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EERSTE HOOFDSTUK.
UIT MIJN KINDERJAREN.

Nu weet ik wel, wat ge me 't eerst, 't allereerst
gaat vragen. 't Brandt u op de lippen, is 't niet? Ge
moet nou precies weten, wanneer ik geboren ben.
Wat is er toch een belangstelling altijd geweest voor
dien leeftijd van mevrouw Mann. Maar 'k ben nu
over de jaren, dat 'k me schaam voor de laatste tien,
vijftien. Noteer 't goed, héél nauwkeurig, dat ik van
1850 ben, van 19 April 1850. Ik heb steeds in den
waan verkeerd, dat ik op 18 April voor het eerst in
Zutfen de wereld heb aangekeken, maar vijf jaar
geleden kwamen beste vrienden vertellen : „Theo, je
geboortedatum is 19 April, niet l8; we hebben 't in
Zutfen op het stadhuis voor je laten nakijken !"
Goeie vrienden, hè ! Ze vonden 't echt heerlijk, me
te verrassen met het feit, dat ik een heelen dag
jonger was dan ik dacht. Dus : van l9 April achttien
-hondervijftg.
Grootvader Rosenveidt was de bekende Frederik
Adrianus Rosenveldt, dezelfde, die in het najaar van
1813, toen Bingley's gezelschap in Rotterdam De twee

Grenadiers of het Misverstand speelde, in het tweede
bedrijf zijn met oranje getooiden hoed zwaaide onder
den kreet „oranje boven !"' en tengevolge van die
euveldaad gearresteerd en naar Breda gebracht werd
waar een Fransch garnizoen lag. Zijn zoon Louis
was, toen dat gebeurde, veertien jaar ; hij was een
dappere, verstandige jongen, die naar Breda trok,
met het 'steevaste voornemen, mijn grootvader te
bevrijden, maar het Fransche garnizoen uit Breda
had de wijk naar Antwerpen moeten nemen en al
de gevangenen werden als gijzelaars meegevoerd.
Toen nam de jonge Louis Rosenveldt, de eenige
-gelegenheid aangrijpende, die bestond om grootvader
- achterna te reizen, dienst bij de Nederlandsche mobile
armee, die met de geallieerden naar Frankrijk trok en
al spoedig werd hij tot sergeant- majoor bevorderd.
Grootvader nam in'1 814 dienst onder Lodewijk XVIII,
om als eerste luitenant bij een vrijkorps jagers te
paard te worden ingelijfd onder bevel van den kolonel
Francois Joseph. Den I4 April werd hij op zijn
verzoek geincorporeerd bij de 9 41' compagnie Hol
pioniers te Saint Gervais ; in het begin van-landsche
Mei werd zijn compagnie naar het vaderland teruggezonden. Grootvader schreef uit Antwerpen een brief
naar zijn gezin, en had daarin berekend, dat hij
Zaterdags den 28sten 's morgens om zes uur van Dordt
naar Rotterdam zou vertrekken. Louis kon hem
tegemoet komen wandelen... .

Natuurlijk ging Louis niet alleen, maar met hem
het heele gezin.
Grootvader betrad, na zijn behouden terugkomst,
onder Bingley's directie, wederom de geliefde planken;
hij werd met de grootste geestdrift ontvangen door
het publiek, dat nu den weasel te kennen gaf, Rosenveldt weer te zien in het stukje, waarin hij voor de
laatste maal was opgetreden. Dat gebeurde 8 Juni
18'l4. Weer werd opgevoerd : De twee Grenadiers of
het Misverstand. Aan het gejubel van 't publiek kwam
geen eind; kransen en beurzen met geld werden op
het tooneel gegooid. Een groot deel van het publiek
bracht grootvader onder de kreten : „oranje boven!
Leve Rosenveldt !" naar zijn woning aan de Schie.
Grootvader heeft zijn vijftig- en zijn zestigjarige
tooneelloopbaan mogen herdenken hier in Amsterdam,
waar hij aan den Stadsschouwburg verbonden was,
nadat hij, na Ward Bingley's dood, eerst nog onder
directie van Bingley en Hoedt, daarna in Den Haag
werkzaam was geweest. Toen hij zijn gouden feest
vierde, werd hij met vrouw en kinderen in de
Commissariskamer van den schouwburg ontboden,
waar hem een door koning Willem I onderteekend
schrijven werd voorgelezen waarbij hem, onder de
meest vleiende bewoordingen voor zijn verdiensten
als kunstenaar en Nederlander, een koninklijk geschenk in geld werd aangeboden.
Grootvader is den 18' November '1847 overleden
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en in de Luthersche kerk op het Spui in Amsterdam
begraven.Vader en moeder vertelden ons dikwijls
van den dapperen
man, die zoo hard
liet ,,Oranje boven !"
had geroepen en
van wien wij het
acteursbloed hebben geërfd.
Het zal nu ongeveer zeventig jaar
geleden zijn, dat Het
Tooneel- gezelschap
Louis Rosenveidt de
provincies van ons
land bespeelde. Dan
bleef de troep een
geheelen zomer in
Zeeland, de volgende wintercampagne
werd in Gelderland
Vader, 1867.
doorgebracht met
als standplaats Zutfen. Aan 't einde van zoo'n Geldersche tournee kwam ik ter wereld
als hekkensluitster. Want vóór mij waren al gekomen Louis;
toen George, die heel jong is gestorven Louise was
het derde kind, Frits nummer vier, ik het laatste.
:

;
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Moeder kan ik me bijna niet anders voorstellen dan
kwijnend en lijdend. Ze was geen sterke vrouw, maar
ze had een vroolijken aard. Wekenlang lag ze in bed
en als ze dan weer was opgemonterd, dan kwam ze
weer heel chic gekleed voor den dag; kocht ze zich
de prachtigste kleeren ; dan trad ze op en speelde
groote rollen en had
veel applaus.
Toen ik acht jaar
was, gingen we naar
Rotterdam. Vader
werd er onder directie
van Anton Peters
regisseur aan de oude
groote Comedie op
den Coolsingel. Daar
speelden ook Suze Sa
-blairoes,Morin,mevrouw Van 011efen
Da Silva, mevrouw
Coenen—Van 011efen,
Kistemakers.
Ik ging school in den
Oppert, bij meester
Altman en eiken dag Moeder, 1865.
werd ik er door vaders
knecht heengebracht van onze woning aan het Wenaplein. En toen, als achtjarig kind, kreeg ik mijn eerste
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rolletje in Gabrielle, dat als benefiet moest gaan voor
Anton Peters.
0, wat herinner ik me dien dag nog levendig, toen
ik met moeder voor het raam stond, terwijl vader
binnenkwam van de een of andere repetitie of lezing.
Vader zei : „Er is een klein kinderrolletje te spelen,
Doortje, zou jij dat durven?"
En 't eerste wat ik antwoordde was : „Wordt er
ook in geschoten ?" Want ik was eens in den schouw
geweest, toen een kermisstuk vertoond werd-burg
en ik was doodsbenauwd geworden voor de pistoolschoten.
Gabrielle was een kamerstuk. Nu noemen ze dat
een salonstuk. Als klein meisje moest ik erin binnen
zeggen : „Mama, daar is de waschvrouw !"-komen
Mama was Suze Sablairolles. Nóg zie ik haar voor
me in haar wit kleedje, dat van onder tot boven was
gegarneerd met kleine strookjes ; op ieder strookje
een zwart fluweelen lintje. Aan 't slot van een der
actes nam Peters me op den arm en redeneerde tegen
me een heele klaus. Maar van alles, wat hij tegen
mij beweerde, herinner ik me niets meer.
Dienzelfden winter speelde ik mijn tweede kleine
rolletje in De blinde en zijn geneesheer. Wat was
ik in dien tijd doodsbenauwd voor al die tooneelmenschen. Als ze tusschen de coulissen naar hun
wachtwoord stonden te luisteren, Morin en mevrouw
Ruffa en de anderen, en als ze dan wat tegen me
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zeiden, dan draaide ik me vol schaamte om en wendde
schuchter het hoofdje af. Met een rukje sprong ik de
coulissen in als mijn beurt gekomen was en als een
haasje verdween ik als mijn kindertaak was afgeloopen. Lieve tijd, wat was ik een mal bleu tooneelkind in die dagen.
Als schoolkind was ik volstrekt niet bleu. Ouden
meester Altman in zijn particuliere school met de
drie reuzenlokalen, in de achterste waarvan ik zat,
zie ik nóg staan op den drempel tusschen twee
klassen en zijn stem dreunde plechtig : „Wij zullen
bidden ! Wij zullen danken !" Z'n groote bril had hij
op het voorhoofd geschoven en ik keek met verbazing
naar dezen- meester, die af en toe vier oogen had.
Meester Altman was een oude zeur. En omdat-ie
zelf zoo zanikte, zei hij tegen de kinderen, als ze hem
verveelden : „Leuter zoo niet !" Hij zei dat met een
kleine pauze tusschen elke lettergreeep : „L e u - t e rzoo- niet! "
We hadden ieder een vragenboek voor de les in
het Godsdienstonderwijs. Uit mijn boekje miste op
een goeien dag een blad, zoodat ik de les niet kon
volgen en ze evenmin zou kunnen leren.
Vinger in de hoogte om meester Altman een ander
vragenboekje te verzoeken.
Meester -ziet m'n vinger.
„L eu - ter - zoo - niet!" zegt-ie en zonder verder
notitie van- mijn moeilijkheden te nemen gaat de les door.
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Ik leerde mijn vragen derhalve niet en kreeg, zooals
het toeval dat nou eenmaal altijd wil, den volgenden
dag een beurt.
„'k Heb mijn les niet geleerd, meester", zei ik, en
alle kinderen keken naar me.
.,Niet geleerd ? Waarom niet ?"
jr mankeerde een blad uit mijn vragenboekje ".
„Dat hadt je me wel eens kunnen zeggen !"
,,Ik heb 't ook willen zeggen, meester, maar u zei,
toen ik mijn vinger opstak : Leu-ter-zoo -niet !"
Ik moet dat toen op nèt zoo'n statigen zeurtoon
hebben geintoneerd als meester Altman het elken dag
tien keer deed. De kinderen gierden 't uit. En meester
zelf kon zich nauwelijks goed houden, z'n bril ver
naar zijn voorhoofd.
-schof
„Jouw moeder", zei hij, „moest je in jonuenskleeren
steken, dan kon ik je in de jongensklas sturen en je
ook als een jongen behandelen !"
In Rotterdam kwamen wij kinderen al gauw bij
grootmoeder Bouwmeester in huis. Want zij zorgde
voor ons, als vader en moeder op wintercampagne in
Zeeland of Gelderland waren of verder naar 't noorden
in Groningen. Grootmoeder woonde aan de Kruiskade.
Wij noemden haar moeder en als we over moeder
spraken zeiden we : „De andere moeder !" Als ze af
en toe bij ons kwam, ,,de andere moeder", was 't een
héél kinderfeestje ; was 't, of de koningin kwam. Ze
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had zulk prachtig zachtgolvend glanzend-zwart haar
en haar kleeren waren zoo zacht, zoo zijig, dat ik
altijd aan haar knie kwam staan en zachtjes langs
den fluweelen of satijnen rok streelde. Ik hield zoo
zielsveel van moeder, die altijd een zonnetje meebracht
als ze kwam.
Grootmoeder stierf in een winter, toen vader en
moeder in Deventer waren. In de huiskamer kwam
de familie samen en een telegram werd opgesteld,
dat naar Deventer moest worden gestuurd. Het luidde:
„Moeder is dood ! Hoe moet ik doen met de begrafenis ?"
Later werd, na lang heen en weerpraten, een tweede
telegram geschreven : „Moeder is dood. Ik verwacht
Louise hier!"
Moeder kwam om ons te halen en wij kinderen
gingen naar Deventer, waar een gemeubileerd huis
voor den winter werd gehuurd en waar ik op school
kwam. Broer Louis was toen al een aankomend heertje
van omstreeks zeventien, die onder vaders leiding al
kleine rollen begon te spelen.
Twee winters heb ik in Middelburg gewoond en,
later, een winter in Groningen. We werden van de
eene school op de andere gedaan ; 't kon immers niet
anders ! en dan moest je als kind je maar iederen
keer weer inwerken in een geheel andere omgeving,
in andere leerboekjes ; je moest wennen aan andere
scholen, andere kinderen, aan vreemde toestanden.
En af en toe 's avonds kleine rolletjes spelen, o.a. in
;
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De Matroos, toen een van vaders succesrollen, in
latere jaren een. van Louis' paradepaardjes.
In Groningen woonden we een winter aan het
Noorderkerkhof, vlak bij de voormalige kazerne en
dichtbij den schouwburg, die toen in de ,Kiekenl jestraot" stond. Van Groningen uit werden dan „kunstreizen" ondernomen per diligence. Naar Oude Pekela,
naar Winschoten, naar Zuidlaren, Delfzijl, tot zelfs
naar Leeuwarden. Dan, in het laatste geval, werd in
Buitenpost gestald. Want als het gezelschap van Louis
Rosenveldt zich een winter in Groningen had genesteld,,
werd twee dagen in de stad gespeeld en voor 't overige
van de week bereisde je den omtrek met De Ellen-.
digen, met Arme Jacques, De kleine ` Bedelaar en
met honderd andere stukken van hetzelfde kaliber,
waar : de lui echt dol op waren. Mijn zuster Louise,
Frits en ik, wij speelden allemaal mee en moeder zelf
heb ik herhaaldelijk zien optreden in veel rollen, die
haar glansrollen waren.
In Groningen was 't ook, dat vader, „ter jubelviering
van zijn 50-jarigen tooneeldien st" een feestvoorstelling
gaf met Arme Jacques en met Pieter Langendij lis Krelis
Louwen of Alexander de Groote op het poëtenmaal.
En óók was 't in Groningen, dat ik, vijftien jaar
omstreeks, mijn eerste huwelijksaanzoek heb gekregen. Ja, echt waar ! Hij was een lieve, bedaarde
jongen, die theologisch student was. Zoon ook van
een dominee. De , jonge B.... maakte heel veel werk
;
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van mij en dat streelde mijn ijdelheid niet zoo zuinig.
Hij sprak er thuis over met moeder. Zei, dat hij
zoo erg veel van me hield en dat we, als hij afgestudeerd had, zouden gaan trouwen.
Zoo werd ik thuis beschouwd als de verloofde van
B.... en toen we, na afloop van de wintercampagne
Groningen verlieten, was ik officieel verloofd.....
Och, moeder, die zich zwak voelde, zou haar jongste
dochtertje zoo graag bezorgd zien.
Maar ik hield niet van B.... gaf niets om hem.
Schreef hem dan ook later, nadat moeder over de
kleine verdrietelijkheden heen was gekomen, dat het
heelti geval eigenlijk een vergissing van mij was geweest.
B.... heeft zich dat blauwtje van het kleine actricetj e eerst wel aangetrokken. Maar hij heeft zich later
getroost met een lieve vrouw. Ik heb hem nog twee
keer ontmoet en we hebben toen samen heel plezierig
gepraat over lang, lang vervlogen jaren.... Hij is nu
predikant in ruste in een bloeiend dorp.
Toen we in Rotterdam woonden, heeft vader, die
gedurende twee jaar de directie van Peters op zich
had genomen, het er door weten te krijgen, dat ook
op Zondag de schouwburg bespeeld mocht worden.
't Was dien eersten Zondag een proefneming en in
den bespreektijd ging vader eens kijken of 't liep.
Nou, dat ging wel, maar een paar oudjes hadden
hoofdschuddend voor het gebouw gestaan. „Dat dat
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nou toch op den Zondag moest worden toegestaan.
Maar 's avonds was de zaal uitverkocht. Het gevolg
was, dat de volgende week ook de schouwburgdirectie
Bredée en Valois permissie had gevraagd en gekregen
om ook haar gebouw des Zondags te bespelen.
Dat reizen en trekken duurde zoo door tot ik vijftien
jaar was. Toen zijn we in een tijd, dat geen „winterpermissie" was afgesloten, naar Amsterdam vertrokken
en daar gaan wonen op een bovenhuis aan de stille
zijde van het Rokin tusschen het Vischpoortje en de
Langebrugsteeg. We woonden er, vader, moeder,
Louise, Frits en ik. Louis was getrouwd met Christien
Larondelle en hij had een engagement gekregen bij
Duport in de Nes in den salon. Aan het Rokin is
moeder gestorven in 1865, toen Louis alweer was
overgegaan naar Judels in den Salon des Variétés.
Moeder was dat jaar sukkelend en zwak, maar in
die dagen, toen Louis 's avonds eens bij ons was en
we allen samen om de tafel zaten, was ze vroolijk en
voelde zij zich iets beter. We gingen naar bed en zij,
die nog wat opbleef, zei met een glimlach : „Kijk,
nou gaat de zieke het laatst van allen slapen !"
Dat zijn de laatste woorden geweest, die ik van
mijn lieve moeder heb gehoord. Den volgenden dag
is ze gestorven.
Het was een jaar later, dat ik mijn eerste contract
zou afsluiten.

TWEEDE HOOFDSTUK.
EERSTE TOONEELJAREN. --- HUWELIJK.

