei)
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DEZE WEEK IN
DEN AETHER
Zondag 9 April:
10.00—IO'JO Fragmenten uit Goethe's „Faust", ter
gelegenheid van het leest van Paschen.
U.IJ—13.00 „Weet ü nogr, dat u met eieren
speelde? Wat feemoedeUlfc jwkeuvel- van menschen, die elicaar hu bet Paaschei ontmoeten.
»-»oo—'SiS Derde acte „Parsifal" van Richard
Wagner, voorafgegaan door een korte inleiding.
'S«—rt.30 „Het voorjaar komt". Lente ' en
Itefde. Scenes van Willem Hoffman.
''S0—'8.1S Amusementsorkest o.l.v. Elzard Kuhlman.
18.15—19,00 Nederlandsohe Volksklanken. „Rondom het Paaschvuur". Samenstelling en regie:
Eddy Noordük.
1915—20.15 „Opstanding tot leven — opstanding
t« bloei"; een stemmig Paaschprogramma in
word en klank, samengesteld door KI. Sierksma
20.15—21.30 „Vroolijké Paaschklanken": een pro^
gramma samengesteld door K. S. Hylkema.

Maandag 10 April:

BRAVE HENDRIKE
En. zoo is het dan Paschen. Hetgeen beteekent, dat mevrouw Ter Kraeke een
stemmig keelbandje omdoet ter verhooging
van de feestvreugde, dat nicht Jopie met eén
gegolfhaarden vriend zeilt, d»t oom Jacob met
zijn handen op den rug naar het veulen achter
ons huis kijkt, dat mijn Franwentje een zomerjurk met stippeltjes en verleiding aantrekt én
dat Tobias den braven Dirk van de Bospoort
gelijk geeft, wanneer deze ons 's morgens per
radio vertelt (om 8.01), dat de haan heeft gekraaid, want dat doet. elke fatsoenlqke haan,
wanneer moeder de kip een eerbaar ei heeft
geconstrueerd.
De eerste Paaschdag is sinds jaren mgn thuisdag, zoodat ik rustig naar de radio kan luisteren
en ik ben maar blij, dat het programma van
dien dag een ernstig tintje draagt, want dan kan
ik tenminste mijn zwarte sokken eens gebruiken.
Je weet: ik houd van decor!
Evenwel schemert er ook nog een spikkeltje
humor op dezen feestdag en wel om 12.45,
wanneer iemand ons guitig en vriendelijk glimlachend vraagt: „Weet u nog, dat u met eieren
speelde ?" Ja, wis en waarachtig wéét ik dat nog,
schalkje, en ik zou er als variant aan toe kunnen
voegen, dat ik destijds twintig sigaretten voor
drie stuivers kocht. Overigens doet het ons allemaal genoegen, dat de Omroep ons lieden voprtoovert (ook om 12.45), die gemoedelijk keuvelend
zich om het Paaschei hebben geschaard, want
ik zeg maar zoo: waar één Paaschei rolt, roljen
er meer!

ZINOT UITSLUITEND VOOB.

Het programma van tweéftti Paaschdag is van
vroolijker hout gesnedeii. Mevrouw Ter Kraeke
noemde het zelfs „wuft", omdat er een „Paaschzottemij in veelkleurige taf*-*elen" in voorkomt.
Later trok « echter haa*r b 1 :huldiging in, daar
ze per abuis „vleeachk&uri \ " gelezen had en,
met je permissie, dat zou 1 derdaad op eenige
wufthëid aanspraak kunne . maken I Overigens
betreft het hier het lüi|tei iel .,Siedewiedlv>tobom", van Jan Lamers, om 15.00, 10 AprilJ

Si.15—;io.oo Salonorkest o.l.v. Tony Diepenveen.
. 10.00—it.00 Heroitsending van de groote reportage van de jeugdmanifestatie op 21 Maart in
het Concertgebouw ie Amsterdam.
"•'S—12.45 De Meesterzangers o.l.v. Fred. Boshart.
13.00—14.00
De Melodisten o.l.v. Karel Stoete
met Henk Fortuin, zang. Voor de »iwisseling
zorgt het piano-duo De Raaff en Schutte.
15-00—15.45 „Siedewiedewüdbombom": een snufje
zoet — een snufje nrar.... door Jan Lamers
I7.30—18.15 „Wereldschlagers".
i9-3<>—ai.30 „Spectacle coupi", uit te voeren door
het Omroep-Symphonie-orkest o.l.v. Johan-'Gerritsen m.m.v. Corrie Bijster, sopraan, Frans
Vroons, tenor, en Piet Hartvelt, .viool.
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YVONNE OEORGI'i „Carmina Burana" blijkt meer en meer «en der grootste
gebeurtenissen van dit seizoen In de hoofdstad Ie zijn. De derde voorstelling,
die ik In de afgeloopen week bijwoonde, was een uur nadat de plaatsbespreking geopend was, uitverkocht. Kon men haar maar „in serie" zienl
Ik heb mij deze tweede maal vooral op de choreografie geconcentreerd en
moet zeggen, dat mijn bewondering voor deze prestatie, vooral nu men ingedansi
is, neg gestegen is. Daarom acht ik het ook verantwoord om er bij uitzondering
nogeens met eonige foto's op terug te komen, en wel van de meest naar voren
tredende solisten.
ZIJ zijn allen uit het vierde deel, de „Taveerne", een wilde, gespannen danspantomime, die tn zijn bitter en grandioos tafereel ook optisch de sterkste indrukken achterlaat. Dat wil niet zeggen, dat er In de overige tafereelen minder

'A

^ÜMe

4^ .