Den Eden November 1865 is moeder gestorven. Dien
winter bleef het huisgezin bijeen op het bovenhuis
aan het Rokin, maar ik was héél veel bij Louis en
Christien, die op de Spiegelgracht een mooi bovenhuis
hadden. Wij deden in die dagen niet veel aan comediespelen, alleen traden Louise en ik in enkele tooneelcolleges op, die hun uitvoeringen gaven in „Nabij
buiten", een gelegenheid tegenover de Leidsclle barrière
waar nu de ingang is van het Vondelpark.
„Nabij buiten" had een groote zaal, waar een flinke
gelegenheid was om op te treden en een grooten tuin,
waar 's zomers overdag kinderen stoeiden en 's avonds
paartjes kwamen vrijen.
Och lr ik weet, dat ik er af en toe maar zoo'n be-..
droefd klein beetje van terecht bracht en ik herinner
me nu nog, hoe in den aanvang van dien winter, toen
moeder nog leefde, zij op een morgen, nadat ik een
voor. mij véél te zware rol had gespeeld, aan Frits
vroeg : „En hoe heeft zus het er gisterenavond af
-gebracht?"
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Moeder lag ziek te bed en ik stond in een aangrenzende kamer. Geen woord ontging me.
„Niks bijzonders ", antwoordde Frits, „'k zou haar
maar naar een modezaak sturen ; ik geloof niet,
moeder, dat er iets van haar terecht zal komen !"
Tot Mei van 1866 zijn we bij elkander gebleven,
de ongetrouwde kinderen en vader. Toen brak in ons
land de cholera uit en een der eerste maatregelen,
die getroffen werden, was, dat de kermissen werden
verboden.
De directie Boas en Judels, die, zooals alle directies
met hun gezelschap zoowat alle vaderlandsche kermissen plachten te bereizen en steeds optraden in
houten tenten, zag zich gedwongen te staken en
wegens dat „verbod van hoogerhand" achtten zij zich
dus gerechtigd de contracten met hun artisten te
verbreken.
Maar enkelen onder hen ; ik noem Eduard Bamberg,
Kapper, mevrouw Van Korlaar Kamphuizen, Stol, Jeannette Corijn, voelden zich wel een
beetje erg gepiqueerd, omdat Judels toch in elk geval
zijn Salon wel had kunnen blijven bespelen. Hier
immers gold het speelverbod niet. Hij liet echter de
Ynenschen niet werken ; keerde derhalve ook geen
gage uit.
Een groepje ontevreden artisten -- ontevredenen
zijn er altijd en lang niet altijd ten onrechte
sloot zich aaneen en zocht in Amsterdam een gelegen-
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heid om tijdens den zomer te kunnen doorspelen. Zij
vonden die in de Plantage.
Daar werd in den tuin van Uttels een tent opgegeslagen en een gedeelte van het gezelschap ging er
voor eigen rekening spelen. Frits en Louise voegden
zich bij dit troepje, vader eveneens. Men speelde en
partage en ik mocht gratis meefigureeren.
Schitterend gingen de zaken niet.
Het cholera-gevaar hield de menschen uit den
schouwburg. Tóch hebben de „afgescheidenen" het
nog tot September kunnen volhouden.
Dat directeurtje spelen daar in de Plantage had
eenigen van het gezelschap prettig aangedaan ; zij
besloten niet terug te gaan naar Judels, die, naar een
clausule in het contract luidde, in September weer
zou beginnen met zijn winterseizoen.
Toen zijn Louis Bouwmeester, Bamberg, Kapper,
Jules de Boer (als administrateur) en enkele anderen
een directie begonnen in de Kalverstraat, in „Diligentia" ; nu staat op die plaats het Theater Pathé. In de
Begijnhofsteeg was de ingang voor de artisten.
„Diligentia" had een tooneelzaal met een tooneel,
waar concerten en uitvoeringen werden gegeven ; dat
lokaal werd gerestaureerd en ingericht tot schouw
opende feestelijk met De Bedelaarster.-burgzal.Men
Bij de directie Bouwmeester, Bamberg en De Boer
(de vader van Jacques de Boer) heb ik dan mijn eerste
contract geteekend in September 1866.
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Nog zie ik me zelve staan voor de tafel, waarop
mijn contractje lag. Ik keek er lang naar.
jeeken maar ", zei Bamberg, „'t is je doodvonnis
niet!"
Wat heb ik later nog veel lessen van den goeden,
kleinen man gehad, want een paar jaar later moest
ik veel kleine stukjes met zang met hem spelen. En
ik hoor hem zeggen : „Ja, je hebt wel een lief stemmetje. Maar de woorden de woorden ! Die moeten
de menschen hooren ! Duidelijk, duidelijk je woorden
uitspreken, kindlief!"
Die vermaning is me later steeds bijgebleven. Zelfs
nu nog altijd doe ik mijn best, mij zoo verstaanbaar
mogelijk te maken. Het is voor mij altijd een ergernis,
als ik in een theater zit en ik hoor artisten, die 'f
te zacht spreken of zich niet willen inspannen. 0, als
zij eens wisten hoe ze het publiek hiermee ontstemmen!
De orkestmeester bij dit gezelschap was Maurits
Frenkel, die later mijn man zou worden.
Mijn eerste rolletje in ,,Diligentia" was dat van de
kunstenmaakster Dodudon Donfriska in het drama
De Bedelaarster. Daarop volgde De arme Duivel.
Ik speelde het bloemenmeisje in dit blijspel. En ik
weet, dat iedere oud - Amsterdammer zich nu nog de
coupletjes zal herinneren, die ik zong met een aardig
stemmetje :
..

.
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Geef gouden knopjes aan de rijken,
Den kunstnaar duizendguldenkruid.
'k Laat met de myrth het bruidje prijken,
De doorn den recensent ten buit.
't Viooltje siert 't bescheiden streven
De lelie zij der onschuld loon
'k Wil het klimop aan de vriendschap geven
De eerzucht geef 'k een keizerskroon.
-

Daar speelden we ook De erfgenamen van Bisterbos en veel andere, vroolijke dingen naast geweldige
drama's.
In Bijsterbos komt, in het laatste bedrijf, een
gemaskerd bal. En zóó was ik er toen al op gesteld
om d'r goed uit te zien, dat ik om zeven uur 's avonds
al in den schouwburg was en me begon te kleeden.
't Was een strikje hier, een kwikje daar. Ik draaide
rond voor twee spiegels. Het moest allemaal in de
puntjes wezen, eerder had ik geen rust.
Och, och, m'n lieve rnensch, kom daar nou 'es om.
Kom eens, als de jonge dingen . alleen maar in het
laatste acte op moeten treden om mee te figureeren.
Vijf minuten vóórdat ze op de planken moeten, rennen
ze den schouwburg binnen om desnoods met d'rlui
straatschoenen op het tooneel te stappen. Lieve tijd,
wat ben ik dan wel heel anders geweest ! En wat
heb ik me daar altijd best bij bevonden.
In „Diligentia" dan werkten we hard, want Bamberg
was een ijverig directeur. Maar hij bemerkte al heel
gauw, dat het niet ging, daar in de Kalverstraat;
-
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toen begonnen we de provincies af te reizen in even
toomelooze vaart als dat ook nu nog gebeurt... .
Van November tot Mei speelden we letterlijk eiken
dag op een andere plaats ; trokken van de eene windrichting naar de andere, bleven soms twee maanden
achtereen - in het noorden hangen.
Alles bijna ging per diligence van Van Gend & Loos.
ons speelrepertoire bestond in : Lekain in duplo,
De Scheepsjongen en De Bedelaarster. Dat drietal
speelden we zoowat den heelen winter door en we
maakten toen beste zaken. Het was dan ook een uitnemend gezelschap. Luister maar: Louis Bouwmeester,
Eduard Bamberg, Moelie Kapper, Frits Bouwmeester,
Jacques de Boer, Van Rossum, mevrouw Larondelle,
Christien Bouwmeester Larondelle, Louise Bouw
mevrouw Stutterheim, juffrouw Stutterheim.-mestr,
mevrouw Coerdes—de la Bey en Dora Bouwmeester.
Vader speelde ook me aan dit gezelschap.
't Was in het voorjaar van '67 dat we Leeuwarden
verlieten om naar Leiden te gaan, waar een zuidelijke
tournee zou worden begonnen.
Het was een bar-koude winter met veel ijs en
hooge sneeuwstapels. Om acht. uur in den morgen
vertrok de diligence van Van Gend & Loos met drie
of vier bijwagens, waarin de passagiers nauw opeen
zaten, zij aan zij.

Die diligence- plaatsen kon je vooruit nemen ; je
kreeg een genummerd biljetje en den volgenden dag
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klom je den wagen in en je zocht je genummerd
plaatsje. Aan dat plaatsje bleef je dan gekluisterd
tot het bitter einde toe.
Maar je kon ook boffen ! Als je d'er maar gauw
bij was oni een nummertje te halen. Dan kreeg je
een plaats in het „coupé-tje''. Dat „coupé-tje" was in
iedere diligence de door glas afgedekte ruimte vlak
achter den koetsier ; je kon er met z'n drieën zitten,
met je rug - naar je twaalf medepassagiers in den
grooten bak.
In dat koude voorjaar dan zat ik van Leeuwarden
naar Zwolle in dat coupétje. Links van me zat
Christien, m'n schoonzuster, rechts Van Rossum, de
verloofde van mijn nichtje Stutterheim.
Die wagenreis, begonnen 's morgens om acht, duurde
tot 's avonds acht ; dan waren we in Steenwijk ; den
volgenden morgen tegen zessen in Zwolle.
In ons warme hoekje viel ik tegen den avond,
toen het donker werd, in slaap. En slapende en
schuddende bonsde ik met mijn knikkebollend hoofd
dan op Christiens schouder en een oogenblik later
tegen Jan van Rossum aan.
Mijn aanstaande neef kroop bij elke pleisterplaats
uit zijn hoekje, nadat hij mijn slapend hoofd van zich
af had gegooid en hij ging dan fluks kijken, of zijn
meisje of z'n aanstaande schoonmoeder ook iets noodig
hadden. Een der medereizigers, die niet bij ons gezel
behoorde, en wiens nummer op dat van mijn-schap

27
aanstaand nichtje volgde, bood toen den zorgzamen
en verliefden jongeman Van Rossum zijn plaats aan.
Jan blij Nou kon-ie verder de heele reis z'n meisje
knuffelen.
De vriendelijke heer dan kroop op Jan's plaatsje;
de diligence werd door de drie paarden opnieuw in
beweging gezet ; en een oogenblik later begon ik weer
te knikkebollen en pats, mijn hoofd te deponeeren
op den schouder van „Jan", die Jan niet meer was.
De vriendelijke heer vond dat niets prettig ; héél
onvriendelijk duwde hij mijn hoofd weg.
Slaapdronken gaf ik hem een por in de ribben.
.,Ellendige Jan, lomperd", pruttelde ik, „zit toch
stil", en bij een volgenden onaangenamen duw van
den „vriendelijke" snauwde ik : ,,Vervelende aap, laat
me slapen".
Héél raar en beschaamd heb ik op mijn neus gekeken, toen ik wakker werd en zag wie „Jan" was.
Veel jaren later ontmoette ik op een tournee dien zelfden vriendelijken vreemdeling in een hotel.
„Bent u niet juffrouw Bouwmeester?" vroeg hij
lachend en hij herinnerde mij aan het nachtelijk
avontuur, aan zijn korzeligheid en mijn verontwaardiging.
„Dat ben ik geweest", antwoordde ik, „langen tijd
terug". Ik was toen al verscheidene jaren weduwe.
Na dien bewusten nacht dan, 's morgens om half
zes, toen we nog een half uur vóór Zwolle waren,
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bleven de wagens steken ; de paarden konden niet
verder door de hooge sneeuw en de stemmen van de
koetsiers dreunden : „Heeremansluden d'r nut ! De
wieven kennen blieven zitten !"
Al wat man was moest uitstappen om een handje
te helpen ; de wielen zaten tot boven aan toe in de
sneeuw en wilden niet draaien.
't Gaf niets. De boel zat vast; bleef vast. Allen:
handelsreizigers, particuliere reizigers en tooneelspelers,
ze waren wel niet zoo goed, al mopperden ze met
nóg zooveel lawaai, om uit te stappen en naar de
stad te wandelen.
Nu geviel het zoo, dat vader een héél goede kennis
was van den Zwolschen politie-commissaris Obeldt.
In den - vroegen ochtend al ging vader hem spreken
en onzen nood klagen en de brave commissaris wist
te bewerken, dat den Van Gend & Loos- wagens terstond versche paarden gestuurd kregen. Onze bagage
kwam zoodoende nog tijdig genoeg in Zwolle om per
Centraalspoor verder vervoerd te worden naar Leiden,
waar we dien avond alweer optraden voor een stampvolle zaal. Van Zuid-Holland zijn we toen verder
afgezakt naar Zeeland en heel den winter bleef, met
groot succes, het repertoire altijd maar door : Lekain,
Scheepsjongen, Bedelaarster.
In het zuiden viel 't reizen gemakkelijker; daar
was al spoorwegverbinding, men was er minder

stiefmoederlijk bedeeld dan in het noorden, waar diet
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spoorwegmaterieel later, toen er allang treinen liepen
op vele trajecten, nog een heelen tijd abominabel is
gebleven.
Al spelende en reizende naderden we de maand
April. In die maand openden wij in Rotterdam de
,.Kleine Comedie" aan den Coolsingel, waar vroeger
de Manege had gestaan. Van dien schouwburg waren
eigenaren Co Judels, de broer van N. Judels, en
mevrouw Van Biene, de moeder van Sophie Pauwels.
Openingsvoorstelling .... Lekain in duplo en De
Scheepsjongen. De stukken vielen héél erg in den
smaak. Onze directie verbond zich om de aanstaande
zomermaanden haar intrek in den schouwburg te
nemen, en zoo vestigden wij ons in Mei '1867 in
Rotterdam.
Maurits Frenkel was ook hier als orkestmeester aan
het gezelschap geëngageerd. Korten tijd tevoren had
ik mij met hem verloofd. Ik was toen nog geen
zeventien jaar.
Het huisgezin uit het bovenhuis aan het Rokin in
Amsterdam werd nu opgebroken en in Rotterdam
namen Louise en ik voorloopig onzen intrek bij oom
Frans Bouwmeester, die administrateur was aan den
grootera schouwburg aan den Coolsingel, directie Jan
Eduard de Vries, naar ik mij meen te herinneren.
Vader en Frits gingen voorloopig in een hotel wonen.
Louise en ik vonden later een gezellig thuis bij de

zuster van Sophie Pauwels, mevrouw Van BieneVan Biene. Ze woonde in de Keizerstraat. Bij haar
uit huis ben ik ook getrouwd met Maurits Frenkel,
korten tijd nadat vader overleden was.
Bij de Van Biene's
zijn wij toen nog
een tijdlang blijven
wonen tot mijn
eerste kindje geboren werd en ik
mijn huishouding
had geïnstalleerd
aan de Kerklaan.
Daar was indertijd de Rotterdamsche artistenbuurt
gevestigd. Daar
woonden dicht bij
elkander, de familie
De Boer, Louis
Bouwmeester, FduVerloofd. Maurits Frenkel en Dora Bouwmeester
and Bamberg met
voorjaar 1867
z'n vrouw en twee
kinderen en nog veel anderen. Je hadt, destijds, in
Rotterdam nóg zoo'n artistenwij k. De Westerkade bij
de Kruiska was de buurt, waar de lui van de Duitsche
Opera en van den Grooten Schouwburg bijeen woon-
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den. Je kon er Louis Moor vinden, die er met zijn
moeder woonde en ook mijn zuster Louise was daar
mettertijd gaan wonen. In die jaren is he geweest,
dat ik gansch en al
in beslag werd genomen door huiselijke bezigheden. Zes
jaren heeft mijn hu
geduurd; in-welijk
dien tijd heb ik
vier zoons gekregen:
Jacques, Louis, Theo
en Maurits. Die zes
jaar zijn omgegaan
in slaven en sloven
en zwoegen ; in hard
werken. Alle avondenspelen: mijn man
in het orkest, ik op
de planken ; rollen
leeren; garderobe
verzorgen ; huishouen Theo Frenkel- Bouwmeester
din ácr besturen ' wie— Maurits Frenkel
in najaar 1867 getrouwd.
getouw trekken. Die
tijd is aan mij voorbijgegaan zonder eenige andere
herinnering tc1ter te lasten dan aan tobben over de
een bijgekomen, 'f er werd
kinderen. Of er waspas
p
weer een verwacht ; tobben over mijn kostuums en hoe
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die tijdig gereed moesten komen ; piekeren en leeren
over rollen met zang, die ik speelde met Bamberg; mijn
hoofdbreken of alles wel goed marcheerde. Want mijn
man, uit een degelijk
Joodsch milieu afkomstig, hield van goede,
lekkere kost, was bovendien erg verwend
door zijn moeder, die
al haar tijd had kun nell besteden aan een
zorgvuldige bereiding
van het middagmaal.
Gelukkig werd maar
weinig gereisd. Af en
toe alleen naar Gouda.
En dan gin gen we ook
wel een reeks voor
geven in de-steling
Plantage Parklaan in
Amsterdam, waar de
groote tent van Grader
Theo Frenkel— Bouwmeester
met haar zoontjes Theo en Lou. 1870.
stond. Daar speelden
we: De reis om de
wereld in tachtig dagen. Frits was Passepartout,
artout,
Charles de la Mar speelde Phileas Fogg, ik was Aouda.
Zóó leefden we , verder. Totdat oneenigheid ontstond tusschen mijn directie : Bouwmeester en Barnr
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berg en de directie van het schouwburggebouw. Wij
gingen weg. Bouwmeester en Bamberg lieten een houten
schouwburg zetten op den grond, die het eigendom was
van Doon aan de Kruiskade. Dat houten
schouwburggebouw is
later overgenomen en
verplaatst naar Dordrecht. Wie, die behoort tot het gelukkig
gilde der reizende
tooneelspelers kent in
,,Kunstmin"
Dordt
spelen er
We
niet!
allemaal, wij reizende
artisten van het Nederlandsch zoo goed
als van alle andere gezelschapnen. „Kunstmin" is immers de
eenige schouwburg in
Dordt; en het is hetzelfde gebouw, waar Louise Larondelle— Bouwmeester met kind.
wij aan de Kruiska
introkken. Bijna zes jaar bleef ik in Rotterdam gevestigd.
Toen gebeurde er iets in de hoofdstad, dat mij voor heel
mijn volgend leven naar Amsterdam heeft geroepen.
8

DERDE HOOFDSTUK.
EERSTE TOONEELJAREN IN AMSTERDAM.

Victor Driessens was verscheiden jaren huurder
geweest van den Salon des Variétés. Tot hij dien
schouwburg verliet om zich weer in Antwerpen
te vestigen en bijna alle leden van zijn gezelschap
meenam.
Weer was het Judels, die de directie van het
gebouw op zich nam, mèt Boas. Maar er waren te
weinig artisten overgebleven om een gezelschap te
kunnen samenstellen. Judels en Boas associeerden
zich met Bouwmeester. De firma werd : Boas, Judels
en Bouwmeester en het heele gezelschap uit Rotter -^
dam verhuisde naar den Salon.
Het was in Mei 1873, dat wij feestelijk zouden openen
met . Margot de Bloemenverkoopster Mevrouw De
Bruin Sablairolles, vroeger mevrouw Van Korlaar—
Sablairolles, in de titelrol. Ik speelde de rol van Marie
de Consiny.
Mijn man was in de laatste dagen niet al te best
in orde geweest. Koortsig, lusteloos. Maar door de
overgroote drukte van woningzoeken, verhuizen, dage lij ks heen en weer reizen naar Amsterdam om te
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repeteeren en allerlei andere beslommeringen, werd
aan die ongesteldheid niet zoo de noodige aandacht
geschonken. Den laatsten nacht in Rotterdam, toen
de meubels, op de hoog noodige na, al uit de woning
waren gedragen, de kinderen bij mijn schoonouders
waren ondergebracht, voelde mijn man zich ernstig
ongesteld.
Om zeven uur den vol
morgen kwam de-gend
kruier om de laatste stukken weg te halen. Frenkel
scheen zich weer beter te
voelen, sprak niet meer
over zijn ziekte en ging
met Louis naar den trein.
Onderweg werd hij zóó
ziek, dat hij in elkaar zakte 1869.
en in Amsterdam moesten
wij onzen intrek nemen in een hotel op den hoek
van Utrechtschestraat en Rembrandtplein. Onze woning
konden wij eerst den 2den Mei betrekken.
0, wat voelde ik mij ellendig in de hoofdstad, waar
niemand naar ons omzag; waar geen sterveling ons
kende of notitie van ons nam ; geen mensch mij
raadde, wat te doen met den doodzieken man, die
's avonds in mijn kleedkamer weer in elkaar zakte.
Op den Singel hadden wij een bovenhuis gehuurd,
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Inderhaast werd er een ledikant opgeslagen en de
zieke daarheen vervoerd. Men telegrafeerde den 2den
Mei naar mijn schoonvader, toen de dokter het
hopelooze van den toestand had ingezien en typhus
had geconstateerd.
En terwijl ik avond aan avond speelde, zat mijn
schoonvader aan het ziekbed van mijn man, dat zijn
sterfbed zou worden.
Den 5deIT Mei stierf Maurits Frenkel ; toen ben ik,
terwijl de kinderen in Rotterdam bij mijn schoonouders bleven, bij Louis gaan inwonen orn daar mijn
vierden baby te wachten. Louis was toen voor den
Hi'
etrouwd, met g
Anna van Engers.
tweeden maal g
J
woonde aan de Prinsengracht bij de Utrechtschestraat.
Ik heb toen nog een paar kermissen meegemaakt;
reisde naar Haarlem om er mee te spelen, maar
vertrok vandaar, toen het gezelschap naar Nieuwe diep ging om er de Augustus-kermis mee te maken,
naar Amsterdam. Daar werd, den derden van Oogstmaand, mijn zoon geboren. Ik was toen ruim drieen-twintig, weduwe en moeder van vier zoons . . . .
Bij de pakken neerzitten ging niet! Aanpakken
moest je. Werken, spelen ! Baby was net veertien
dagen oud, toen ik, het kindje stevig ingebakerd op
schoot, alweer op het bootje naar Hoorn zat. Er was.
nog altijd kermis in 't land en dan moest geld worden
gemaakt door de directies.
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Van Hoorn ging 't naar
Zaandam, den zuigeling
altijd maar mee. In September eindelijk kwam ik
weer terecht in de Amstelstraat, in den „Salon".
Destijds woonde ik in de
Kalverstraat, precies tegenover den winkel van Vingerhoed, waar nu de zaak
van Kaufmann is gevestigd.
Toen was er een sigarenwinkel. Daarna woonden
we samen, mijn schoon-

1878.

1875.

moeder, die naar Amsterdam was gekomen,
toen mijn schoonvader
was gestorven; mijn
schoonzuster Floor Frenkel en de beide mij overgebleven kinderen aan de
Stadhouderskade. Als ik
in den salon van mijn.
tegenwoordige woning of
in mijn slaapkamer sta,
kijk ik vlak op het huis
van destijds. We zijn daar
met elkander gebleven
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totdat door mijn tweede huwelijk met Henri Brondgeest
het huisgezin uiteenging. Maar dat gebeurde pas veel
later. Ik zal de geschiedenis niet zoover vooruit
loopen.... Toen waren mijn jongens, Theo en Louis,
trouwens al op kostschool in Tirlemont (België).
-

Wilhelmina Sluijters speelde in den Salon met
Judels de zangrollen. Totdat zij ging trouwen en al
haar rollen in mijn handen kwamen. Zoo speelde ik
afwisselend met Louis de groote draken, met Judels
de zotternijen : Matse van de Waterleiding, De reis
om Berlin in tachtig uren, De Kalkoenhoedster.
Hemel, wat heb ik hard gewerkt in dien schouwburg ; geen tijd gehad in zes jaar om eens naar een
anderen schouwburg te gaan. Zaterdags, in de pauze,
vond je steevast een nieuwe rol op je kleedplaats
liggen. Zondags lezing, Maandags ineen zetting.
Generale- of kostuumrepetities ? Kan je begrijpen!
Geen sprake van ! Bij de gratie Gods kreeg je Zaterdags een stukje decor te zien, dan kon je kijken waar
je bij de voorstellingen in en uit moest loopen ..
's Avonds première en een nieuwe rol voor de
volgende week, uitgezonderd natuurlijk, als je een
Schlager te pakken hadt ; die ging dan een paar
weken achtereen, soms wel enkele maanden.
't Is 'daar, aan den Salon, een kranige leerschool
geweest voor heel wat menschen ; daar zijn verscheiden
acteurs en actrices gekweekt.
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In die jaren kocht ik m'n kleeren bijna uitsluitend
in „De Fakkel" aan het Singel bij de Munt. Het
huis heet nóg zoo ; Van Man tge m heeft er nu zijn
zaak gevestigd. Destijds stond daar als eerste ver
moeder van Anna-kopsterLinjFuch,lad
Wensma Klaassen. Je kon er goed terecht in „De
Fakkel" en je wist, dat je niet bekocht was. Lien
Fuchs was den artisten goed gezind en lei je niet. in
de luren. Ze toonde ons de mooiste stofjes en zijdjes,
die ze in huis had en die ik thuis met behulp van
een naaister verwerkte tot de mooiste jurken.
Veel brokaatzij droegen we toen en damacée —
maar vooral satijn. Dat was de stof, die het meeste
effect maakte in de zaal. Satijn gloeit en glanst
zoo mooi. Als je maar zorgde, dat je de goeie avondkl e uren wist te kiezen. Geen paars, dat 's avonds
„roode kool met azijn" werd. 't Was dan ook bijna
ondoenlijk om overdag te koopen. Altijd bij lamplicht. Want lichtkamers hadt je nog niet in die
dagen. Nou gaat dat heel anders. Kom eens bij
Hirsch ! Op een snikheeten zomerdag, 's morgens om
tien uur. Knip-knip zeggen de electrische knopjes
en je staat midden in den avond en je kiest en zoekt
de kleuren, die het publiek alleen bij avond onder
de oogen krijgt.
We trokken dan ook in dien vroegeren tijd dik
avonds na afloop van de voorstelling erop uit-wijls'
om bij Lien Fuchs op ons dooie gemak te zoeken
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naar de satijnen lappen, „die 't 'em zouden doen ".
Stel je voor, dat ze 't toen in hun hoofd hadden
gehaald om die negen-uur- winkelsluiting te bevelen
wij, artisten, hadden ons eenvoudig
eenvoudig een g
raad geweten
met inkoopen voor al de époquestukken", die we destijds
zooveel speelden en die het groote voordeel hadden,
dat je de toiletten ervoor een heelen tijd behieldt.
Narciss ging op het repertoire ; ik speelde De
Pompadour of Marie Antoinette. Vijf jaar later
gingen die stukken, weer. Dan haalde ik de toiletten
van jaren terug eenvoudig weer uit de doozen ; ze
werden wat verfrischt met een paar nieuwe strikken
en wat kanten lubben ; ze werden een beetje naar
je figuur gewijzigd klaar was de boel. En zóó is
het n óg. Van je bestaande garderobe heb je dan ook
altijd verre weg liet meeste plezier. In l ateren tijd
kwamen de tullen japonnetjes; de jurken van mousseline de soie, van éolienne en andere subtiele stofjes.
Vijf-en-twintig avonden kon je ze dragen dan
waren de sporen van het spel er al op zichtbaar,
moesten andere mouwen worden ingezet, een sleep
opnieuw gevoerd, tullen ruches verfrischt en vernieuwd. Het goedje scheurde af aan allen kant. Je
begrijpt, dat, je op zoo'n manier eigenlijk wel permanent aan 't garderobe verzorgen kon blijven en
dat is nog net zoo.
Over jezelf en je confraters en confrateressen
las je in die jaren (ik spreek nu van de jaren
-
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tusschen 1873-1879) zoo goed als niets in de kranten. De bladen namen maar bedroevend weinig

Tijdens de Van Lier -jaren.

notitie van ons en als het al eens gebeurde, dan
was aller verbazing groot. Dan werdt je van allen
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kant aangepraat, dat er wat over _je geschreven was... .
dan heette het : je staat in de krant!
Maar wat was 't toen een aardige, leuke, gezellige
tijd! Wat hebben we, ondanks ons harde werken
een pret gehad ! Wat wisten we te profiteeren van
de kermissen, als we week aan week in de houten
tent speelden.
Als ik nu zoo m'n herinneringen ophaal en alles
zit op te biechten uit die vroegere jaren, dan speelt
altijd weer die kermistijd een groote, voorname rol
in m'n leven.
In Deventer!
Tegenover onze Bouwmeester- en Judelstent stond
die van Legras en Haspels. Daar waren Willem van
Zuylen bij en mevrouw Beersmans en mevrouw Van
Offelen—Kley. En elken morgen als wij naar ons
houten huis gingen, als er wat te repeteeren viel, was
't goeien dag wenschen aan de overburen. Dan kwam
het natuurlijk tot 't maken van een buurpraatje.
Ook herinner ik me met zoo'n groot plezier een
Heerenveensche kermis. Dat Friesche stadje is altijd
een van onze geliefkoosde plaatsen geweest. Nogal
begrijpelijk. In die jaren kregen we geen vacanties.
't Was altijd maar spelen, spelen. En als je dan in
de warme dagen naar zoo'n mooi, landelijk oord
trok tijdens een zomercampagne, nou, dan was je
eigenlijk voor je plezier uit.
Christien Poolman was toen ook bij ons gezelschap.
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En 't viel eens zóó, dat ze haar verjaardag vierde
tijdens een Heerenveensche kermis. Als we daar
in het plaatsje niet in het heel primitieve hotel
Jorissen logeerden, dan woonden we op kamers, zoo
dicht mogelijk bij de tent. Meestal was er dan van
repetities geen sprake. Overbekende stukken stonden
op 't repertoire en op de lijst hadden de artisten de
dagverdeeling gekrabbeld. De zotste dingen kon je
er op lezen.
Een rit naar 't Oranjewoud stond elken zomer op
't program soms meerdere malen en we waren
oolc dol op pijl en boog schieten. Het doelwit was
tegen de tent gespijkerd, die op een groot stuk land
stond, dat door lage huisjes was omringd.
Nou dan, Chris Poolman was jarig. Ze woonde in
een van die lage huisjes vlak bij de tent. We gingen
in optocht naar d'r toe met onze gelukwenschen.
Toen gingen we schieten. Anna van Engers, mijn
schoonzuster, was de gelukkige, die de roos raakte.
Wat hebben we een spektakel gemaakt na dat
meesterlijke schot. Haar stoel werd met groene
boomtakken bekranst en zóó droegen we haar rondom de tent. We waren door 't dolle heen. Chris
fuifde daarna op advokaat.
Die Oranjewoud-ritten in groote, open Jan-Pleziers
waren ook altijd heele feesten. Och, artisten zijn
eigenlijk net kinderen. Ze zijn waarachtig gauw
tevreden en ze amuseeren zich met alles.
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Op een van onze ritten kwam zwaar weer opzetten.
't Waaide, 't tochtte ; wij allemaal aan 't pruttelen.
En Judels, onze directeur, die d'r óók bij was, prut
mee. „'t Is toch een schandaal!" bromde hij,-teld
„een schande is 't ! Met zulk weer artisten te vervoeren in een open bak ! Een mooie directie houden
jullie d'r op na ! Een fijne directie ! Als de lui vanavond schor zijn of niet kunnen optreden, is 't hun
schuld, de schuld van de directeuren !"
't Was zoo grappig, Judels op dat pleziertochtje
zoo mal te hooren mopperen tegen zichzelf over iets,
waar ie part noch deel aan had, dat we 't allemaal
uitproestten. En de goeie stemming was er alweer in.
Ja, die kermissen!
Voor ons waren 't óók feestdagen uitgaansweken ontspanningstijden.
Daar was de groote, bekende tent van Doris van
der Heem, de eerste, die- met de café- chantants is
begonnen, vlak na den oorlog van '70—'71. Een
massa Fransche artisten traden er op en ik weet
nog, hoe nadame Sasse ons allen kon ontroeren, als
ze haar „Adieu a la France" zong. Ze was een prachtige vrouw, die een mooie stem had en die je met
dat aandoenlijke lied zóó wist te pakken, dat je zat
te huilen.
Dáár, bij Doris, daar kon je ons allemaal vinden
als we een vrijen avond hadden -- wat hoogst
zelden gebeurde of na afloop van de voorstelling.

Mathilde Kiehl, mevr. Poolman—Huysers, mevr. Frenkel— Bouwmeester.
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En in latere jaren, na '80 heeft ook de Groninger
kermis me heel wat vreugde doen meemaken. Daar
stonden we dan met de tent van Van Lier. 't Neerlandsch speelde er ook en de Rotterdammers onder
directie van Van Zuylen. Dáár troffen we elkaar
steevast eiken avond na de voorstelling bij Beck op
de Groote Markt.
Wat een gezellige pan was 't daar boven ! Er zat
weinig Groningsch publiek, maar wij, plankenmenschen, wij zaten er bijeen. Wij haalden oude herinneringen op, vertelden elkander ons wedervaren, onze
misère, onze pleziertjes.
„Ik kom vanavond niet zei Willem van Zuylen
eens, „ik ben véél te moe ! Ik dank jullie lekker om
nog uren en uren te komen napraten. 'k Ga naar
bed!"
„Wel te rusten ", wenschten we hem en wij, lachend
en pretmakend, gingen naar 't bovenzaaltje bij Beck.
Vier uur in den morgen ! Wij voeren nog het
hoogste woord als het op het Groningsche Marktplein allang weer is gaan dagen. Wie steekt daar
z'n hoofd om den hoek van de deur? Willem van
Zuylen.
„Ik kon niet slapen ", bekende hij, „met de wetenschap, dat jullie hier nog bij elkaar zat. Nou en
daar ben ik!"
Wat hebben we gegierd om die vertoonin g ! Zóó
uitgelaten waren we, dat Trinette Beersmans, nadat
",
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we alle nationale liederen hadden uitgegalmd, om
vijf uur 's morgens op een stoel klom en de B- anconne ging zingen.
Denk nou niet, dat we dan verder den heelen dag
versliepen, als we zoo in de morgenuren eerst naar
bed gingen. Geen quaestie van ! We bleven slapen
tot den middag en hadden dan alweer een afspraak
om bij „Jet in 't` Bosch" te komen thee- of koffie
bestaat nog aan den-drinke.„Jt'Bosch"
Heerenweg, vlak bij den Watertoren. Ik heb er heel
wat nurtjes onder het veranda'tje gezeten en gekeken
a,ar de Groningsche jeugd, die in 't Sterrenbosch
ging spelen of naar de volwassenen, die langs den
mooien lommerrij ken Heerenweg naar Haren of Helpman wandelden.
Ik zei het al: voor ons, tooneelmenschen, waren
de kermissen ontspanning. Nu is dat heel anders.
De kermissen zijn voor een groot deel opgeheven.
Je krijgt jevacantie. Als je in vroeger jaren eens
een dag of acht er tusschen uit wou ; als je eens
familie wou bezoeken of een uitstapje maken over
de grens, dan werd er eerst zwaar over geboomd,
hoe dat alles nu wel kon worden geschipperd. Dan
werd lang gedelibereerd, omdat stukken moesten
worden verzet en een heeleboel moest worden geschipperd. Eindelijk was 't dan zoo ver ! Dan ging
je en de heele zaak, alle confraters en confrateressen
waren er mee gemoeid. Want je liep in 't gareel van
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1 September tot 31 Augustus en te allen tijde kon
de directie over je beschikken.
Dat is nu allemaal zoo ten goede veranderd. 't Is
zoo heerlijk dat je nu zes weken vacantie hebt met
behoud van salaris. Ik heb dan ook in latere jaren
mijn schade wel ingehaald. Ik ben Weenen gaan
zien en Boeda-Pest ; ik ben naar Parijs en Nice
geweest ; heb Denemarken bereisd, ben een heele
vacantie in Brighton geweest, heb Londen bezocht
en andere moderne steden. M'n illusie is, nog eens
Petersburg te kunnen bezoeken en Amerika. Om
dien laatsten wensch te kunnen bevredigen zou een
vacantie niet eens toereikend zijn. Enfin, daar wachten
we dan maar mee, totdat ik heelemaal op m'n lauweren rust. Als ik er dan tenminste nog de kracht
en den lust voor heb.
nsel, dat
Ja, 't is inderdaad een gelukkig verschijnsel,
de artisten ook eindelijk eens over wat vrijen tijd
kunnen beschikken ! Dat was vroeger maar werken
en spelen van 't eene jaar in 't andere. Je speelde
op 't Leidsche Plein van 1 September tot 30 April
en op 1 Mei opende je in het zomertheater in de
Plantage en daar bleef je spelen tot 31 Augustus.
Om zoo te zeggen geen avond vrij. 't Voordeel was
alleen, dat je in het zomertheater tusschen de actes
je nog eens kon vertreden' in ' den tuin.
Dat is nu óók wel verbeterd. We hebben nu toch
ook wel af en toe' gelegenheid om ons op de hoogte
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te blijven houden van wat er zoo rondom ons heen
gebeurt — in andere schouwburgen. Ik maak er mezelf dan ook wel heel dikwijls een verwijt van, dat
ik, als ik vrij ben, niet meer naar den schouwburg
Je hebt je vrienden, je
ga. Maar hoe gaat 't?
Je zit met een nieuwe rol, met kostuums
familie.
die in den maak zijn.
Royaards stuurt me, aan het begin van het speelseizoen, altijd een diploma. Daar ben ik hem dankbaar
voor. Ik kan dan naar zijn gezelschap gaan kijken,
zonder vooraf 's morgens vóór twaalven, een plaats
te moeten aanvragen op straffe van anders 's avonds
niet meer binnen te mogen. Die directie-maatregel
levert voor de artisten zoo'n groot praktisch bezwaar
op. Och, 't zou voor ons zooveel gemakkelijker zijn, als
de directies den bureaulisten zeiden, dat de artisten vrij
entrée hebben, zoolang er plaats is. We zullen heusch
niet vóór achten komen vragen! Ik wou dat in dezen
eens een nieuwe, betere maatregel werd getroffen!
Ik betreur het zoo, dat ik zoo weinig in de gelegenheid ben geweest, Alida Klein eens te zien in een
krachtige rol. Als er over haar spel wordt gesproken,
kan ik me niet uiten, omdat ik haar zoo goed als
nooit zag. Is dat geen jammer? En Royaards zie ik
ook veel te weinig spelen.
Maar ik ben afgedwaald.
Ik wou nu vertellen
ik heb dat ook vroeger al
eens gezegd
dat ik een leerschool van zes jaren
4
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in den Salon heb doorgemaakt. Toen trok Judels zich
uit de zaken terug en Louis kreeg een engagement op
't Leidsche Plein. De Salon kwam in handen van den
ouden Prot, die Frascati in de Nes had verlaten en in
de Plantage den nieuwen Frascati- schouwburg liet
bouwen. In den Salon
speelden we operettes en
comedies. Met Sophie
Geitenbeek, Charles en
Riek de la Mar, Mathilde
Kiehl, de eerste vrouw
van Tartaud, Frits Tartaud, Guus Kiehl en z'n
vrouw,Georges de Groot,
de latere opera-directeur, en een aantal operette-zangers.
In de maand Mei
openden we den nieuwen Frascati-schouwMathilde Kiehl en mevr. Frenkel.
burg met een acte uit
De Portier van No. ...
De Klokken van Gorneville (ik was Germaine) en De groote Casimir. Charles
de la Mar, die een lieve stem had, speelde daarin de
hoofdrol. We hebben dien zomer operettes gespeeld
in Frascati, totdat Louise Hens daar geëngageerd
werd en ik weer naar den Salon trok om er FrouFrou te spelen.
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Op den duur kon Prot niet beide zalen blijven
exploiteeren : èn den Salon èn Frascati. En wijl zijn
hart meer neigde naar de operette dan naar de
comedie s koos hij Frascati.
Georges de Groot heeft toen, met Lissonne en Spin
als stille compagnons, den Salon bespeeld.
Daar bleef ik, totdat een aanbieding kwam uit de
Amstelstraat van de directie Van Lier. Dat zat 'm
in verband met een groote verhuizing. De directie
Moor en Veltman verdween namelijk van 't Leidsche
Plein. Het Neerlandsch trok uit den schouwburg Van
Lier naar 't Leidsche Plein. Zoodat het GrandThéátre leeg kwam en de oude heer Van Lier zich
genoodzaakt zag, zelf een gezelschap samen te stellen.
Hij engageerde er Net Ellenberger, Veltman, Klaas
Vos, Van Kuijk en z'n vrouw, Sophie Geytenbeek,
die weer wegtrok van 't Leidsche Plein -- en mij.
De openingsvoorstelling had plaats met de verboning van Dorp en Stad. En na dat stuk is er
voor mij héél wat komen kijken. Want drie jaar ben
ik in het Grand Theatre gebleven en daar heb ik
héél wat gespeeld. Heel wat groot werk : Gauthier
en meer dan twee honderd keer Fedora, Medea en
Frou-Frou. Al die geweldige stukken, die veel vergden
van je krachten veel ook van je portemonnaie.
Och, 't klinkt misschien een beetje banaal als ik
het vertel, dat ik mezelf zou hebben geruineerd, als
ik me niet met geweld had gedwongen, toch vooral
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niet ;boven mijn macht te gaan. Ik weet zeker, dat
ik anders schulden zou hebben gemaakt, mijn laatste
stuk meubel desnoods zou hebben verkocht om er
op het tooneel toch
vooral maar goed
uit te zien.
Wat ik bezat, besteedde ik aan toiletten en alles werd
bij me thuis gemaakt.
Hemel, wat was dat
een tijd. Een tijd,
waarin ik halve
nachten opzat om te
knippen. Ik kon niet
slapen uit zorg voor
mij n kostuums.Soms,
midden in den nacht,
sprong ik op en ging
naar de kniptafel in
de apart voor het
maken van mijn
japonnen ingerichte
Fedora.
kamer. Dan teekende
ik op die tafel met een krijtje of een potlood de
modellen, die ik in mijn hoofd had en die ik gauw
op de plank zette om ze toch vooral den volgenden
dag niet weer kwijt te zijn.
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Want dat is de hoofdzaak bij iedere actrice : coquet
te zijn en elegant er uit te zien op het tooneel. Och,
als we tegenwoordig over liberty spreken, dan denken
we aan de zware, soepele zijden stoffen, die heerlijke
weefsels, die zoo verrukkelijk kleeden. Dat is de