Dinsdag 11 April:
'«MS—12.00 De Melodisten o.l.v. Karel Stoete.
13.05—14-00 Bandi Balogh en zijn Hongaarsch
orkest, afgewisseld door bet kwartet Jan Corduwener.
IS-30—16.00 „Zonnestralen in ziekenzalen".
zï-io—17-30 „Svensk", een Zweedsch muzikaal programma, samengesteld door Dr. H. M. Merkelbach- Medewerkenden: Lidy Paskamp, zang,
Gerard van Krevelen en zijn orkest.
17-io—-18-00 Theo Uden Masman en zijn dansorkest.
'9-15—22.00 „Bonte Verscheidenheid".

Tot myn groote vreug_ vernam ik, dal die
prachtige jeugdmanifestatie m 21 Maart, Vrelke
plaats vond in het Obm gebouw, herhaald
zal worden, eveneens op 1
■pril, Van 10—ti,
JEn dan stuur ik je hi
een foto van het
quartet van /an Corduwene., dat sinds een half
jaar door de ipdio te hoore* Is en werkelijk een
Woensdag 12 April:
verbazingwekkend succes hefcft. Het quartet speelt
10.00—10.45 Salonorkest o.l.v. Tony Diepenveen.
13.10—13.45 Frans van Cappelle en zijn musetterhythmische muziek in speciale arrangementen
orkest m.m.v. Conny Stuart, sang.
van Corduwener zelf en heel belangrijk is, dat
. 15-15—16.45 „Halfweg", een gevarieerd Woensdagdeze arrangementen zoo.iqn, dat elke luisteraar
middagprogramma.
er. plezier in heèit: m.lk.w. héél eenvoudig en
19-45—20,15 »Soo de ouden sbnghen, pypen de
'-«;„. jongen": een half. uur op een muziekavond bij
zonder de ingewikkeldhéidjes, die het luisteren
de familie Speelman.
zo» vaak tot een hoorpuzrie kunnen maken.
20.ij—22-00 Concert door het Omroep-SymphonieZooals je ziet, bestaat het qi»»rtet uit vier
orkest o-l.v. Willem van Otterloo m-m-v. Pierre
Palla, piano, en Fred. Bosfaart, piano. .'
leden ■— hetgeen gewoonlijk met een quartet het
jgeval is—, namelijk nit'André de Raaf f, piano,
Donderdag 13 April;
Cor Baan, guitaar, "tondj Limbach, bas, en Jan
10.00—11.00 Gerard Lebon en zijn danaorkest.
Corduwener, die een heel ritsje' instrumenten bel'.ti—ia.45 Gerard van Krevelen en zijn solisten.
13-05—1400 Amusementsorkest Elzard Kuhlman.
speelt en die buitengewoon , veel plezier in dit
15.00—15.30 Willem Noske, viool, en Elisabeth
soort van - werk heeft.' He* quartet voorziet mi.
Ever», piano.
in éen behoefte, want het geeft ons muziek, waar
. 15.30—^16-00 „En hier is de koffergramofoon".
17.00—17.30 Theo Uden Masman en zijn dansorkest.
je rustig en gezellig naar-kunt luisteren zonder
17.30—17.40 „Nieuws in een Notedop".
'
mee te hoeven hiebelehossen of nijdig te worden
'9-15—20.10 Concert door het Concertgebouworkest
vanwege de ondefinieerbare »klanken, die soms
o.l.v. Jan Koetsier, m.m.v. Constant Moerman,
viool. Brahms-programma.
met rhythmische muziek identiek worden geacht.
Ik wensch het quartet-Corduwener veeT succes
Vrijdag 14 April:
en hoop, dat het behouden mag blijven voor
10.15—11.00 Gerard van Krevelen en lyn solisten.
11.30—»a.00 Pianovoordracht door Albert Dankscheefgezakte hu.urhuisjes met platgetrapte tuinmeyer.
tjes' en het verliefd worden op gedienstigen uit
.13-05—13-4S D« Melodisten o-l.v. Karel Stoete.
de keuken!
-(
16-O0—16.45 „De Filmband rolt...'.": 45 snelle
minuten luchtige woorden en klanken over de
En nu, Hendricus, ^a ik «ijn Paaschvuur
nieuwste films, over filmhelden en filmheldinnén.
aansteken, ditmaal in «nijn schuurtje, omdat
18.05—18.45 Concert door de Groninger orkestmevrouw Ter Kraeke verkouden is. Het is
vereeniging o.l.v. Jan van- Epenhuysen. Werken
van Beethoven en Schumann.
Paschen, er is zoni er komt nieuw leven in de
20-00—22-00
„Van AUemansgading": een bont Vrijnatuur en in ons hart en je weet: dat moet bedagavondprogrammagroet worden I Prettig Paschen van je
Zaterdag 15 April: ...
Tobias
10-00—10-45 Francis Keth en zijn orkest.
P.S. Zaterdagmiddag, ^s Maart, zag en hoorde
ik de „Tien Vroolijké Meisjes". Lex Karsetneyer, die met hen zong, schrok er zoo van, dat
het tenslotte „Tien Vrouwen" bleken te zqn, dat
h« pardoes van een minstreel met puntknieën en
zonder bril, veranderde ih een gerokte revuester
zonder puntknieën en met bril. Hojo, ik schrok
mee I
,,
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ALBERT MOL