Om de Kroon.

elegante 7liberty. Maar de vrije kleeding, waarin
tegenwoordig de jonge meisjes rondloopen die
wijde jurken, die ze dragen, en waarbij dan toch
vooral het haar gescheiden moet zijn, in een vlechtje
om het hoofd gewonden of in een toetje in den nek
gestoken ; die malle wichten, die rondspankeren in
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een wijde jas, een slappen hoed met een lintje erom
op de haren gedrukt, schoentjes met riempjes aan
de voeten — dat zijn geen vrouwen die ooit elegante
actrices zullen worden. Dat zijn meisjes, die thuis
hooren op het criquetveld — niet in de straat. Ik
vind ze vrééselijk, die liberty-kinderen. En ik zal er
nooit aan wennen!
Maar we hadden 't over mijn kostuums uit den
Van Lier-tijd. Ik herinner me, dat ik in de eerste
acte van Marguerite Gauthier rose moiré- satijn droeg
met een rose kanten overkleed, met paniers opgenomen, paniers zooals je ze nu op de Mode-revues
bij Hirsch weer ziet dragen.
In het tweede bedrijf droeg ik geel satijn met
witte kant en camelias op den rok. In de tuinacte
een blauw kleed, dat los om het lichaam plooide.
Het nachttoilet was van neteldoek gemaakt tegen
allemaal zware zij. Je hadt wel vrij-wordigshet
de
zware
stoffen. Evenals aan de bontlang aan
mantels, die natuurlijk goede verzorging eischten.
Met de pluche stoffen kon je nogal wat beginnen.
Het was niet zoo kostbaar als satijn en bovendien
breeder in maat. Het bleef langer goed en zakte niet
zoo gauw in elkaar. En dan kon je het later weer
gebruiken, door er een andere voorbaan tusschen te
zetten. Je kleeren verkleurden alleen maar een beetje
heel gauw langs den onderrand. Dat kwam van het
voetlicht ; de gaslichten beschenen zoo fel het onder-
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deel van je kleeren, dat de kleur, als die niet heel
sterk was, als 't ware werd uitgebeten.
Dat is nu wel veel veranderd en verbeterd door
het electrisch licht. Alleen in de provincie laat het
nog te wenschen. 0, dat gloeikousjesgedoe. Een wonderlijk effect maakt dat op je geschminkte gezicht.
Het doet aan als daglicht en je ziet er, als je gegrimeerd bent, op z'n aller-allernadeeligst uit, alsof je
in volkomen daglicht staat. Bij de mannelijke collega's
kan je dan vanuit de zaal precies de pruikenkap
onderscheiden en 't lijkt waarempel of je op klaarlichten dag over straat wandelt. Enfin, ze schijnen
er in de provincie niet veel om te geven, dat je er
zoo gek bijloopt op het tooneel. Maar wij, artisten,
vinden het wel heel ellendig.
Nu terug naar mijn propos.
Waar zat ik ook weer? Juist, in het Grand Theatre.
Met De Prinses van Bagdad, Margaretha Gauthier
en al die andere stukken, waarvan ik genoot als ik
ze speelde.
Ik heb bij vroegere gelegenheid al eens verteld
van dien tijd, waarin moeheid niet in je woordenboek voorkwam. En wat hà.d die oude heer Van Lier
er allemachtig veel slag van om de vroolijkheid onder
zijn troepje te houden. Wat kon hij, gemoedelijke
baas, na afloop der voorstelling bij je komen en zoo
belangstellend, maar desondanks berispend vragen:
„Zeg eens jij, wat heb je? Je doet 't zoo leelijk".
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Lieve hemel, dan schaamde je je zoo'n klein beetje,
dan kwam je tot bezinning en de volgende voor stelling
dan liep alles gesmeerd, dan was er geen
t Was dan niet eens
speld tusschen te krijgen
altijd zooveel beter .... maar de oude baas zag dan
dat je het goede wou, met
hart en ziel en hij wist
je dan weer in een zonnige stemming te brengen
door wat mooie bloemen
te sturen; door je eens
kameraadschappelijk de
hand te komen drukken
in het bijzijn van al de
confraters en confrateressen. Wat was je dan in
nopjes en dankbaar en
trotsch. En wat voelde je
je
gelukkig als in je kleed1884.
kamer een portie oesters
werd bezorgd of een of ander lekker, verzachtend
drankje, als je je keel had schor gepraat.
„Toe, eet ze gauw op'', kwam de oude heer dan
aandringen.
0, hij wist het wel, wat de artisten waard waren;
wist het wel, hoe vermoeiend dat aanhoudend repeteeren van nieuwe stukken en dat voortdurende reizen
wel was. Hij begreep het best, wat al vermoeienissen
. . u . '
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je hadt te verduren. Als je veertien dagen in bet
noorden zat en daar dan, avond aan avond, je zwaarste
rollen speelde. Ik was -dan doodop, als ik weer terug
Ik was schor, ik, IJzeren Hein, zooals ze mij-kwam.
noemden, ik was kapot van 't werken. En ik vond,
als welkom thuis .... een nieuwe rol voor den volgenden Zaterdagavond.
Jawel, een nieuwe rol. Het kookte dan in je, het
borrelde en bruiste. Nee maar .... dat was dan toch
wat moois .... wat dacht zoo'n directie wel .... wat
verbeeldde ze zich ? Dat ze zich maar alles en
nog wat kon permitteeren met de menschen. Maar
dat zou je die directie dan toch wel eens even héél
anders toonen ; en je wipte de trap op naar de directiekamer, opgepropt met grieven, met booze oogen en je
hoofd vol kwade woorden, die je nou wel eens even
zoudt luchten.
Je kwam binnen. De oude heer Van Lier stond op.
Bei z'n handen stak-ie je toe, nog voordat je heelemaal was binnengevallen. Hij zette je neer op een
stoel en lief en vaderlijk klonk zijn stem : ,,Zóó kind,
zoo ! Bèn je daar ! Dóódmoe natuurlijk ! Nou, jullie
hebt het er maar weer bar druk gehad ! Blijf nou
eens kalm zitten en vertel me eens, hoe je 't daar
ginds wel hebt gehad !"
En je blééf zitten -- rustig en kalm. En je vertelde,
een half uurtje, een uurtje ; dan stondt je op en verliet het kantoortje ; was ineens weer in de Amstel-
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straat .... Keek eens om .... nog eens .... Keek
naar de hooge trap, die je was afgekomen met een
héél tevreden gezicht, een bèst humeur, lachende
oogen .... Gèk is dat, dacht je dan, hemel, wat gek
toch .... want je begreep
er niets van. Begreep niet
hoe 't nou toch gegaan
was, dat je geen enkele
concessie wasgedaan;
dat niets, maar ook
hoegenaamd niets was
veranderd in het vermoeiende, overstelpende
repertoire dat je maar
ook nog precies evenveel
te doen hadt als toen je
naar boven ging ...
Ja, die oude lieve baas
Van Lier had er slag
Bij Van Lier. Mevr. Frenkel als Medea en
van om alles door te zetmevr. Coelingh—Vorderman als Creusa.
ten, wat hij wilde. Maar
hij deed 't zoo aardig, dat je niet boos kon worden,
met geen mogelijkheid ...
Drie jaren heb ik in de Amstelstraat gewerkt onder
zijn leiding het zijn wel de roemrijkste van mijn
tooneelleven geweest. Daar kwam een publiek, dat
mij lief was; dat ook om mij gaf; dat, ik mag dit
gerust zeggen, om m ij naar den schouwburg kwanj.
!

;

.

.

;
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En in die dagen ook is het geweest, dat de pennen
over me los kwamen ; dat de recensenten zich warm
gingen maken, dat je in de krant kwam, zonder dat
de menschen het je als een evenement vertelden,
dat er wat van je was verteld in Handelsblad of
Nieuwe Rotterdammer.
Het waren recensies van Frank van der Goes, van
den heer S. M. N. Calisch, den vroegeren Handelsblad verslaggever, van de heeren Alberdingk Thijm, vader
en zoon, Taco H. de Beer en anderen.
't Waren besprekingen over Fédora, Frou-Frou,
Margaretha Gauthier, Tosca,
Medea.
't Was, enfin, 't was vreeselij k veel lof, waarin dan werd
gesproken van schoon en edel
kunstgenot, dat men weer had
mogen smaken in liet Grand.
Théátre.
'k Herinner me nog best,
dat gedurende een der zomerseizoens in den Van Lierschouwburg el.ectrisch licht
was aangebracht in het tweede
bedrijf van Fédora.
Iemand vond daarin aan
volgende dicht--leidngto
regelen :
Frou-Frou.

C^
Mijn compliment, Van Lier, voor 't elektrische licht
Dat ge in Fédora hebt getooverd voor 't gezicht;
Gij deelt het in den achtergrond ontsteken
Waarom, is ons zeer duidelijk gebleken:
't Publiek, dat ware kunst waardeert,
Was door Fédora's spel toch reeds geëlectriseerd.

En ook herinner ik mij nog dat eens, bij een benefiet van mij, toen ik van tooneelvrienden een zilveren
blad en theeservies kreeg, Van Kuijk (de reeds lang
overleden vader van Muisje van Kuijk) een gedicht
opzei, waarvan de slotregels luidden:
Gij r jkbegaafde door der Muzen gunst
Blijf lang de roem der Nederlandsche kunst.

Dat dichten, 'dat schijnt 'm altijd al in den Van
Lier-schouwburg te hebben gezeten. De Gebroeders
hebben die neiging overgenomen. Hebt ge, in de
laatste tien, twintig jaren wel ooit een tooneel-jubilee
meegemaakt, waarin de Gebroeders niet met een vers
op de proppen kwamen? Soms mooi, soms minder
gelukkig geslaagd, maar rijmelarij is het toch altijd!
Ik wil het bier graag zeggen, dat ik aan de critici
uit die dagen vooral, menigen nuttigen wenk heb te
danken.
En nu nog eens wat over den goeden, ouden baas
Van Lier, die zoo'n ruim hart had .voor zijn menschen,
zoo ruim, enfin, ik behoef u. maar 't briefje te laten
lezen, dat ik eens van hem ontving, dan weet ge,
»
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dan kunt ge u een voorstelling maken van de wijze,
waarop hij tegenover zijn menschen stond.
En wij als we die groote, witte borst maar
zagen verschijnen in de zij loge, dan waren we als 't
ware geëlectriseerd. En dat is inderdaad zoo heel
erg noodig!
0, ik weet wel, dat er onder onze moderne, onze
jongere artisten een massa worden gevonden, die
zeggen, dat ze altijd geinspireerd zijn. Ik ben het niet
met hen eens ; ik beweer, dat er eens een aansporing
noodig is, een zweepslag af en toe!
Laat ik dan maar alleen voor mij zelf spreken ; ik
althans ben wel eens niet gedisponeerd of geinspireerd,
of hoe u liet wilt noemen. Ja, dan moet je tóch
optreden, maar.... dan gaat 't moeilijk ; tienmaal,
twintigmaal zwaarder dan anders. 't Kan zoo heerlijk
gebeuren, na afloop van een voorstelling, dat ik tegen
mezelf zeg: Hè, wat heb ik lèkker gespeeld vanavond.
Dan is 't ook werkelijk goed geweest ! En als je dan
een volgenden dag niet in zoo'n stemming bent, dan
moet je eenvoudig een copie, een nabootsing geven
van den vorigen dag.
Och, alles bijna hangt van zulke kleinigheden af!
Hangt soms af van één enkelen persoon, die in de
zaal zit. En als die er dan is, dan doe je alles beter,
alles fijner, alles met meer geestdrift, dan gééf je
j e meer!
Het tegendeel is natuurlijk even goed waar. Zoo
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herinner ik mij, vele jaren geleden, tijdens een opvoering van Marguérithe Gauthier. De laatste scène.
Ik zie, dat een meneer in de zaal een sigaar aansteekt. En ik was eruit. Totaal eruit.
„'k Sterf zoo gauw als ik maar kan ", zeg ik tegen
mijn medespelers.... „let op, jullie, ik ga al dood".
En vlug heb ik het afgemaakt.
Nog weet ik ook, dat de
oude heer Van Lier eens héél
boos op me was, omdat ik niet
wilde repeteeren voor FrouFrou. 't Gordijn was dicht, het
tooneellicht zoo bleekjes, ik had
mijn gewone kleeren aan, den
kraag van mijn mantel op voor
de tocht; de souffleur zat bij
een kaarslichtje. Neen, ik kón
niet repeteeren!
De oude heer zit op den
voorgrond toe te kijken en
Directeur A. van Lier.
merkt natuurlijk op, hoe ik
àldoor malligheid maak. En woedend roept hij me
toe : „Nou, nou !"
In gekheid, door het dolle heen, gooi ik 'm een
kushand toe.
Hij, woedend, stampvoet van boosheid.
En 's avonds, bij de voorstelling, nee maar, ik had
geweldig succes. Na afloop kwam hij naar me toe,
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reikte me beide handen en zei : „Weet je nou, waarom
ik op de repetitie ben gekomen ? De regisseur had
me gewaarschuwd, dat er geen steek van terecht
zou komen, maar ook geen ziertje, als jij zóó door
ging met spelen. Maar ik verzeker je, dat ik 't nóóit
weer doe!"
Zoo zijn drie jaren van heerlijk werken voorbijgegaan
in de Amstelstraat. Toen kreeg ik een aanbieding
van de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch
Tooneel" en ik verhuisde naar het Leidsche Plein.

VIERDE HOOFDSTUK.
NAAR HET „NEERLANDSCH".