good gélS^tTwordi. Stellig niet. Men voelt de grootheid van wal
gebeuren gaat al In den sterken inzet van het Fortuna-lled, als de
Foriuin, In den machtigen mantel van Yvonne Georgl, met snijdende
gebaren de menschheld tot leven en kortstondig geluk roept: koning,
kind en kerkvorst, vrouw en deerne, nar, bedelaar en landsknecht.
BUchlII's Koning en de Nar van Albert Mol vallen hier het meeste op
door hun sterke weergave.
In hel tweede deel, de „Lente", is het vooral de inzet van het
groote „Eece 6ralum"-koor, de groepdansen in groen met de ex»atUch geheven handen en Tony Racdt als Jongpiing. In .Jeugd", mot
zijn decor van het droomkasteel met de transen, zijn kostelijke
vondsten der drie ruitertjes, zijn fraaie oud-Duitsche verzeil (vooral
het „Chum, geselle min") treft de durf der danszeHing, zoowel In de
•rannendansen als die der meisjes.
W; »an volgt als hoogtepunt de „Taveerne", met den forihldabelon
it van Tony Raedf s eenzaamheid en vertwijfeling, zijn hernieuwde,
ide opkomst in den monnikspij in het „Ego sum Abbas", de
tingwekkend „gebraden zwaan"-opkomst en de tafeldans van
Mol als de „Clgnus Ustus" en dé uitdagende, haast ruwe,
IJmscherpe plastiek van Greet Lintz als de deerne in rood.
Iele gedragenheid en zuiver gotische lijn zijn de rijke
an de daarop volgende „Minne Nood en Vreugd", waar
is alsof de dansers zongen, zoo feilloos sluit het gebaar
n aait, zoo koninklijk zijn de groepen der roode, blauwe,
roene danseressen met als coryphaeen Nora de Wal,
van der Veen, Greet Lintz en Mascha ter Weeme.
aal dit deel over de donkere en felle finale, waarin
viert over allen, die zich voor haar bukken en waar
ortuna velut Luria" de.quintessens der Middeleeuwen

.V

it.00—12.00 Gevarieerd programma.
14.00—15.00 Concert door Residentie-orkest ó-l.v.
Vvon Baarspul, m.m.v, Tibor de Machula15-O»-T-I6.45 „Variété" m.m.v. Coby Beek, Henk
Fortuin, Rab van der Bas, De Melodisten o.l.v.
Karet Stoete e.a.
17-20—18.00 Het Amusementsorkest o.l.v: Elzard
Kuhlman, m.m.v. Evelyn Künneke en het dameskoor Aethercharme.
19-30—20-00 „Verloopen tij
" Uitzending van
het vijfde deel-
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ende tragiek krijgt.

TONY RAEOT
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AMUSEMENT IN DRIE STEDEN

AMSTERDAM
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BESLIST LAATSTE WEEKl

Vroolijk Paaschvariéié
mat o.a. i

KEES PRUIS - FRANSKY
SCHOLTEN & VAN 'T ZELFDE
12 INTERNATIONALE ATTRACTIE«
DageUlk! 2.30, 7.30 u.
Belde Faatchdagen 2, 4.15, 7.30 u.

AMSTERDAM

ransa
HANS MOSER
als grootvader tegen wil en dank

Het Pleegkind
(Das Ferlenklnd)
Wlenfllm Toegang eiken leeftijd
Dag. (ook belde Paaichd.) voont. v. 1.30 af

AMSTERDAM

AIHAMMA
Verstaat

•W\
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potjeslatijn?

Prolongeert ook v. d. Paaschweek
de onvolprezen Mozart-fllm

Ik hou niet van
krullen!
Dat treft dan uitstekend, want
Carboplan krult niet! U werkt
vlug en prettig met dit prachtige carbonpapier. Ook de
Hchte achterzijde beteekenteen
gemak! Carboplan geeft 10 haarscherpe copieën: diepzwart en
kleurecht!

Carboplan
CARBONPAPIER
MET LICHTE ACHTERZIJDE

J@

I

(Wen die Götter lieben)
Wlen-fllm

Toegang 14 )aar

Dag. (ook belde Paaichd). 1.30 u., 4 u., 7.30 u.
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Houdt U niet potdoofl
Stop dit verzoek niét in
den doofpot: pot geen
Van Rijn's mosterdpotjes meer, lever ze inl
Dan is er weer vlug de
prima mosterd van Van
Rijn terug!
Deksels I Doe de deksels
er ook bijl

Van RIJN
waar Abram al eeuwen
de mosterd haalt.

l'AASCH-VARIÉTÉ
I N A M H TER I> AM

Met Paschen vooral moet men in de vanété-wereld
niet kakelen, maar eieren Icgffen. Ei-vol was
de Amsterdamsdie Royal voor een kakelboni
amusement, waarbij iedereen zich kip-lekker
voelde. Kees Pruis kraaide er als van nuds victorie in
een repertoire naar Amaterdamschen snit, waarbij jong
eu oud meezong, dat je je hart niet moest verliezen
aan een fiksche condurtrieie. Kransky, den lïelg, zag
men er na eenige jaren terug en zijn caoutchouc-beenen
lachten nog net zoo vroolijk als altijd en zijn hoedjes
kwamen weer op de wonderlijkste plaatsen terecht, terwijl hij bovendien onverbeterlijk was in zijn BpiegelUevecht met een oude schuiftrompet. Het is en blijft
weergaloos knap vakwerk wat deze clown-in-burger
brengt en hij brengt het met verrukkelijk entrain.
J)at zelfde geldt van Scholten en van 't Zelfde, die
ten onzent bij gebrek aan eigen filmsterren eenzelfde
boort populariteit genieten — en die verdienen, om de
aanstekelijke vroolijkheid en het onverflauwhaar tempo,
waarmee zij hun vaak leuke liedjes zingen. Nieuw is
liet schoone lied van ..Fidele, Fidele, schuif het gordijntje dicht", maar toch rust de zaal niet voor zij den
alleraardigsten kolder van Jantje Swingziek weer gehoord hebben. . . . waarabij men nooit weet of de zaal het
..■oor ernst neemt of de parodie waardeert,
£n dan zijn er onder de minder vet gedrukte nummers nieuwelingen als Mickels en Mickels, ondanks hun
naam puur-sang Franzosen, man en vrouw, waarbij men
niet kan zeggen wie van beiden de partner van den
under is, want zij brengen hun komische acrobatie beiden
met hetzelfde élan, al heb ik het meest gelachen om
de manier, waarop Monsieur Mickels achterover op den
grond liggend touwtje wist te springen.
Acrobatie is er in velerlei vurni: do 2 Kors dragen
elkaar op de handen en staan soms als de Siameeschf
tweelingen alleen met het hoofd vereend op eikaars Verlengde. Met eenzelfde gemak brengen de Hollandsche
Kethlems. van ouds bekend, hun adagio-werk voor drie
mannen, alvorens aan hun perrhe-act te beginnen.
l>e zang komt van de drie „Buhémiens", die dit keer
een keurig repertoire nut een paar fraaie en onbekende
iango*s hebben — de dans van Han Rijnheck en Leonid
Stroganoff. die (behalve een paar soli) de zaal doen
ijzen door het aloude Spook van de Opera, dat nu eenmaal nimmer zijn aantrekkingskracht, of liever zijn afstootende werking, verliest. Muziek davert uit de accordeons der h HroxVn, 7ijnde de Volimdamsch uitgedoste
lamilie. die al zooveel telgen aan ons variété heeft geleverd. Fakir-goochelarij en een knap hypnose-staaltje
komt van de ,,3 KabéV', al doet hun naam eerder aan
ten of ander Hollandsch sigarenmerk denken. En de
heer Goleman doet waarlijk wonderen met gedresseerde
poesen (en dat ziet men niet zoo vaak), terwijl zijn
hondjes in balletrokjes dansen, dat het niets dierlijks
en aileeu maar sierlijks meer heeft,
N'eef Henk zat met puik orkest in den bak en begeleidde elk ei, dat deze Paasch gelegd werd, met
passend tok-tok-tok-getokkel,
Henrik Schölte

De theaters, die anders het volkstooneel en

het lichte- blijspel
* 't

plegen te brengen, zyn voor
de Paaschdagen in de min of meer
daverende klucht gevlucht. Een slippertje, dat gezien de lachgolven, diü
zoowel door het Haagsche Scala- ais
door het Rotterdamsche Arena-theater
spoelen, wel geen windeieren zal
leggen.