Het aanbod van de Koninklijke Vereeniging „Het
Nederlandsch Tooneel" was als volgt gegaan:
Bouwmeester, mijn broer, vroeg mij bij hem te
komen en in zijn huis ontmoette ik den directeurgerant Willem 'Stumpff, die mij zeide, dat hij niet
bij mij had durven komen (ik woonde destijds in de
Amstelstraat).
„Ik dacht zóó", zei de heer Stumpff, ,.als ik mijn
neus in de Amstelstraat laat zien en er mocht eens
iemand aan de deur van het theater staan (en er
stond altijd een van de Gebroeders aan de deur) dan
weet men natuurlijk, dat het om u te doen is en zij
zullen u over contract -maken gaan spreken. Het is nu
nog vroeg in den tijd ; bij de heeren Van Lier is er
zeker nog niet gesproken over het teekenen van een
nieuw contract; daarom heb ik liet er maar op gewaagd
en dezen list verzonnen om u hier te laten komen ".
De heer Stumpff bood mij een zeer voordeelig
contract aan.
Intusschen kwam de tijd, dat men ook bij de
Gebroeders begon te denken aan contract- maken.

tiG
De oude heer vertoonde zich zoo nu en dan „achter",
maar aarzelde nog steeds mij te vragen of ik eens
wilde komen praten over nieuw contract. Ja, dat
is nu eenmaal zoo : vraag of aanbod is meestal een
duizendje verschil. Ik dacht : en wie weet, als
Van Lier gesproken had en mij een klein beetje voor
aangeboden dan het vorige ... -delig.rcontah
of ik dan niet .... maar hij bewaarde het stilzwijgen,
altijd maar weer vanwege de vraag en het aanbod ... .
het Nederlandsch Tooneel werd dringend .... en zoo
moest ik wel besluiten ; maar ik deed het als een
hond, die bang was voor straf; ik ontweek den
directeur, bleef 's avonds zoo lang mogelijk in mijn
kleedkamer, was volstrekt niet op mijn gemak, enfin,
ik voelde dan wel, dat met mijn weggaan de zaak
een gevoelige knak zou ondervinden.
De krant bracht eindelijk de zaak in het reine.
Want op een avond wachtte een Handelsblad -man
in het steegje. Hij hield me staande.
„Is 't waar" vroeg hij , „dat u weggaat ?"
Mijn antwoord was niet heel pertinent, luidde een
beetje ontwijkend. Ik had intusschen al geteekend.
De. journalist scheen echter óók meer te weten, dan
hij tegenover mij wilde bekennen; hij had zeker al
het een en ander van het Plein vernomen over mijn
komst daar. Enfin, de man nam afscheid en den
volgenden dag kon men in 't heele land de waarheid
uit het handelsblad lezen.
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Dienzelfden avond voelde ik mij alleronaangenaamst
gestemd. Aller oogen keken mij onvriendelijk aan.
Van Lier vroeg me eenvoudig : „Is 't waar?" Ja, 't
was waar. Voor mij was het een zeer pijnlijke toestand en toch had ik niet anders kunnen, niet anders
mogen handelen ; ik was het aan mijn gezin verplicht.
De verhouding werd nadien een beetje gespannen,
zooals dat trouwens wel te begrijpen is.
We gingen juist in die dagen op tournee voor
veertien dagen ; begonnen met Zeeland, waar ik met
eenige vriendinnen te paard van Middelburg naar
Vlissingen reed. onderweg overviel ons (liet was in
Maart) een zware onweersbui, zoodat we doornat in
Middelburg terugkwamen. 's Avonds voelde ik me erg
onprettig, maar ik bleef doorreizen, ook alweer door
dat ellendige gevoel : ik ga nu weg .... ik woet tot
het eind toe volhouden. Totdat ik op de laatste voor
tournee te Apeldoorn in elkaar zakte.-stelingvad
De confraters zorgden zoo goed mogelijk voor mij
en zoo werd ik naar Amsterdam gebracht, waar ik
ongeveer drie weken zwaar ziek lag.
Na mijn herstel wederoptreden bij Van Lier. En
half Augustus van 1885 lederen dag tersluiks naar
het Leidsche Plein om Marguérite Gauthier te
repeteeren.
De heer, Stumpff wilde, dat ilk op liet Leidsche Plein
met dit stuk, dat ik al zoo herhaalde malen op de
planken had gebracht, mijn intrede zou doen. Een

programma uit die dagen vermeldde de volgende
bezetting:
Marguérite .......................

Prudence .......................
Nanine .........................
Nichette ........................
Olympia
lympia ..
.........................
uval....................
...................
Armand. Duval
Duval ...........................
Saint- Gaudens ...................
Gaston Rieux ....................
de Giray ........................
de Varville .....................
Gustave ........................
.

THEO FRENKEL.
KOOLMAN.
WELMAN.
LORJÉ.
KIEHL.
DE JONG.
VAN SCHOONHO`'EN.
IsING.
CLOUS.
MEYNADIER.
WENSMA.
PLAS.

Een dokter VAN DOMMELEN.
uier . ..................
Een kruier
ROMBRICH.
.

Arthur

....

.......................SCHWAB.

Na een van de eerste repetities bij de Koninklijke.
Vereeniging liet ik het bijgaande portret maken en
ik schreef er in die dagen het kantschrift op.
Nu het weer voor me ligt en ik het aandachtig
bekijk, schijnt het mij, dat de mode uit dien tijd veel
gelijkenis vertoont met de mode van heden : korte,
wijde rok met de heup -paniers en ook de coiffure
heeft veel gemeen met die van nu.
De première was een succes voor me en zoo ge reserveerd als de confraters tegen de nieuweling
deden, zoo uitgelaten en hartelijk was het publiek.
0, allemaal deden ze niet koel en teruggetrokken,
de artisten. Was daar niet de gezellige, hartelijke

mevrouw Christine Poolman, met wie ik bij Judels
ook had samengespeeld en met wie ik zoo lang al
goede vriendinnen was; die in het begin van 't vorig
jaar afscheid van ons heeft genomen en met wie ik
zooveel jaren op het
Plein heb samen ge
Aan wie ik-speld.
niets dan de liefste,
de beste herinneringen heb gehouden .
En behalve mevrouw
Christine Poolman
was er ook Sophie
van Biene, niet wie ik
in '66, in het cholerajaar, in. Rotterdam
vriendinnetje werd.
Haar moeder was imrners eigenares van
de Rotterdamsche
„Kleine Comedie".
Het deed me zooveel Debuut aan het Nederlandsch. September 1885.
plezier, dat ik Sophie
op het Leidscheplein terugvond. Lang nog hebben
we samen gespeeld, maar 't had nog véél langer
moeten zijn ! Sophie Pauwels is, betrekkelijk jong,
van ons heengegaan.
Wat een charmante, lieve actrice was zij ! En haar
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stem, zoo zacht, zoo lief! Wat kon zij haar toehoorders
ontroeren .... Sophie liet een groote leegte achter.

Met mevrouw So p hie Pauwels—van Biene in de „GSsbrec ht"..

Heerlijk vond ik liet, toen Z. M. koning Willem III,
na geruimen tijd voor mijn komst aan het Neder landsch Tooneel den schouwburg niet te hebben bezocht, zijn bezoek liet aankondigen.
Deborah!! Een prachtrol vol nuance, vol passie!
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Zijn heele ziel kan men erin leggen ' Ik scheen dien
avond, geïnspireerd door het vorstelijk bezoek, dan
ook mijzelve te hebben overtroffen.
Hoe zalig-gelukkig voelde ik mij daarom den
volgenden morgen, toen onze goede, oude regisseur
De Leur, „vader de Leur" zooals wij hem noemden,
op zijn lezenaar tikje, een oogenblikje het woord
vroeg en mij toesprak:
„Mevrouw Frenkel, men heeft mij gelast u te zeggen,
dat Z. M. de koning zich aldus heeft geuit : „Zeg
mevrouw Frenkel namens mij, dat zij mooi gespeeld
heeft en dat de koning over haar tevreden is. Zeg
het haar!"
Hoe ik mij gevoelde, behoef ik wel niet te zeggen....
overgelukkig Spoedig daarop volgde de groote, gouden
medaille. De Pers was wel eenigszins verbaasd over
deze zoo groote en zoo spoedige onderscheiding en
toch, wanneer men mijn optreden voor Z. M. van
den beginne af had gevolgd, zou men zich niet hebben
verbaasd. De koning had zich, na mijn eerste optreden
voor hem, reeds gunstig over mij uitgelaten. Nu
kwamen de blijken van belangstelling van allen kant.
De recensent Calisch stuurde een hartelijk briefje en
professor Alberdingh Thij m liet zich evenmin onbetuigd en stuurde zijn beste gelukwenschen met dit
onverwachte, maar zoo welverdiende succes.
Die voorstellingen, welke de koning kwam bijwonen,
werden altijd aangekondigd door een strook, dwars
!

Th
over de aanplakbiljetten aangebracht. Op dien strook
stond dan vermeld, dat het publiek werd verzocht, op
tijd in den schouwburg te zijn. Want stipt op tijd,
klokke acht, kwam Zijne Majesteit de loge binnen.
Doodsche stilte heerschte bij die voorstellingen
achter op 't tooneel. De regisseur keek door 't gaatje;
de kapelmeester stond met zijn dirigeerstokje klaar
en als dan de koninklijke adjudant in de loge kwam
en den zakdoek zwaaide, dan werd terzelfder tijd
het Wilhelmus ingezet.
Dikwijls was de koning vergezeld van koningin
Emma. Zijne Majesteit was erop gesteld, dat het stuk
tegen elf uur eindigde en nooit liet hij na, luide van
zijn bijval te doen blijken door hard te applaudisseeren
of hij stootte zijn sabel op den grond en bij blij
hoorden we hem dikwijls hartelijk lachen. -speln
Behalve de dames Poolman en Van Biene vond ik aan
het Neerlandscil mevrouw Sophie de Vries, meevrouw
Stoetz, mevrouw Sluijters;; dat waren de ouderen.
De jongeren waren Anna Rossing, Mien Welman,
nu mevrouw Schwab, Fietje Bos. Dan waren er Van
Dommelen, Spoor, Van der Hilst, Wensma, Tourniaire.
Mijn komst op het Plein was een gevolg van het
heengaan van Josephine de Groot. Zij nam haar
ontslag, omdat de critieken over haar optreden
zeer ongunstig waren. Haar maatschappelijke positie
was van dien aard, dat zij zich al die snijdende
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gezegden (o, critiek kan zoo stuitend zijn, kan zoo'n
pijn doen !) niet behoefde te laten welgevallen, toen
besloot zij het tooneel vaarwel te zeggen. Er kwam
dus een plaats open bij de Koninklijke Vereeniging.
Ik had door mijn optreden bij Van Lier in Marguérite
Gauthier, Frou-Frou, Medea, Margaretha in Faust,
Fedora, Cyprienne en al de andere drama's mij een
plaats veroverd. Zoodat de gelegenheid mij als het
ware in den schoot werd gegooid, mij, die zoo goed
als alleen stond in dat genrespel. Och, wat is dat
allemaal veranderd ! Wat is dat nu veel en veel
moeilijker geworden voor onze tegenwoordige actrices,
waarvan zooveel op dezelfde hoogte staan. Laat ik
maar eens enkele noemen : daar hebben wij de dames
Duymaer, Hopper, Enny Vrede, Emma Morel, Greet
Lobo, Alida Klein, Julie Cuypers. Ze hebben wel
allen min of meer haar eigen genre, maar staan
toch ongeveer op hetzelfde niveau. En ik ik stond
destijds, nu dertig jaar ruim terug, vrijwel alleen;
de anderen waren schitterende ingénues, gamines.
Mevrouw Kleine had zich uit haar zwaarste rollen
teruggetrokken en verheugde haar ontelbare vrienden
nog maar af en toe met haar optreden. Mevrouw De
Vries was een grande coquette, zooals er nog geen
tweede na haar is gekomen. Mevrouw Beersmans,
ouder in leeftijd, was aan het Rotterdamsch Tooneel
sinds jaren verbonden ; men zou haar ook niet
hebben laten gaan, het oog moest dus wel aan het
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Neerlandsch op mij vallen en alles leidde er toe, dat
ik aan de zaak zou worden verbonden.
Het was mij een prettige gewaarwording, dat ik,
toen ik op het Leidsche Plein ging optreden, nog
al eens vrij had. Dat zat 'm in het feit, dat ik niet
in het oude repertoire zat. Wat vond ik dat een heerlij kheid, na drie jaren van zóó hard werken.
Maar later! Toen kwam voor mij óók wel het vele,
zware werken ! Toen kwamen de rollen, groote en
kleine ! U zoudt wel heel verbaasd staan te kijken,
als ge bij elkander zaagt al de rollen, waarvan ik
juist bezig ben die te verzamelen, die niet meer op
het repertoire staan. Die worden bij ons aan de zaak
gecatalogiseerd en in de bibliotheek gerangschikt.

VIJFDE HOOFDSTUK.
LEIDSCHEPLEIN- HERINNERINGEN.

Ge kunt u eenvoudig niet voorstellen, hoe vreeselijk
ik opzag tegen 't spelen van zekere draken, toen
ik aan het Neerlandsch kwam ; die geweldige
sensatie-stukken, die af en toe daar nog wel eens
werden gegeven. Een paar noemen? Daar was bij v.
Marie Tudor. Met hand en tand verzette ik er mij
tegen. Dat was eenvoudig een bezoeking voor me
en ik deed dan ook voortdurend mijn uiterste best
om .. de moderne stukken te spelen. Dat was toen mijn
streven, dat is het nog. Ik ben, ook nu, op mijn
tegenwoordiger leeftijd, de moderne actrice gebleven;
ik zou het ouderwetsche werk eenvoudig niet kunnen
din ; ik zou het bovendien ook niet willen.
Zoo gebeurde het dan, dat de directie, die gelukkig
al heel spoedig mijn meening en zienswijze begon te
deelen, er voor zorgde, dat wij konden opbrengen De
Prinses van Bagdad van A. Dumas fits, 't stuk, waarin
de ongelukkige gevolgen van een huwelijk zonder vol
liefde aan het licht worden gebracht ! Ik vond-doen
het stuk een niet alledaagsch, piquant en ingewikkeld
geval. heerlijk, die rol van Lionette, de vrouw, die haar
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bestaan te danken heeft aan de ongewone ontmoeting
Tan Perzische w ulipschlleid en Pa ► ijsclle kveeldezucht.
En Francillon speelden we en andere stukken, die
op m ijn verzoek op liet repertoire werden gebracht
en die successtukken
Werden.
Ik ben ervan overtuigd, dat die stuk
ook Daniel Ro--ken,
chat van Victorien
Sardou en andere,
het 'm ook ni t nog
zouden doen.
We zijn zoo langen
tijd doorgegaan. Tot,
op eens, de reactie
kwam ! Tot het moderne te eenvoudig
Werd. Hoe dat zat?
Omdat Parijs den
toon ging aangeven.
La Tosca.^ arras,
^
waar La Tosca
hoogtij vierde en Gis monde en een massa andere werken, die we nu veilig
onder de moderne draken kunnen rangschikken en
die toen met gretigheid door ons gezelschap Welden
gespeeld ; met even groot plezier ook door het publiek
werden aanvaard!
-

11

Een episode uit mijn eerste jaren op het Plein was
de brand in den ouden schouwburg op 19 Februari
van 1890. `Ve speelden den vorigen avond De terug
koloniaal en de bloemen, die mij door-komstvande
een onbekende werden geschonken, waren de laatste,
die mij in den ouden schouwburg zouden worden
vereerd.
Ik woonde aan de Leidschekade, vlak achter de
Spieghelschool, die destijds nog laag van bouw was,
zonder verdieping er op. 's Morgens om zes uur werd
ik gewekt. De brandweer was bezig, de veranda van
mijn huis nat te spuiten, want de straffe wind wierp
brandende houtblokken, vonken en stukken vuur
over daken en schoorsteenen en zoo hevig was de
storm, dat later nog emmers vol houtskool van mijn
veranda zijn gehaald.
Nauw was ik uit bed of ik was ook al in de
kleeren en de straat op, naar 't Leidscheplein .'t Was
's morgens tegen zevenen. En daar -vond ik den
ouden Veltman al, die met tranen in de oogen naar
den brand stond te kijken. Ik ging naar hem toe.
Ontroerd drukten wij elkaar de hand en met een
verstikte stern zei hij : „'t Is waarachtig, of met elke
vlam een rol van me -verbrandt ...." Veltman was
toen al een tijdlang van het Plein weg en speelde bij
Van Lier, waar ik drie jaar met hem had samengewerkt.
Wat was dat een vreeselijke geschiedenis. Onze
schouwburg, de mooie decors, het prachtige kleeren-
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magazijn, de antieke heerenkostuums, de fraaie,
damasten damestoiletten .... alles weg .... alles in
vlammen te moeten zien opgaan.
En de gedachte kwam bij ons op : Wat zal er gebeuren ? Want een clausule in ons contract luidde:
Dat brand of verbod van hzooger hand verbreking van
verbintenissen kon ten gevolge hebben. En hier hadden
wij te doen met het eerste. Men dacht aan de boven
clausule uit het contract.... De schouw -angehld
weg.... verbrand.... Wat zal de Raad van-burg
Beheer doen ? .... Nog zie ik ons, al de artisten van
de Koninklijke Vereeniging, bij elkaar komen. Hoe
treurig en verslagen zagen wij eruit...
Wij gaven gevolg aan den oproep om inderhaast
samen te komen in Maison Slroucken in de Marnix straat, waar nu Bellevue is en toen wij daar allen
bijeen waren verscheen de heer A. C. Wertheim. Hij
stelde ons gerust. Hoe hartelijk sprak hij ons toe,
hoe snel had hij een besluit genomen, terwijl de
vlammen nog hun verwoestend werk verrichtten.
Neen, de Koninklijke Vereeniging mocht niet verloren
gaan. Hij had dat zoo besloten, er was geen reden tot
bezorgdheid meer voor ons allen. Wij applaudisseerden
lang en geestdriftig om den heer Wertheim te overtuigen van onze diepe dankbaarheid.
Toch is. het voor ons, -van liet Neerlandsch, toen
een heelen tijd sukkelen geworden met het spelen,
omdat we geen vasten schouwburg hadden in Amster6