Jacq. van Bijlevelt, die het lied van
alle tijden blijkbaar heeft uitgezongen,
mat zicli thans een bovcnnatuurlijken
zoon aan en het gelijknamige stuk van
ti. von Moser, een Duitschen schrijver
van vóór den vorigen wereldoorlog,
wijkt in niets af van de duizend en
één soortgelijke producten, waarvan
we in den loop der jaren hebben kunnen genieten: „Als Mannen liegen",
„Pas op je Vrouw", ,,r)c Man in de
Jladkuip" en meer van dergelijke
fraaie spelen, dien den huwelijlteontiouw en het tot aan
het slot van het laatste bedrijf verschoven huwelijk van

Annie Scholten en Alex Hock in „De Bovennatuurlijke Zoon*9
{Foto CXf/Meyer)

de elkander-niet-kunnende-krijgende-geliefdeu tot onderwerp hebben.
Wat er van zoo'n stuk nog gemaakt kan worden,

maar zoo klakkeloos moet brengen. Is er dan iemand

hangt eigenlijk alleen maar van de spelers af en de

die er de taalfouten eens uit kan halen, niemand die
een beetje smaak heeft om het te enscèneeren, niemand,

stijl, waarin Van Hijlevelt en de zijnen een en ander
over het voetlicht brengen, moge voor het publiek in het

die kin regisseeren, niemand die bijvoorbeeld Van ïiijle/elt en Nelly Aenders er eens op wijst, dat een acteur

algemeen als een zacht eitje gelden en ook dienovereenkomstig worden genoten, doch „tooneel" is er feitelijk
weinig aan te beleven. Iedereen doet zoo te zien en ie

en een actrice er altijd weer op uit moeten zijn, elk

iinoren kennelijk wel /ijn of haar best be>t. maar liet
geheel blijft onder de middelmaat; er is geen lijn en
geen eenheid in. Ik weet het: men kan tegenwoordig
met geen fatsoenlijken tooneeldirecteur in gesprek raken
,if hij klaagt u steen eu been over het gebrek aan geschikte stukken, en die klachten zijn misschien voor een
deel gegrond. Het wil er bij mij echter niet in, dat men,
wanneer men eenmaal een stuk heeft gekozen, dat dan
tenminste cenigermate bruikbaar schijnt, dat dan ook

stedelijk accent te vermijden? N'atuurlijk: er valt ook
wel een en ander te waardeeren, bijvoorbeeld zooals
Alex Hoek van een snert rol van een boekhouder met
een spraakyehrek (hemel, hoe nriginee!!) toch nog iets
;t ai digs maakt, zooals M innv Er f mann een overdrc\en
vrouw van tegen de vijftig is, Nelly Aenders een gezatte dochter. Lou Poolman een majoor b-d.. Tine Hockl'den een lieve oude moeder. Zij allen, Van Hijlevelt
incluis, heblwn het geheel maar tegen de charge aan
gespeeld en er zoodoende tenminste nog iets van gemaakt. Maar het is zonde van hun braakliggende goede
Icra'hten en mogelijkheden.
A. Glavimans

ROTTERDAM
Onze Jeugd vereert %e:
Scholten en van ft Zelfde

ARENA

mm
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KLUCHTEN IN OEN HAAG EN ROTTERDAM
(foto Archief)
Jjhan Kaart en zijn Komedianten zijn met bun stuk
gelukkiger geweest. „Wie z'n Kind is dat?" • - in
het Fransch „ïiichon" geheeten — van Jean de
Létraz heeft weliswaar een onmogelijke intrige en bepaald „fijn" is het in al zijn toespelingen op kinderzegen c,d, zeker niet, maar het biedt gelegenheid tot
aardig en gezellig spel en dit gezelschap, dat beter
.Alles of Niets" en ..Het Cchocolademeisje" met gemak aan kan, maakt er ook ditmaal nog genoeg van
om den weinig eischenden toeschouwer eenige uren aangenaam bezig te houden. Kaart zelf „Ruys"-t er ditmaal als factotum van een fabrikant, verliefd op diens
dochter en opdraaiend voor het vermeende onechte kind
van diens zoon (ü ziet het, de oude beproefde ingrediënten van de daverende klucht) lustig op los. Hij
is wel amusant, ook al weer niet overal bijzonder fijn,
maar toch wel met humor en in de m-est dwaze situaties
van een luidruchtige vroolijkheid, die aanstekelijk werkt.
Hij kan zich verheugen in een goed op elkaar ingespeeld en afwisselend gezelschap: Jules Verstraete als
ten brombeer van een vader ;en schoonvader met een
goed hart, Gusta Chrispyn-Mulder als een kostelijke
stokende maar goedhartige oude tante (tusschen haakjes:
wat spreekt zoo iemand van de oude garde mooi en
duidelijk zonder dat het overdreven wordt), Joh. Bouwmeester-Kluun als een wat tamme echtgenoote, Joke
Husch, een nieuwe kracht bij de Komedianten, Guus
Verstraete als jongeman, dien de goden in een ooievaarsciuaestie zeer welgezind zijn, en Annie Eangenaken en
Piet Urban in kleinere rollen. De aan!' ' i^ is behoorlijk, vooral de wat armzalige hal van eui Parijsche
étage is aardig gekarakteriseerd. !■ ' ,in Kaart heeft
het stuk zoo te hooren goed en brui.vha.tr vertaald en
hij was tevens verantwoordelijk vour i en zorgvuldige
regie, die o.a, het wat rommelige laatste bedrijf toch
vlot liet verloopen.
Nogmaals: het publiek amuseert zich inderdaad bij
deze stukken kostelijk, maar, om met een variatie op
Gert Prager's stuk te eindigen: „Maar wie, maar wie,
maar wie schrijft een goede Nederlandsche klucht?"

TWEEDE EN LAATSTE WEEKl
J0HAN KAART en de „Komedianten"

WIE ZN KIND IS DAT?
Het nieuwe schaterlach-tucces
Dagell)ki 2.15 - 7,30 u.
Belde Paaichdagen 2 u., 4.30 u., 7.30 u.

ROTTERDAM

£APITDL

BIJ nat weer krijgt U spoedig
vochtige, koude voeten, waar-

prolonaeert ook voor de Paaschweek de ontroerende film

door U zich een kou op het

KINDEROOGEN

lijf kunt halen. Dat voorkomt

(I Bambini cl guardano)
Sonora-fllm
Toegang 18 Jaar
Op het tooneel: Geheel nieuw
Orla Eggerth en Greta Diana
in hun charmante dansrevue
Dagelllki 1.15, 3.30. 7.30 u.
Belde Paaichdagen 1.30, 4 u., 7.30 u.

VASENOL-Voetpoeder,
want dit houdt de voeten

Vasenol

warm, droog
en krachtig.

A. Glavimans
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Johan Kaart repareert een fiets in „Wie
zyn kind is dat?" ■
{Fofo CSFIVerhoef)

■■
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RAADSEL-VARIÉTÉ
Oplossingen der onderstaande opgaven zende

»

tüsscheD twee haakjes x

VERSCHUIF-RAADSEL.
OPLOSSINGEN VAN C. & TH. nr. «.

Zet onderstaande woorden zoo onder elkaar, da. men
van boven „aar onder, den naam van een bekend filmacteur kan lezen. De woorden zijn:

Voorzelraadsel: Wiel, iels, naar, niets, Ier, edoch
maan, avond, roer, koord, Uden, stom. W'.W Markus.

men — uitsluitend op een briefkaart (brieven

-2

April

a.s.

aan

den

Lodewijk Fr. Runge — Zangpaedagoog

mager, als, nader, of/er, alweer.

Waamraadsel: Anton Roemer,

straat 4, Amsterdam-Zuid. Op de adreszij de te
vermelden: „Raadselvariété 22 April".

W. Hof, Lier

inzenders

van

Volledige opleiding voor
Concert-.
Opera-,
Operette-,
Oratorium- en
MICROFOONZANGER(ES)
door toepassing van onze moderne
m 1 croio o n- en geluidsinstallatie wordt een practische
en doeltreffende opleiding verkregen.
Proefzingen (Stembeoordeeling)
volgens schriftelijke afspraak
SPECIALIST:
Reconstructie van vermoeide stemmen
Individueele Repertoir Studiën

steun, toon, aard, aal, land. Viktor Staal.

VISITEKAARTJES-RAADSEL.
Onderstaande namen houden namen van bekende film
acteursftrices) verborgen. Kunt u ze ontdekken?

Onder de

Correpetltor, Concert-, Opera- en Oratoriumzanger

Verbindingsraadsel: vee, Ier, kraan, traan, oor, fond.

(Ingezondendoor D. v. d. Dries Ie Tilburg)

„Raadsel-regisseur",

Redactie „Cinema & Theater", Paulus Potter-

goede oplossingen

worden verloot: een hoofdprijs van ƒ 2.50 en
vijf troostprijzen van f 1..

PRIJSWINNAARS.

M. E. S. Hampens, Laren
H. Rom, Assen

H. L. Hard, Kiel
S. I. Marison, Namen
Leo Dardt, Utrecht
N. Ige, Tholen

Hoofdprijs: Willy Kraan, Middelburg,

N. Frinand, Madeira
Gera Hilscht, Rome
L. Hielbe, Asten

Troostprijzen:
Rockanje;

(IitgezOMden door D. v. d. Dries Ie Tilburg)

r

]. Gmelich, Amsterdam; Han Baljon.

Mej. H. van Bruggen, Amsterdam

Jac

Rijkmans. Steenwijk; F, P. Harte, Rotterdam.

r

^

Aarzel met langer wanneer het Uw toekomst betreft. Om vooruit te komen

PERSSTEMMEN:

moetUvreemdetalenkunnenschrijven

6
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^ ■ LeerDUITSCHof
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- Nieuwste schrif
,moeLV 2 05 £ " Middenstdiploma
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HERMAN RmjKET'S VARIÉTÉ

■
■ ■

OP TOURNÉ DOOR NEDERLAND.
is als volgt samengesteld:

DE .lUBILEEREXDE

KILIMA HAWAIIANS
COMMENTAAR OVERBODIG I I I

IN EEN (^ENGSLING VAN TRAGIEK EN HUMOR

■ ■
■
■ ■
■
■ ■

De

■
■ ■

D C V I C
■* C A I O

charmante LONI LABELE, het
meisje met de vingervlugge voeten.
MILE MARGO, evenwichtskunstenares
op den rollenden kogel.

DEZE SERIE?

DE DRIE HOLBORNS. het internationaai vermaarde Nederlandsche
Acrobatentrio.
FRED EN FLIP. Hij, Hij en de trapleer.
CROCHET. 1 00 Myslerieèn en 1 000 bloemen

Ze hebben waarde en brengen de volgende prijzen op:

ALEX DE HAAS. liedjes... en andere
leugens.