dam. Maar de ijver, de werklust, de goede moed is
er geen oogenblik uitgegaan. Dienzelfden avond van
den brand speelden wij in Arnhem. Er ging Alexandra
en Herman Schwab bood aan met de Duitsche
brochure in het souffleurshok te gaan, omdat de
Hollandsche rollen waren verkoold.
Liet het zich in den beginne ook somber aanzien,
toch ging alles voorspoedig ! Want stond daar niet
in de Plantage het Zomertheater, waar we met vlag
en wimpel introkken en bleven van Februari tot
Mei ? Toen, na dien datum, bleven we, als ieder
jaar, het Zomertheater bespelen tot September en in
die maand, inplaats van naar de schouwburgruïne
te trekken, verhuisden we naar het Paleis voor
Volksvlij t.
Goeie genade, wat was 't daar een primitieve boel,
wat een ongeschikt oord bleek de schouwburgzaal in
die dagen. We herademden, toen weer de tijd aanbrak
voor het Zomertheater ; dien winter gingen we naar
de Amstelstraat, het Grand Theatre bespelen en toen
kwam de tijd, dat de nieuwe schouwburg kon worden
geopend met een feestvoorstelling.
Gelukkig ! We waren weer thuis, onder eigen dak
en de nieuwe woning stond ons uitstekend aan. Al
heel spoedig zou ik er groote triomfen oogsten.
oogsten. Want
het repertoire kwam Madame Sans -Gêne, de eerste
Schlager in het nieuwe gebouw!
Madame Sans-Gêne ! Ik word verlegen, als ik moet
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vertellen van het succes, dat dit stuk heeft gehad -;
dat het nou heeft. Want het wordt niet aangekondigd
of de zaal is prachtig
bezet.
Wat 'n rol ook!
Ze eischt van de actrice, ja, wat niet al!
Sentiment en frischheid, opgewektheid,
kracht, naïveteit.
geestigheid! Als jedie
eigenschappen bezit,
dan beheersch je de
rol; dan kun je ze tot
haar recht brengen.
Och, die tijd, die
heerlijke tijd, toen
we dat stuk monteerden ! Alles erop
werd gezet om een
prachtige voorstelling op te brengen;
toen allen meespeel
Toen mevrouw-den.
Madame Sans -Gêne.
Stoetz, j a, mevrouw
Stoetz ! een rol kreeg, die nu door de figuratie of
pasbeginnenden wordt gedaan. Toen de eerste acteurs.,
en actrices er in waren en een bezetting was gekregen;
-
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zooals die nooit meer zal worden samengesteld. Neen,
neen ! Ik wil niet vergelijken ! Ili kan liet niet ! Ik
mag het niet ! Maar we waren allen op post. Allen —
op één na ! Als hij dit leest, zal hij het zich nog wel
herinneren (want hij leeft nog), dat hij liet hem opgedragen rolletje beneden
zijn waardigheid vond
en er voor bedankte.
Maar de anderen ! Van
Schoonhoven en De Jong
en mevrouw Stoetz, ik
zei het al, die een van de
waschvrouwen speelde
en, enfin, zonder dat ik
van de tegenwoordige bezetting ook maar iemand
een greintje tekort wil
doen, durf ik toch constateeren, dat het onderscheid groot was.
Madame Sans -Gêne.
0, er waren wel onteLouis Bouwmeester als Napoleon.
vredenen ! Er waren wel
groote krachten, die mopperden en pruttelden, omdat
ze nu een snipperig klein rolletje hadden te spelen;
die liever op den voorgrond waren getreden. Maar
ze kweten zich dan toch maar van de hun opgelegde
taak en ze deden dat prachtig.
Zoo haalde Sans -Gêne de vijftigste, de honderdste;
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zoo heeft het, in den loop der jaren, zeker de tweehonderdste, misschien de driehonderdste gehaald. Wie
weet het? Wie heeft ze geteld, de opvoeringen in
Amsterdam en in de provincie ? Ja, ze staan natuur
nauwkeurig geboekt, maar op de aanplakbiljetten-lijk
en in de advertenties is liet stijgende cijfer nooit
bijgehouden ! Dat gebeurt
nu allemaal zoo keurig.
Onze Nederlandsche auteurs, onze Raad van
Beheer - leden, die Sardou
in 't behalen van succes
naar den kroon steken,
zijn wel accuraat op dat
gebied.
Mijn eerste Napoleon
was m'n broer Louis;
na zijn vertrek kreeg ik
Laroche; toen Adolf
Bouwmeester, daarna
Louis de Vries en nu heb
Madame Sans -Gêne.
ik Louis weer. 't Loopt
nu weer in het oude gareel, 't samenspel van de
waschvrouw en den grooten keizer ; 't heeft weer de
oude aansluiting, het vroegere contact. En dat raakt
wel eens een beetje verbroken, dat innige samenspel,
dat er komt tusschen twee artisten, als een ervan
heengaat en er wordt „vreemd- bloed" in het stuk
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gebracht. Dan verandert, ja, dan verandert feitelijk
alles ! Niet alleen het reageeren op elkanders woorden;
niet slechts het vragen en antwoorden ; maar ook als
er niets gezegd wordt ; als geen woord wordt gesproken mis je iets.
Den eersten avond van je optreden ondervindt je
dan iets, dat je aandoet, alsof je hulpeloos staat; en
dat gevoel bekruipt je, zelfs als je de hoofdrol in een
stuk speelt.
Dat gevoel bestaat natuurlijk aan weerskanten. Ik
heb dat gehad bij Sans -Gêne ; ik had het ook bij
Henschel. Maar hij, Henschel, ondervindt 'dat evengoed, als hij tevoren met een andere Hanna heeft
gespeeld. Hij heeft dan net zoo goed een gevoel van
leegte over zich voelen komen.
0, later verandert dat wel ! Dan pas je je aan door
verschillende gezegden te wijzigen of houdingen te
veranderen of trucjes te laten vallen ; door weer
andere dingen je aan te wennen. Maar voordat het
allemaal weer gaat, verloopen er toch altijd een paar
avonden.. En juist door deze omstandigheid wil
het zoo vaak, maar al te vaak gebeuren, dat de
critici geen juiste visie hebben op de voorstelling,
omdat zij altijd de première bijwonen ! Ili zeg niet,
dat het him schuld is, dat zij dan eigenlijk net zoo
vreemd staan tegenover onze opvatting als wijzelven.
Wij komen er pas in ; wij gaan, in zoo veel gevallen,
pas leven en spelen, gloeiend spelen, als we ons

Als Hanna in Voerman Henschel.
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hebben aangepast ; als de kleine lacunes zijn aangevuld en andere „oneffenheden" in het samenspel uit
den weg zijn geruimd ; hinderpaaltjes, o zoo miniem
soms, die op de repetities, al waren het er honderd,
niet overwonnen kunnen worden. Omdat de repetities
nooit de voorstelling kunnen remplaceeren ; de voor
luisterende menschen ; met het publiek,-stelingmd
het
dat, meer dan
vermoedt, de voorstelling maakt. 0,
een volle zaal ! Of een publiek, dat belangstelling toont,
al is het ook niet in zoo groot aantal aanwezig ; of
een zaal met begrijpende, geestdriftige menschen!
Wat kan ze een voorstelling opzweepen tot het allermooiste ; tot het allerhoogste, van wat wij van onze
kunst, van ons zelven kunnen geven!
Heeren en dames van de critiek ! Weet ge, dat ge
soms op de onbenulligste dingen de grootste, breed
uitgesponnen aanmerkingen kunt maken en dat ge
terzelfder tijd de ergerlijkste fouten over uw kant
laat gaan ? Weet ge, dat het mij wel is gebeurd, dat
ik een voorstelling bijwoonde als publiek ! Als
critiek, indien ge wilt ! En dat ik mij den volgenden
dag, de kranten lezende, vol verbazing heb afgevraagd,
hoe 't toch mogelijk was, dat die fout niet werd
opgemerkt, zoomin als die tekortkoming. Terwijl in
het verslag op gansch andere dingen werd gewezen;
op spel of houding of wat ook, die ik volkomen in
orde vond.
Zoo heb ik het persoonlijk ook zoo dikwijls onder-
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vonden. Als ik volstrekt niet over mijzelf tevreden
was, scheen men aan den anderen kant van het
voetlicht er heel anders over te denken. Maar ook
omgekeerd. Zoo lijkt het, of ik een criticus in het
Noorden het nooit naar den zin kan maken. Ik geloof
bepaald een zeldzame antipathie van hem te zijn en
het spijt me inderdaad, dat ik hem die ergerlijke
uren moet bezor'gen. Maar lang zal
hij zich niet meer
behoeven te ergeren. Ik denk wel
de grootste helft
van mijn loopbaan
te hebben af'gelegd....
Maar wat zegt
één oordeel tegenMevrouw Mann met haar beide kleinzoons
over zooveel an—
1900).
T(omstreeks
dere! Neen, nooit
heb ik mij erg over de critiek te beklagen gehad.
mijn kleinzoons
Toen mijn jongens klein waren
vonden zij het pleizierig,
zijn nu al volwassen
critieken over mijn spel in een boek te plakken.
Toen ze grooter werden, vonden zij het kinderachtig,
maar toch heb ik het aan dat genoegen en die kinderachtigheid te danken, dat ik nu een overzicht heb
over vele jaren.
-
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Neen, neen, ik heb mij werkelijk niet te beklagen.
Ook in de provincie is en was men mij altijd goed
gezind. En hoeveel harder is het werken daar niet,
vergeleken bij Amsterdam!
Stel u het volgende voor: Men komt uit den trein....
regen.... sneeuw.... kou.... dan rechtstreeks naar
den schouwburg, de kleedkamer binnen.... en dan
begint de ellende. Kleine, slecht-gemeubileerde kleed
sommige plaatsen geen voldoend licht,-kamers;in
aan eiken kant van den spiegel moet nog een kaars
worden gezet.... geen tapijt op -den - grond, zoodat elke actrice verplicht is, in een aparte koffer
of mand een klein vloerkleed mee te nemen, als men
er tenminste op gesteld is, zijn kostbare Libertyjaponnen niet door stof of vuil besmeurd te krijgen.
Ze zijn soms vreeselijk,
k, die kleedkamers, en het
allerschandelijkst zijn ze in Alkmaar! ! Heereveen,
Tilburg, Bussum, Hilversum, Baarn, Apeldoorn.
Onze Grietje, ons lief kleedstertje, ons zorgzaam
jong moedertje, is soms danook de wanhoop nabij.
Zij reist altijd vooruit om voor ons de koffers uit te
pakken, kapdoozen en toilettafels gereed te maken.
Het arme kind maakt alles zoo goed mogelijk in orde,
maar wat vermag haar goede wil als de kleedkamers
in zoo ellendigen staat zijn, dat de verwarming nog
minder dan voldoende is ; dat bij sneeuwstorm de
vlokken soms onder de reet van de deur doorwaaien;
dat we staan te bibberen in onze , gedécolleteerde
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toiletten en dat bij vinnige kou geen ander waschwater is te krijgen dan de ijsklomp uit de lampetkan.
Wanneer zal er eens voor gezorgd worden, dat aan
al die euvelen een einde komt en dat de reizende
tooneelspeler in de
gelegenheid wordt
gesteld, zich behoorlijk te verkleeden,
te verfrisschen en
te rusten.
't Is waar, men
kan nu eenmaal
niet daar. waar geen
ruimte aanwezig is,
meerdere kamers
aanbrengen, maar
men kan er zindelijkheid, goed licht
en verwarming voor
Op „Césarine"-tournée met mevrouw v. Igor laar —
stellen,,
in de plaats
v. Dam en mevrouw Christine Poolnnan.
p
zooals dat bijv. geschiedt in Schagen, waar het eenvoudig is maar uiterst
proper.
Maar het publiek in de provincie heeft waarlijk
geen rekening te houden met al deze omstandigheden.
Dat heeft het volste recht op een goede voorstelling
en zoo komt het, dat mere buiten Amsterdam vee
harder moet werken, zich veel meer moet inspannen.

92
want het publiek laten wij onder dat alles niet lijden,
dat zou ondankbaar zijn tegenover hen, die steeds in
zoo grooten getale opkomen, die zoo ernstig en vol
goede aandacht ons spel volgen ; die nu eens deze
actrice, dan weer genen acteur met bloemen huldigen!
Ge moest ze maar eens zien, onze artisten en waar
niet alleen die van het Nederlandsch Tooneel,-lijk
als ze 's morgens in Amsterdam aankomen, de armen
vol bloemen of breed-gelinte kransen, die het publiek
in de provincie hun heeft geschonken. 0 zeker, ook
buiten Amsterdam weet men de artisten op prijs te
stellen.

ZESDE HOOFDSTUK.
TOILETTEN, ROLLEN, LEEFTIJD.

Succes !
De ouderen weten er van mee te praten,
de jongeren snakken er naar, de leerlingen zien, als
ze denken aan hun eerste optreden, niet anders dan
dat ; hooren klinkend applaus, in hunne gedachten —
weten niet, wat hun wacht, misschien.... Is 't dan
ook niet heerlijk, 't succes? Zou er wel één andere
roeping ' zijn, die zóó groote voldoening geeft, als de
onze, als men gevoelt aan allen kant, dat iemands
kunnen wordt gewaardeerd ; op hoogen prijs gesteld;
toegej uicht.
Een nieuwe rol ! Van het eerste oogenblik al, dat
men ze in handen krijgt, brandt ze ons in de vingers
en ik geloof niet, dat er één artist is, die niet dadelijk,
al is 't maar even, bij 't naar huis gaan in de tram,
(Hollandsche artisten kunnen 't helaas niet zoover
brengen, dat ze er een auto op na houden) de
rol doorbladert en inkijkt. Wat is 't voor een
rol?..*. Groot ? .... Klein?.. ... Oud ? .... Jong?....
Arre! ? .... Rijk?.... 0, dat laatste -vooral .... rijk!
En onze gedachten spinnen verder : baljapon ... .
huistoilet .... wandelcostuum .... drie, vier hoeden ... .
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mantels. 't Begint ons soms te duizelen .... wat al
moet niet weer worden aangeschaft. Dan begint
het uitrekenen, combineeren, prakkizeeren .... wat
heb ik nog, dat kan veranderd worden ? .... En,
thuis komende, gauw naar de gardèrobe; alles nazien,
uitzoeken, bekijken, passen ; elk stuk voor den dag
halen. En 't blijkt tenslotte, dat men bijna niets kan
gebruiken en .00k niets wil gebruiken,
Een nieuwe rol ! Een mooie, nieuwe rol ! En dan
zou men .... Neen, neen, daar komt dan toch maar
liever niets van .... met bonzend hart stapt men bij
Liberty of. 't Hirschgebouw binnen, en in 't groote
modepaleis op 't Leidsche Plein komt de heer René Kahn
u tegemoet ; hij helpt mee uitzoeken en combineeren
en - men profiteert van zijn goeden smaak en zijn zin
voor kleurschikkingen. Alles wordt nieuw tenslotte
en dan eerst is men gerust, omdat men weet, dat 't
spelen nu wel héél vlot zal gaan ; de japonnen zitten
goed .... de stoffen zijn soepel .... het bewegen gaat
gemakkelijk .... neen, er mankeert niets aan
0, 't gaat natuurlijk wel allemaal gepaard inet veel
zorgen en kosten, maar och .... het publiek is nu
eenmaal verzot op mooie costuums, de artisten even
verzot om ze te dragen. Welke vrouw zou daarvan
ook afkeerig zijn !
Als nu 't Hollandsche publiek er maar toe te bewegen was, iets meer voor de plaatsen te betalen ; als liet
in dezen maar een voorbeeld zou willen nemen aan liet
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buitenland. Wat zou dan alles lichter wegen. Dc directies konden dan hoogere salarissen betalen en de artisten
nob veel mooier toi letten laten zien aan
het verwende, op
het zien van luxe zoo
verzotte publiek. Op
die manier zou de
eene hand de andere
wasschen.
Nu? Moet dat
allemaal van één
kant komen en elke
directie weet wel,
dat zij in dezen kan
rekenen op den trots
van de tooneelspeelster, die er toch niet
aan denkt, in een
nieuwe rol op te treden in een dikwijls
gedragen kostuum
of in een japon, die,
al is 't ook maar een
enkele, mode ach— In , De Ster ".
teraan komt.
Och, die mode ! Hoe dikwijls heb ik niet nieuwe
toiletten moeten laten maken voor hetzelfde stuk.
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Nu denk ik bijvoorbeeld aan De Sier. Willem Royaards
is, als ik het wel heb, drie keer naar 't Neerlandsch
teruggekomen, met tusschenpoozen van één of twee
jaren en telkens weer werd De Ster opgebracht.
Dan weer dezelfde japonnen dragen? Belachelijk zou
dat geweest zijn!
De Ster! Met hoe groot genoegen denk ik terug aan
dien tijd van heerlijk samenspel met Willem ! Wat was
die rol subliem -van hem ! Hij zelf moet zeker ook
met vreugd daaraan terug denken, al zijn, sindsdien,
zijn prestaties ook veel rijper geworden. Waarlijk,
ik wil den jongeren ook niet het minst tekort doen,
maar ik geloof niet, dat het ooit weer zóó gegeven
kan worden, als toen Royaards het speelde. Ik behoud
daaraan een lieve herinnering!
Wat droeg ik in dit stuk, dat een episode geeft uit
het leven van een groot tooneelspeelster; wat droeg
ik mooie japonnen ! Die van het portret is de eenige
van al m'n oude jurken, die ik nog bewaard heb,
omdat het zoo'n sjiek ding was: zilvergrijs broché,
de tunica heel lang vallend over den rok, waarvan de
sleep vol strookjes jean rose en zilvergrijze mousseline
de soie. Het corsage rijk geborduurd met stalen paillettes en half- maanvormige gespen van stalen kralen
waaronder een rose zijden lint was geregen. Aan de,
van het corsage afhangende linten, rose fluweelen
balletjes. De mouwen grijze mousseline de soie. Het
kleedje was zoo kostelijk mooi in alle details, dat ik
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het nu nog wel eens voor den dag haal en de heerlijke
stof door mijn vingers laat glijden.
Er was destijds wel veel van de kostuums te maken;
de garneering was rijk, lange steepen werden gedragen.
Ik spreek nu van vijftien jaar omstreeks terug; ik
denk aan de tijden, toen
we onder meer ook
Duifje opbrachten en
dat zal, als mijn geheugen mij niet bedriegt,
in 1900 zoo ongeveer
zijn geweest.
Wat was 't ook een
schattig japonnetje, dat
ik uit Londen had mee
dat ik droeg-gebrachtn
in De groote gemeente.
Een subtiel niemendalletje, een koket kleedje
van grijs zilvergaas, gepailletteerd en gegar- In „Duifje ".
neerd met grijs fluweel
en witte kant. 't Was een bekorend dingetje en ik
droeg er een klein hoedje bij, den rand omzoomd
door een blauwe en een witte struis.
Een van mijn wandeljurken uit dien tijd, een toilet
de vitte, dat ik graag droeg, was een aan huis gemaakte japon van 't luchtigste neteldoek met enkele
7
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strookjesgarneering en eenvoudige ruche. De gesp van
den ceintuur was een kunstig bewerkt slot, dat ik
van Royaards cadeau
kreeg na zijn eerste
Indische reis.
Mijn Cleopatra kostuum was afkomstig
uit de garderobe van
mevrouw Kleine
Gartman ; toen zij
het tooneel verliet,
nam ik een deel van
haar tooneelkleeren
over. Cleopatra is
herhaalde malen gespeeld in de dagen
na den schouwburgbrand, toen wij optraden in het Grand
Theatre.
En als ik nu zoo
terugblik, voel ik mij
soms zoo weemoedig gestemd. Denk
In „De groote gemeente ".
ik aan zooveel mooie
rollen en stukken, die van het repertoire verdwenen
zijn en die, ook al zouden zij weer worden opgehaald,
door mij toch niet meer gespeeld zouden worden.
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Ook dat gevoel is veel een smartel *kT, ets in ons leven
in het leven van den artist, zelfs al -voelt men zich

Tpilette de ville.

even krachtig als twintig jaar terug ! .... 0, die tijd!
Die tijd, die maar niet stil staat!
Maar ik zou
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ondankbaar zijn, hierop door te gaan. Ik althans heb
niet het recht om te klagen.
Immers, onze rollen zijn van zoo grooten invloed op liet
gauwer „oud" worden ; liet gauwer zich ,oud" gevoelen.
Want wie de moederrollen spelen, hebben 't uit den
;

Cleopatra.