■ ■
■
■ ■
■
■ ■
■
■ ■
■

J)e natuurlijke frischheid van
bloemen geeft M1DON
aan Uw huid. M1DON gebruiken is bovendien een
genot door de.edele kwaliteit.

H.rman Rlnk.f, V.rlét* komt:

1 et.perl00f0.e0
r^ct.per lOOfO.Oa
I-aet.p.r 100/0.40 10 et.per lOOfO 80
2 ct.P,r lOOf I.I2i/2ct.p.r lOOf* 1
rict.perlOOfl.IS2ct.^rl00f4S0
3 ct.perl00n.50 20 ct.perl00f34 ct.perl00fl.S0 30 ct.per lOOf«5 et.perlOOfO.JS

Ook andere soorten worden ingekocht

M. J. A. van der HAAGEN
KORTE POTEN 28 - DEN HAAG -TEL: 115540

15/16 A '■D,/t",uw» Bloicop.", B-xt.1
7 19 AnH
■f,0""''"«' 3^u.n". ri.lmond
on i ^Prl ..Sl.d.ichouwburg", Tilburg

1° ÏZn
rl

J

s^:T i"'.^

D vv s

• •■■■ s«hi.d.m

Ti oli

?f/^ J " ' ". Utr«ht
26 97 ä'"'.'
"*°*'l-1>""'r", Roermond
28 1 nPr'
"9o«|-T''"'«r", H..rl.n
29/30 A V,LUX?.'-Th*a"r"' Ho.n.bro.k
29/30 April „Conwrlgabouw", Vonlo

■
■ ■
■
■ ■
■

■ ■

• dagere me
• lippenstift
• tandpabta
• poeder

Alle correspondentie te richten aanHERMAN RINKETS VARIÉTÉ - GRONINGEN
Zulderdlep 101a
■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■
• ■ ■ ■

•V-V-V-V-V-V.V.'
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■

BARet in öe hooföstAö

Overtoom 475 - AMSTERDAM

V.

De groote jonge Nederlandsche Clown

Spreekuur inschrijving nieuwe leerlingen
STUDIO, Vossiusstraat 45bui«
AMSTERDAM. Tel. (K 2900) 22765

Correspondentie te richten aan:

^.

u

„CINEMA EN THEATER" van 22 October 1943 In
zl)n rubriek „Rond de microfoon" over een van
onze oudleerlingen:
„Geruchten, dat dit Omroepcabaret méér wai dan
een belofte, dreven mij vorige week naar 't Gelderiche
Lochern. Nu zou ik kunnen volstaan met ook alleen
maar te zeggen hoe diep ik van dien avond onder
de Indruk kwam. De mooiste, meeit geschoolde
zangstem had ongetwijfeld Betty Denekamp, sterk
van gevoel en bewogen, jonge voordracht ..."

Beschaafde meisjes, in den leeftijd van 15-17 jaar. kunnen geplaatst worden op dansschool
voor beroeps-opleiding.
Zij, die reeds eenige ontwikkeling
op dit gebied genoten hebben,
genieten de voorkeur.

Plano-Dansmuziek
■i

- grootste Nederlandsche Instellingl

BON

STEMVORMING SOLOZANG
onder leiding van

ver, kleur, thans, slot, altijd, ruw,

worden ongeopend terzijde gelegd) — uiterlijk

— ZANGOPLEIDING "^

Het bekoorlijke Tan nagenoeg :ille caliaretvoorstellingen der laatste Jaren In het hoofdstedelijk Iieidseheplelntheater was door*
gaans gelegen In het spontann-Improvlsatorlsdio,
het hartveroTerend-prllle. Ontwapenend voor den
crltlschen toeschonwer, dl« la de sfeer van dit
lokaaltje, welks primitiviteit vaak zoo treffend
aan het Farijsehe Grand Onlgnol-theatertje doét
Senken, een verfijnde Inxe verwacht, maar ten
»anzien van scenische en theatrale uitrusting
tot toegevendheid neigt.
Martle Verdenlns, Wim Sonneveld, Wim lbo
beproefden er han geluk op succes en vonden dit
niet seiden. Haar dan' kreeg spo'n Jonge stam
ultloopers en als zoo'n loot kan men ook het
Jongste cabaret van Ko van den Bosch zien, die
eerst In een der genoemde geselschappen stond,
maar nn op eigen wieken ultvllegt, zij het met
reeds beproefde krachten.
Zijn eerste programma kondigt een verrassend welslagen van deze eerste vlucht aan. Hl)
beseft de aloude waarheid, dat een cabaretprogramma staat of valt met de teksten. Daarom heeft hij zich een beproefd tekstschrijver
aangemeten, al moest Willy van Hemert op
cabaretgebled zijn krachten nog toonen. En met
vreugde steft men vast, dat hem met het cabaret Is gelukt,, hetgeen hem met het tooneel en
de revue reeds een verdiend succes beaorgde.
Want' zijn teksten, voor „Tusschen twee haakles" — en dit niet tusschen twee haakjes, maar
vooropgesteld — zijn uitnemend. ZU spreken aan,
ademen en zijn niet geforceerd. En het eenige
iinmmcr, dat niet van hem Is, nl, de parodie
„Dleuwertje Dicke ma", die iemand op Bunlng's
gedicht op „Maria Leclna" schreef, maakt
geen uitzondering. Ook hier die. Innemende soberheid van middelen, die primitieve, maar sprekende decors, sooals In den proloog, In „Surrealisme", In „De Wonderfamille" ea In „De
Schouwavond", een Juweeltje van een welverdiende sneer op de „showavonden" van KUlma's,
SUngervaders en hoe die levenraakers sich nog
meer mogen noemen; een sneer op het ontaard
publiek van dit soort „festiviteiten" tevens.
Twee als cabaretiers nog onbekende krachten
wil men hier speciaal even naar voren halen:
Bob van lersel, die een uitstapje van het tooiieel naar dit genre kleinkunst maakte en sich