aard van haar rol al zooveel gemakkelijker. De moederrol! Dat beteekent meestal een lieve, oude dame, die één,
soms wel twee mooie japonnen draagt met een deftige
kanten kraag ; een grijze pruik en keurige schoenen.
Dat beteekent verder: een rustige avond; veel zitten in
de meeste gevallen ; weinig beweeg. Al die omstan-
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diglleden dragen ertoe bij, dat do „moederrol" en dergelijke, waarbij weinig emotie wordt gewekt, ondanks
zichzelve, wel wat gemakzuchtig moet worden.
ik zelf, i k. he E dat in de laatste
weken zoo onder..
vonden. Het is slechts enkele dagen geleden, dat
we terug zijn gekomen
van tournee. Zeventien
dagen gereisd naar 't
noorden en 't zuiden.
Avond aan avond bijna,
Narcis gespeeld. De rol
van de Pompadour is een
,,lijdende" rol, die bijna
heelemaal zittende wordt
gespeeld ; geen lichamelijke
ke krachten dus vergt;
alles zoo gemakkelijk
maakt, zoo kalm en rustig
en allerminst vermoeiend
of opwindend is. Toen,
tusschen de Narcis-voor—
Antigone.
stellingen één avond Marguérithe Gauthier! Een enkele voorstelling! Maar ze was
als een glas champagne in een melkkuur ! Ze bracht me
weer jeugd en frischheid en al die heerlijke gewaar
mondaine rol geven. Zoo'n rol,-wordinge,zó'
die inspanning kost; waarbij in de vijf asten in elke
acte verkleed moet worden,
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. Want dat werkt óók mee ! Het toilet. Zijden dessous,
talons Louis Quinze, 't goed geregen corsage, de soepele
robes, een donzig zachtfluweelen of bonten mantel;
al dat heerlijke frou-frou, het zweept je op tot je
uiterste krachtsinspanning, het heeft een aandeel in
't behalen van dat zoozeer begeerde succes!
't Zijn natuurlijk niet alleen de mondaine rollen,
die zóó onze aandacht hebben ! Zóó boeien ! Zij hebben
alleen dat groote vóór, dat ze voor ons èn voor het
publiek een aparte bekoring hebben omdat, nu ja,
omdat het „rijke" rollen zijn. Maar is daar niet de
Hanna-rol in Henschel; zijn er niet de Ibsen- stukken
(en terwijl ik hieraan denk, herinner ik mij met groot
genoegen het heerlijke samenspel in Steunpilaren der
Maatschappij met Jan C. de Vos, die consul Bernik
was en met Gusta De Vos Poolman) en al de andere,
serieuze . rollen. Dan is er geen sprake van lichte,
luchtige, kokette kleeren. En ik zou willen, juist ook
met het oog op die rollen, dat we maar eerst onze
korterokkenmode weer achter den rug hadden. Een
ernstige rol in zoo'n hekkespringerspakje, 't is heusch
wat dwaas ; 't rijmt niet, 't combineert niet.
Ik vertelde, en passant van onze laatste, zeventien
tournee en dat we naar 't zuiden zijn gereisd-dagsche
en 't noorden hebben bezocht; gespeeld hebben in
plaatsen, waar ik ook dertig, veertig jaar terug, ben
opgetreden ! Ook daar was niets veranderd. Alles was
er nog even onherbergzaam, de groote steden natuurlijk
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buiten beschouwing gelaten, want daar vindt men
wel comfort en goede hotels. Maar zoo heel graag zou
ik iedere directie den raad willen geven : Ga nooit in
Harlingen spelen of, als 't niet anders kan, zendt uw
artisten dan na de voorstelling met een extra-trein
naar Leeuwarden terug;
want in dat Friesche havenplaatsje kan men zich
onmogelijk voorstellen in
een door menschen bewoond oord te zijn!
Toch heb ik, door alle
jaren heen, aan het reizen
en trekken ondanks vele
herinneringen van incomfortabele inrichting en behandeling, ook nog komische bewaard. Ze zijn niet
nieuw, de enkele voorbeelden die ik hier laat Foto, genomen omstreeks 1890; dit
volgen, maar omdat ze zoo kostuum droeg mevrouw Brondgeest -.,
Bouwmeester, toen haar Engelsch hograppi g zijn, wil ik ze u welijk in Holland werd bekrachtigd.
niet onthouden.
't Was in 't jaar zóó veel, dat we met Frou-Frou
kwamen in ik weet niet meer welk klein plaatsje in
Friesland. Naar gewoonte hadden we geen kind uit
Amsterdam meegebracht, maar zoon dreumes opgepikt
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unit 't dorp zelf, eon boerenkind, met een zwart Broek je
en een schotsch kieltje aan, zoo'n jongen met van die
sluike, gele peenharen. Om hem zoet te houden had
een der confraters_ het kind een geweldige kom met
waterchocola gegeven.
En nu komt de jongen aan mijn stervensstoel, de
dikke wangen heelemaal met bruin vocht besmeerd,
altijd maar weer omloerende naar dien kop chocola
achter de coulissen. Hij moest bij mij knielen, maar
hij dacht er eenvoudig niet aan en of ik, al stervende,
hem nu ook nóg zoo hard naar beneden trachtte te
drukken, 't viel hem niet in ; als een paal bleef ie
staan. Toen riep ik in wanhoop uit : Marie, trek 'm
een been onder uit ! En zoodra dat gebeurd was, heb
ik 'm achter me op de canapé geduwd.... en zoo is
die scène heel treffend afgespeeld....
Met die kinderen kon 't soms heel onfortuinlijk
gaan. En in Medea waren wel twee noodig. Daar
gebruikten we vroeger altijd een kind van den souffleur
voor en een huurkind. Deze laatste rol werd op een
goeden avond in een plaatsje vervuld door een spruit
van den man, die 't gordijn ophaalde. Dat was óók
zoo'n ongewillige. Wat ik met dien jongen al had
uitgehaald om hem in de rol te houden, weet ik
niet. Ik had 't kind de hevigste Medea-blikken toegeworpen
en toen ik dacht, dat hij nu wel in
stemming zou zijn, trad ik statig den berg af.
Met welke woorden verwelkomde de aanvallige kleine
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mij toen ? -- hij bilde door (le zaal : Ik mot na me
;;

-

vader!"
Eens was er een kind in 1i ruu-Frou, dat zóó mee
1

onder den indruk was, dat 't tranen met-speld,zó
tuiten huilde. En toen ik haar vroeg : Zal je je moeder
vergeven ? toen klonk het in een snik : , Jewel juffrouw."
't Was zóó aandoenlijk, dat het kind den volgenden
dag nóg met tranen in de ooggin afscheid van me
kwam nemen aan de Purmerenderboot.
Ergens ook was een tooneel, waar op den muur
een bedstee is geschilderd met een oud vrouwtje er in.
Dat zag je daar altijd, welk stuk je ook speelde. En
een ander tooneeltje, waar 't decor een koepelkamer
voorstelde en waarvan op alle ramen precies dezelfde
kerktoren was geschilderd, die natuurlijk verdween
zoodra je 't raam open deed. En in Assen zag je
vroeger jaren in eens twee roode gordijntjes van elkaar
vliegen als 't begon, maar daar hebben we nu een
mooien schouwburg.
In een ander stadje moest er eens een canapé
zijn en er stond niets van dien aard. Toen gingen
we 't mannetje, dat dit zaaltje houdt, vragen waarom
ie daarvoor nu niet gezorgd had.
„och", zei 't ventje goedig, „dan hét de juffrouw
niet goed 'zien. D'r is een bank geschilderd op de
koelies ". En toen ik Bagdad nu 's avonds moest
ontvangen, ging ik op m'n hurken vóór die geschil
zitten en ik noodigde hein hoffelijk uit,-derbank
;

daar naast mij te willen plaats nemen. Toen zijn
we allemaal beboet vanwege den lach. Maar m'n
toenmalige directeur was zoo kwaad niet. Want
daarna betaalde hij voor ons allemaal een heerlijk
dinertje.
In 'n ander plaatsje was een luik midden op 't
tooneel en daardoor moest je uit de kleedkamer
opkomen. Als nu iemand vergeten had door dat luik
te klauteren vóór dat het acte was begonnen, dan kon
ie niet meer mee, want midden in zoo'n bedrijf kan
je toch niet in eens het deksel open doen en dan nog
gauw even iemand doorlaten. Er was nog één andere
manier om op 't tooneel te komen, en wel.... langs
een trap direct uit de zaal.
En is 't niet gek, over zulke groote dingen zette
je je heen, en als kleinigheden niet in orde waren
ergerde je je geweldig.
Zoo moesten we eens in Zwolle Om de Kroon
spelen. De laatste trein komt aan, en mijn koffer niet
kostuums is achtergebleven. Daar was niets aan te
doen, al ging je ook op je hoofd staan. En ik maakte
me dus niet zenuwachtig, ik ging geen moment
vroeger dan gewoonlijk naar de komedie om me te
kleeden en ik was niet eens boos.
„Wat moet ik nou beginnen ?'' vroegen ze allemaal,
Ik vroeg eenvoudig de traditioneèle sjaal van Antje
de kleedster en die drapeerde ik fantastisch aan den
éénen kant, en de sjaal van Anna Fuchs werd keurig
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aan den anderen kant geschikt .... en zoo heb ik
't gespeeld. Maar wel vroeg ik den regisseur : „toe,
knijp 't licht een beetje, als ik opkom ". En ik heb me
voortdurend wat verdekt opgesteld gehouden. Ik heb
dien heelen avond gespeeld vlak achter een stoel.
Dat zijn handigheidjes die men al gauw krijgt.
Maar toch zijn er sommige menschen dadelijk uit hun
rol. Zoo weet ik bijvoorbeeld dat Van 011efen of
Tjasink eenige malen achter elkaar dezelfde scène
had gespeeld met De Leur, en toen deze nu op een
goeden avond een ander buis had aangetrokken, was
z'n partner de kluts kwijt. En zenuwachtig vroeg ie
na afloop : „trek alsjeblieft morgen weer dezelfde
kleur aan !"
Zelfs Morin had 't. Ik heb 't eens met 'm gehad
dat we samen liepen op 't tooneel en dat ie even zijn
voet stootte tegen een drempeltje, waardoor ie uit
den pas raakte ; toen was ie 't toch glad vergeten.
En eerst nadat ie weer „omgesprongen" was, vond
ie 't terug ... .
We reisden toen .... we reizen nog ...
0, dat reizen!!
Waarom moet dat toch gebeuren? Zou Amsterdam
dan werkelijk geen twee of drie goede gezelschappen
kunnen onderhouden? Wat zou alles veel beter tot zijn
recht komen .... een niet te groot gezelschap ... ,
enkel goede krachten. Wat zou het heerlijk zijn, als
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dat moordend reizen en trekken achterwege kon blijven.
Maar datt schijnt blijkbaar niet te kunnen. Alle
pera ..... Frangezelschappen reizen. Hol l an d sche opera
sche opera ..... Duitsche operette ..... men kan
geen plaats aandoen, of men ziet nog de aanplakbiljetten van de gezelschappen, die gisteren geweest
zijn of die morgen moeten komen. 0, 't is vreeselijk,
dat reizen! Als ik liet tooneel zal gaan verlaten,
dan zal dat afmattend reizen wel een van de hoofdredenen zijn, die mij daartoe noodzaken. ` En als 't
een keer zóóvei komt, dan .... ja, dan zal ik toch
onmogelijk stil kunnen zitten. Ik zal mij dan meer
kunnen baan wijden aan mijn particuliere lessen,
die ik nu alleen maar kan afstaan zoo tusschen de
repetities, de voorstellingen, het reizen en de rl'ooneelschool -uren. Om nog maar niet eens te spreken van
den tijd, die heengaat met het lezen en leeren van
nieuwe rollen of het nazien en doornemen van andere,
die eenigen tijd hebben gelegen. Ook de rol, die ik
jaren geleden zoo dikwijls heb gespeeld en waarmee
ige tooneelloopbaan te vieren,
ik hoop mijn vijftigjarige
zal ik als een geheel nieuwe moeten instudeeren.
Adrienne Lecouvreur is opnieuw vertaald en dat maakt
de studie nog zwaarder, omdat ons in zoo'n geval
telkens vroegere zinnen weer te binnen schieten, die
we nu in zoo geheel andere bewoordingen moeten
zeggen ; en het oude vergeten, liet oude, dat er zoo
vast zit ingestampt, gaat niet zoo gemakkelijk!
..
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Mijn gouden tooneelj ubileum !
En nu gaat ge u afvragen, hoe 't dan klopt, dat

vijf jaren eerst terug, ik 't cijfer 40 op de biljetten
liet zetten. Ik wil u dat thans wel verklappen, want
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ik ben nu de ijdelheden te boven, die ik tien jaren
geleden nog niet was ontgroeid. Toen was het de tijd,
om mijn veertigjarige tooneelloopbaan te herdenken,
maar ik liet den jubileums -datum en de gelegenheid
voorbijgaan ;. ik voelde me nog veel te jong om een
feest te vieren, waaraan 't cijfer 40 verbonden was.
Vijf jaar later al vond ik het kinderachtig, dat ik zóó
had gedacht, toen ik zes -en- vijftig was. Ik voelde
wel, dat ik in mijn tooneelloopbaan niet ineens van
de vijf-en- twintig op de vijftig kon springen ; wist
ook niet, of ik wel de gezondheid en de kracht zou
hebben, ooit het gouden jubilee te herdenken. Zoo
is 't toen gebeurd, dat ik 15 November 1911 mijn
veertigjarige tooneelloopbaan heb bejubeld, die eigenlijk
mijn 5-jarige was, in de Demi monde en dat ik over
enkele weken het feit ga herdenken, dat in Septembermaand van 1866 mijn eerste contract werd afgesloten met de directie, die destijds Diligentia in de
Kalverstraat bespeelde, een feit, waarvan ik in den
aanvang van deze Herinneringen omstandig heb
verhaald.
Een is er, en hij leeft nog en hij zal 't zich herinneren
als den dag van gisteren, zooals ik dat ook doe, die
't zeker weet, dat ik toen in de Bedelaarster ben opgetreden. Als Jacques de Boer dit leest, dan weet
hij 't wel, dat hij tegelijk met mij in Diligentia is
begonnen, waar zin vader en mijn broer met Bamberg
directeuren waren.
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Het instudeeren van een oud stuk in nieuwe ver
heeft, zooals ik daareven beweerde, wel heel-taling
groote bezwaren.
Zoo herinner ik me nog een geval uit den tijd, dat
ik pas aan -liet Neerlandsch was. Op het repertoire
stond De industrieel van Pont-Avesne.s. 't Stuk was
door den bekenden en verd.ienstelijken - acteur Spoor
bewerkt naar den veelgelezen roman.. Ik. kreeg de rol
van Clara, maar bij de Gebroeders van Lier had ik
datzelfde stuk gespeeld in een heel andere bewerking
en nu kwam de moeilijkheid : het waren .twee Industrieelen, getrokken uit denzelfden roman, maar wat
de eene . bewerker in het eerste ^. acte liet gebeuren,
speelde hij den ander in het tweede of derde acte
en zoo werd 't voor mij onbeschrijfelijk lastig, die
scènes en clausen uit elkander te houden.
Er is over die beide Industrieelen indertijd een
heele massa te doen geweest. Ik geloof zelfs, dat de
beide stukken nog een uitgebreide polemiek hebben
uitgelokt en dat, als ik mij niet vergis, het stuk van
den goeden, braven heer Spoor het heeft gewonnen.
De Industrieel behoort nu, misschien, tot de ver
stukken. Maar van andere stukken uit vroe--ouder
geren tijd neem Francillon bijvoorbeeld, geloof ik
het tegendeel, en zoo ik ooit Benig leed zal gevoelen,
dat ik enkele rollen niet meer zal spelen, dan zal
Francillon zeker tot die rollen behooren, omdat bepaalde jeugd hiervoor noodig is.
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Toen ik onlangs Amnoureuse zag van Enny Vreede,
Lient je Ver-kade, dacht ik : , Zie, dat, Francillon, zou

Francillon. 1886.
(Naar een schilderij van G. H. Breitner).

nu een mooie rol voor haar zijn. Enny Vreede heeft
hier zooveel vóór. Al het beminnelijke; ` dat zij in
8
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Amoureuse brengt, zou zij oak hier kunnen geven.
Ik voorspel haar een groot succes.
Voor een directie komt een groote moeilijkheid
kijken, als in dergelijke gevallen den jongeren een
kansje wordt gegeven. Dan luidt het eenparig in
de critiek : die rol was veel te zwaar. En als de
oudere die rol speelt, dan heet het in de Iers : ze
was er niet jong genoeg voor, ze luiste 't frissche
van de jeugd.
Men bedenke toch : quand le jeune premier est
vraiment pi einier, it n'est plus jeune ...
Zoo zijn er zooveel mooie stukken, die, als ze een
kleine wijziging hebben ondergaan, met veel succes
konden worden opgebracht. Een nieuwe vertaling ... .
hier en daar wat bekorten ... , een nieuwe mise -enscene ... , een oud stuk nieuw leven inblazen ...
goede regie .... een nieuw decor .... ik hoop en
vertrouw, dat Adrienne Lecouvreur Irisch en vernieuwd
voor 't voetlicht zal verschijnen en ik weet., dat onze
secretaris en regisseur Herman Roelvink die ver
zeker niet zal beschamen. ik weet dat,-wachting
omdat ik nog dezer dagen heb ondervonden, hoe hij
ook in Narcis den geest van dien tijd wist te krengen,
zoodat het mij weinig moeite heeft gekost, te breken
met ouden sleur.
Toch moet bij dergelijke reorganisatie steeds zééér
voorzichtig worden gehandeld. Niet te veel moderni-
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seeren .... 't stuk zou daardoor de pointe verliezen,
de groote lijn .... het breede zou daardoor worden
weggenomen of verstopt. Nog eens : uiterste voor
zichtigheid betrachten bij het aanbrengen van dergelijke ingrif pende veranderingen.

-

ZEVENDE HOOFDSTUK.
OUDE KIEKJES

;

MODERNE PORTRETTEN.