■ ■
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CINEMA Ör THEATER

Vrijdag van 17-18 uur

Correspondentieadres ZEIST
Siberiëweg 48

DEUTSCHKS© THEATER
Premiere

Die Entführung aus dem Serail
Opera van Wolfgang Amadeus Mozart
Het Ochtendblad:

Boven: Willy ran Hemert, Mela Soe*man
en LJMJ-F«Ie«co In „Surrealisme" — Onder'.
Ko van den Bosch, Mela Soesman en Tiny
Visser in „Schouwavond" tFoio'i CAT f/Stevens).
hier wonderwel schijnt thuis te voelen, en Tlny
Visser, die bovenal In „Telefonltls" een voortreffelijk typeus» blijkt. Hulde voor haar ge raffel aan de telefoon, waar zij sich geen moment
vergiste; een prestatie, die men niet onderschat-'
ten mag. Trouwens: de lof voor een feilloos»
tekstheheerschlng, In dit soort kleinkunst soo
vaak In belangrijkheid onderschat en toch Juist
hier van spoveel gewicht, past het geheele geselschap: Mela Soesman, Llssy Valesco, Tlny
Tlsser, Cora Mar — die in enkele vocale fragmenten Insprong voor Llzzy Valesco, wier stembanden min of meer aangedaan schenen —, Ko
van den Bosch, Willy van Hemert en Bob van
lersel. En In den algemeenea lof betrekt men
ook gaarne het pianistend no Beuker en llenljs,
van wie eerstgenoemde ook signeert voor het
auteurschap der'lllustreereade muziek.

G. K. Krop

.,De opera-afdeeling van het Duit.sche
Theater heeft ons gisteravond In den
Stadsschouwburg haar ..première" gegeven van dit door zijn heerlijke muziek,
zijn rijkdom aan vloeiende melodieën,
zijn prachtige ensembles en zijn schitterende behandeling van het orkest, den
hoorders telkens weer tot geestdrift vervoerend werk. Ken opvoering die over de
geheele linie voortreffelijk mag worden
genoemd."

Premiere
DER GRAF VON LUXEMBURG
Operette van Franz Lehar
Nieuwe Rotterdamsche Courant:
,,Van de lichte, luchtige muziek met
de zozeer bekende wijsjes ging ook nu nog
bekoring uit. Kr was hartelijk applaus,
hij open doek, er was een verdiende
bloemenhulde en aan het slot warme bijval
"

Premiere

MIT

MEINEN AUGEN

Comedie van Curl Johannes Braun
In voorbereldlnR:
STADSSC'HOtlWBlIKÖ, BEN HAAO:
2« Maart: „TOSCA", muziekdrama van
(Jlacomo Puccini.
Hegln April: Première: „DIE VIE» GESELLEN", een blijspel van Jochem
Huth.
Kind April: „CABMEN", opera van
(Jeorites Hlzet.
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WEEKBLAD VOOR FILM. TOONEEL. DANS, OPERA. OPERETTE, RADIO, REVUE,
VARIÉTÉ, CABARET • 15 APRIL 1944 - 24$TB JAARGANG No. 16 - 15 CENT

,.„■ f"

FILMPREMIÈRE: „EEN HART BEDREIGD"

Viki ona
hebt meegebracht op mijn toiletzeepbon
Die is nog van oude kwaliteit
en dan is
wasschen
een feest!
'n ADELAAR-PRODUCT — PRIMA!

(;;' ■
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OPERETTE-PREMIÈRE; „GRI-GRI'

1 «&l *9VmA

MBtR KHjw.Ciy-'
(Teekening W, de Mooy)
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A'dW, verantwoordelijk voor de advertenties: Mr. D. Wisboom Verstegen, A'dam.
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CINEMA & THEATER — 34ste Jaargang — No. 15 — 8 Afril 1944

Ball

de jonge Weensche actrice, die men thans
in „Halt! Douane" bewondert en binnenkort in haar nieuwe film „Der Majoratsherr" terug zal zien
(Foto Ufa)

Ik zie, dat je Adelaar-Kinderzeep
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