't Is nog pas van korten datum, dat men, wandelend
over het Leidsche Plein en langs het hek van den
Stadsschouwburg, onwillekeurig een oogent)lik blijft
toeven om te kijken naar de mooie, sprekende reclame
buiten hangen. Als dan de voorbijganger-fóto's,die
en kijker het stuk heeft gezien, waaruit de kiekjes zijn
genomen, vindt hij het prettig, de bekende scènes nog
eens weer in beeld te zien gebracht. En velen, van wie
daarlangs gaan en die, hetzij Pomarius, hetzij Césarine,
't zij Pygmalion nog niet zagen, worden aangespoord
tot een bezoek door den lachenden mond van een
onzer actrices ; het statige of komische gebaar van
een der confraters.
Zoo is 't niet altijd geweest, dat, in goede navolging
van het buitenland, die sprekende reclamefoto's werden
genomen, zooals dat thans tijdens bijna elke generale
repetitie met bliksemlicht geschiedt.
In vroeger jaren ! Ja, dan werden er wel foto's en
kiekjes in allerlei poses gemaakt van jongere en oudere
acteurs, maar dat gebeurde dan op eigen initiatief en
de reclame bleef verre. Als, vijftig jaar bijna terug,
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mijn broers Louis en Frits of andere artisten zich
wilden laten „portretteeren", dan gingen ze daarvoor
naar den fotograaf.
In de meeste gevallen maakten de fotografen onze
portretten gratis, omdat het hun niet zelden een

Louis (bovenste) en F, its (onderste) Bouwmeester. Foto,
omstreeks 1870 te Rotterdam genomen.

sommetje opbracht, als ze ons hadden gekiekt in de
een of andere bekende rol. In enkele boekwinkels
stond men dan geëtaleerd en het publiek, dat ons was
komen zien, kocht graag zoo'n herinneringsportretje.
Als ik mijn collectie uit de lange reeks van jaren
doorsnuffel, glijden zoo veel conterfeitsels door mijn
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vingers, waarvan ik
voor u op de voor
bladzijden-gande
reeds een aantal
heb laten reproduceeren. Hier zie ik
er nog een van
'1896, zooals ik in 't
schooierspak Fanfan speelde in de
Twee Straat jongens.

Tijdens mijn vacantie had ik in de Porte
St. Martin in Parijs
Les deux (mosses zien
opvoeren. 't Was er
een Schlager, een
geweldige, zoo iets
als de .Twee Weezen
en ik ben ervan
overtuigd, dat het
succes van de Twee
Mevrouw Mann —Bouwmeester als Fanfan in Weezen, dat van de
„De twee straatjongens" (1896).
Twee Straaljongens
zou zijn geworden, als d'Ennery zijn Weezendrama niet
had geschreven. Toen ik terugkwam van mijn vacantie
in Amsterdam, werd ik bij den ouden heer Stumpff
ontboden en van hem hoorde ik, dat men aan het
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Mevrouw Mann—Bouwmeester en mevrouw Coelingh— Voederman
in Devent„r (1902).

Nedeerlandsch Tooneel het stuk had aangekocht, dat ik
zoo juist in de Fransche hoofdstad was gaan kijken.
Welke rol ik er in wenschte, vroeg mij de gérant.
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En hij - verwachtte niet anders dan dat ik zou antwoorden : „De moederrol ". Ik was toen omstreeks
vijf-:en- veertig.
„Geef me Fanfan", zei ik.
Ik kreeg ze en heb den zestienjarigen straatjongen
vele keeren gespeeld. Mevrouw Holtrop van Gelder,
slank, mooi en teer, speelde den zieken jongen. Het
stuk heeft een groot publiek getrokken, maar 't is
nooit het finantieel succes van de Twee Weezen geworden.
Kiekjes uit vroeger dagen ! Hier hebt u nog een
herinnering aan een tooneeljubilée, dat mevrouw
Coelingh—Vorderman in 1902 omstreeks, in Deventer
heeft gevierd en waaraan ik heb meegewerkt. Het is
eenfoto, die ongeveer twintig jaar later werd genomen
dan die, waarin ge mevrouw Coelingh en mij in
Medea hebt gezien. Dat was in de Van Lier-jaren.
We zijn altijd goede vriendinnen gebleven. Op haar
afscheidsvoorstelling in het Paleis voor Volksvlijt,
enkele maanden terug, heb ik het haar nog eens
gezegd, dat ik zoo heel hartelijk hoop, dat het haar
in Indië naar wensch mag gaan.
0, als ik ze u eens alle kon laten zien, die lieve
herinneringen aan succesvolle rollen, aan prettige
oogenblikken, van dierbare bloedverwanten, van goede
vrienden, sympathieke confraters ; van momenten, die
in ons leven historisch zijn geworden. 't Gaat niet, ... .
't gaat nu eenmaal niet, u dat allemaal te toonen.
—

Aanplakbiljet van een voorstelling in 1813, waarin grootvader Rosenveldt
de hoofdrol vervulde.
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Hier heb ik een heel oud, heel vergeeld affiche van
Donderdag den '18den Maart 1813, toen grootvader
Rosenveldt in den Dordtschen Schouwburg optrad ter
gelegenheid van .... neen, ge moet zelf maar lezen,
't is veel te interessant.
Jubilea, premières,
uitvoeringen van dilittan ten gezelschappen,
afscheidsoogenblikken
en familietooneeltjes,
ze liggen 'in beeld gebracht in doozen en
casettes, in laden en

portefeuilles. I1ier is
liet, dat ik mijn broer
Louis op zijn eerste
tournee door Indië tot
IJmuiden heb weggebracht. We wandelden
samen op het paradedek van de groote
Louis Bouwmeester's eerste reis naar India.
boot, beiden wel heel
Mevrouw Mann-- Bouwmeester vergezelt haar
broer tot IJmuiden. Foto, aan boord genomen. erg onder den indruk
van dit oogenblik.
Maar ik dwaal af. Na den tijd, toen alleen door het
particulier initiatief van den artist of den fotograaf
onze portretten werden gemaakt, is een periode
aangebroken, waarin veel werd gefotografeerd voor
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tijdschriften en kranten. Bij ons aan het Nederlandsch
Tooneel werden die foto's dan genomen in den rookfoyer van den Schouwburg. Men lette er niet op, of
de scène feitelijk speelde in een salon, in een boudoir.
een trein of een keuken, het was eenvoudig om de

Mevrouw Mann— Bouwmeester en Louis Gimberg in „De Volkstribuun ",
op den achtergrond L. H. Chrispijn Sr., destijds regisseur aan het
,Nederlandsch Tooneel" (1912).

personen te doen, meer niet. ik laat u een voorbeeld
ervan zien in de kiek, die is gemaakt uit een der
bedrijven van de Volkstribuun, een scène tusschen
Louis Gimberg en mij. Hij is een dergenen, met
wie ik veel heb samengespeeld, een -van de kranige
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jongere acteurs, die mij tijdens de toursnee van mijn
vorig jubilee als Olivier de Jalin in de Demi -monde
zoo onvermoeid heeft terzijde gestaan, zooals ik hier
ook Constant van Kerckhoven wil noemen, die in dit
mondaine stuk De Nanjac speelt en daarin de .opvolger
is van den vroeggestorven Meunier. Ook in de -Tsarina
heeft Van Kerkhoven sterk spel gegeven.
De Volkstribuun is indertijd gespeeld onder de regie
van L. H. Chrispijn Sr., ge ziet hem op de foto op den
achtergrond zitten. Van Chrispijn's regie hebben de
jongeren veel kunnen leeren en het doet mij genoegen,
dat hij aan het Rotterdamsch gezelschap een plaats
heeft gekregen, die hem zoo geheel en al toekomt.
En om nu terug te komen tot de reclame foto's
uit den tegenwoordigen tijd. Wat zou 't niet heerlijk
geweest zijn, als dat ook vroeger had bestaan ; welk
een voordeel zouden wij ermee kunnen doen, als wij
nu op deze wijze onze vroegere grootere artisten
konden bewonderen : Mevrouw Kleine, mevrouw
Beersmans, mevrouw Pauwels!
Mevrouw Beersmans ! - Nog zie ik haar voor mij,
toen ik mijn vijf-en -twintig jarig verblijf als tooneelspeelster in Amsterdam herdacht. Wat sprak ze mij
lief en hartelijk toe. Ze had mij als heel jong meisje
gekend, toen ik in Antwerpen begon te figureeren.
Mijn ouders waren daar destijds bij den directeur
van den Vlaarnschen Schouwburg- geëngageerd. Zij
speelde toen de Bloemverkoopster en ik mocht haar

Mevrouw Mann— Bouwmeester in de , Demi- Monde" (1911).
;
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sleep dragen. Wat zag ik tegen haar op! Wat had
ik toen al een eerbied voor haar talent.
. Eenige jaren daarna zag ik haar terug in Rotter
Komedie ". Zij speelde Marguérite-dam,ine„Kl

Mevrouw Menu —Bouwmeester en Constant van Kerekhoven in „De Tsarina".

hlarguéi-ithe Gauthier. (1899).

Marguérithe Gauthier. (1899).

Naar een portret van Antoon van Welie.
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Gauthier. Ik was achttien jaar. Het laatste bedrijf
,

greep mij zóó aan, dat, toen het schouwburgje al
geheel ontruimd was, . ik mijzelf terugvond op den
Coolsingel, blootshoofds, zonder mantel. Mijn man,
die mij bij den uitgang opwachtte, nam mij bij den
arm en vroeg : „Wat is er gebeurd? .... wat scheelt
er aan? ..... waar is je hoed .... je mantel?" Tranen
maakten het, mij onmogelijk, antwoord te geven. Ik
was mijn hoofd totaal kwijt, maar ik voelde mij
zalig-gelukkig. Wat had ik genoten
Nu, na al die jaren, is het mij, of dat alles pas
gisteren gebeurd is. Daarom is de rol van Marguérite
Gauthier mij zoo lief gebleven.
Terwijl ik dit alles vertel, is het nog geen tien dagen
geleden, dat ik die rol speelde, die ik ook bij mijn
komst aan' het Nederlandsch tooneel heb opgebracht,
die heerlijke rol, waarmee ik zoo oneindig dweep.
Ja, 't is wel heel erg jammer, dat wij onze grooten
van vroeger niet meer kunnen bewonderen en bestudeeren op de manier, zooals de moderne fotokunst
daartoe de gelegenheid geeft.
Oude kiekjes en nieuwe portretten ! Als ik nog
eens de foto in dit boekje bekijk, waarop Sophie
Pauwels van Biene en ik in de G sbrecht zijn genomen ; ook zoo'n foto, die alleen voor tijdschriften
werd gemaakt, dan gaan mijn gedachten nog véél
verder terug dan dien Badeloch-tijd, die toch ook al
9
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weer vijftien jaren en langer die achter mij liggen.
Dan herinner - ik mij . weer plots den tijd, toen ik aan
't Neerlandsch kwam, den tijd, in welken mevrouw
Sophie de Vries en Christien Poolman om de beurt de
Badeloch -rol speelden. Na den dood van mevrouw
De Vries kreeg ik deze doublure met mevrouw Poolman,
en wij droegen, omdat het nu eenmaal zoo de traditie
was, het zwart fluweelen Badeloch- kostuum, zooals
ge dat ziet op die vroegere foto : het kostuum ' met den
berthe, het borststuk en den jakzoom van hermelijn
en, daarover, den roodbruinfluweelen mantel, met
goud omzet.
Over dezen Badeloch -tooi is al heel wat , te doen
geweest. Mevrouw Kleine en al haar voorgangsters
hadden deze kleedij ook zóó gedragen .... maar ze
was niet de juiste .... mevrouw Kleine wist het niet,
had het niet bij het rechte eind gehad, zeiden de
jongeren. Totdat, een jaar of zes terug, een algeheele
verandering in de Gijsbreght- tooneelschikking baan
gebroken heeft en ook het Badeloch kleed een alge
verandering heeft ondergaan. Het fluweelen-hel
kleed werd niet meer gedragen; men zocht oude
meubelstoffen, als beter te passen in den Vondel-stijl.
Dat ging een paar jaar goed. Toen vonden Roelvink
en Cato Neeb de Gijsbreght- garderobe alweer niet
genoeg „Vondelatmosfeer" ademen. Maar mevrouw
Hol trop en ' ik, die de doublure hadden, waren er niet
op gesteld, voor den derden keer zoo'n kostbare ver-
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Het tegenwoordige Badeloch- kostuum.

andering aan te brengen in onze kleeding. Zoodat
werd overeengekomen, dat wij het brokaatz ij den
onderkleed bekostigden, de directie ons den terra-cotta
9*
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kleurigen mantel
van damast met fluweelen rand en den
Middeleeuwschen
kap met sluier van
goudweefsel in
bruikleen afstond.
Dat was voor beide
partijen de beste
oplossing, waar de
directie immers het
plan opvatte om
successievelijk zelf
een ' kleedingmagazijn in te richten.

En nu hen ik eigenlijk wel heel erg
van mijn chapitre
afgedwaald. Dan
maar, via die andere
rollen weer terug
naar die, welke mij
om de beschreven
redenen, de liefste In „Het kind van de liefde ".
zal blijven. Even terug naar Marguérite Gauthier. Is 't
niet eeuwig jammer, dat, met het oog op de Tooneelschoolleerlingen, deze rol zich er hoegenaamd niet toe
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leent om er - brokstukken of scènes uit te trekken en in
te studeeren ? Wat zou dà.t heerlij I zijn voor die
leerlingen, die mij door hun spel een belofte geven
voor de toekomst. 0, hoe ik ze gadesla .... gelukkig
mij gevoel, als ik iets in ze ontdek; als ik bemerk,
dat een pittig één-actertje — en die zijn er gelukkig
genoeg voor de School tot z'n recht komt.
Krachtige, sterke dingen, die heb ik liet liefst voor
de jongelui ; dingen, waarvan desnoods de inhoud boven
hun kracht gaat. Laat ze maar eens flink loskomen;
laat ze bulderen .... laat ze maar eens goed warm
loopen in 't stuk, dan komt het tenminste voor den
dag als er temperament in zit ; later wordt dan alles
wel bijgeslepen, want dan moet er weer heel wat af.
Als ze op de School zulke sterke scènes spelen, afgewisseld door andere, waarin het lieflijke, het teedere
en innige naar voren wordt gebracht, dan staan ze
later, als ze, niet meer als leerling, maar als beginneling aan een tooneel zijn verbonden, niet zoo vreemd
tegenover het oude, klassieke drama. Want, 't is
immers niet onmogelijk (misschien mocht de „geest"
van den tijd nog eens veranderen) ; dat we nog eens
weer vervallen in dat oude genre, dat van de actrice
een sterk gestel eischt, een krachtig geluid, stevige
stembanden ; dat genre, waarvan wij, ouderen, zooveel
hebben geleerd!
Immers, voor verscheidenen van ons is dat oude
drama de poort naar de toekomst geweest .... voor
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enkelen ook de ondergang .... enkelen, die . zich zelf
niet wisten te beheerschen .... die overal en alt ij d
dezelfde kracht gaven .... die ook het groote, het

Tony in „Pro Domo".

onuitsprekelijke voordeel misten, dat er iemand was,
die ze attent maakte op hun verkeerde opvattingen.
En dat is wel een van de groote voordeelen van de

Mevi ouw Mann thuis toet haar zoon Theo en diens vrouw.
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School, dat de leerlingen van dergelijke euvelen althans
niet te .lijden zullen hebben ; dat zij wel degelijk leeren
begrijpen, dat fijne nuance in het spel een eerste eisch
is. Er komt voor hen nog genoeg kijken ! Hoe zwaar
zullen ze niet te tobben hebben met hun kostuums,
zoowel wat de moderne- als wat de époquestukken
aangaat. Wat zullen ze nog vaak hopeloos staan, als
er te beslissen valt en 't zoo groote zaak is, eigen
-smaak te laten oordeelen en, vooral in den eersten tijd,
als alles uit een kleine beurs moet gaan. Wat al tobberij
om zèlf te zoeken, te kiezen, te leiden .... Later veranderen die dingen wel ; dan kan men den boel wel
wat overlaten ; dan geeft men hier en daar wat
aan .... de bekwame naaister brengt de rest in orde.
Zoo ook nu ! Ik zou doodgewoon geen tijd hebben,
zelf iets te doen aan mijn kostuums, die ik op mijn
jubileumavond zal dragen in Adrienne Lecouvreur.
Ik zocht alleen de stoffen uit en de kleuren. Cato Neeb
raadde mij daarbij,, en, gelukkig, kwam onze keus
vrijwel overeen.. Toen een kort briefje naar Marie
Porton .... en alles zal, naar ik wil hopen, uitstekend
van stapel loopen.
Wij mogen, en ik zeg dat hier graag : wij mogen
wel héél dankbaar zijn, dat wij een costumière hebben
als Marie Dorton. We zeggen haar eenvoudig als wij
een kostuum noodig hebben : Lodewijk XIII .. .
Lodewijk XIV .... Turksch .... Grieksch .... dan
weet ze 't ; dan worden wij geholpen. Daarom was ik
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zoo heel blij, toen ik hoorde, dat deze vrouw, die haar
vak zoo uitnemend verstaat, weer tijdelijk aan den
arbeid was gegaan. Gelukkig voor mij .! Och, wáár
is de oorlog . al niet
goed voor! Toch hoop
ik van harte dat zij,
als alles weer pais
en vree is en zekere
mantels niet maanden - vooruit in de
vestiaire van een - of
andere Bank
ven te worden ,,afgegeven", hoop ik, dat
zij dan een welverdiende rust zal mogen genieten.

behoe-

't Liefst speel ik in
moderne, in sjieke
toiletten vooral, maar
er zijn toch ook stuk
ik, al ben ik-ken,di
er niet de moderne
vrouw in, toch wel
graag nog eens weer
zou willen opbrengen .

[ In ,.de Officieele vrouw ".
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Zeventien jaar bijvoorbeeld .... een moederrol ! -Ja, ja,
een moederrol ! Way speelden we allen die lieve rollen

In „Césarine". De première ging in Meppel, waar het kiekje van
de dames Mann, Van Korlaar en Poolman werd genomen.

met veel plezier. Greelje Lobo, Jacques Reule .... ik
mag hier toch wel zeugen, dat het heerlijk samens p eli
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is geweest ! Spel, waaraan ook zij beiden zeker met
genoegen zullen terugdenken.
Zooals die twee, zoo heb ik zooveel jongeren zien
komen .... zien gaan .... zien klimmen .... vasten
voet zien krijgen aan het Nederlandsch Tooneel. Ik
heb altijdgenoeglijk met hen samengewerkt en hoop
van harte, dat al hun toekomstdroomen in vervulling
zullen gaan, speciaal ook den jongen acteur, den
ernstigen werker Van Dalsum, wien men dit jaar
voor het eerst de Gijsbreght rol heeft toevertrouwd,
wensch ik alle goeds.
Ernstige werkers! Zijn ze het niet allen, mijn confraters en confrateressen ? Steken ze elkander in

Mevrouw Mann— Bouwmeester.
Naar een schilderij van Antoon van Welie.
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plichtsbetrachting niet naar den kroon ? Mijn beste
wenschen vergezellen hen!
.

Zoo zijn de dertig jaren aan het Nederlandsch
Tooneel voor mij omgegaan in hard werken ! Nu ze
achter mij liggen, die jaren, die een menschenleeftijd
vertegenwoordigen, nu- zie ik er op terug als op een
korte episode ! Wat - daar achter ligt die andere
twintig jaren, die voor mij : -juist de zwaarste moesten
zijn, omdat zij zoo vol zorgen- waren en vol moeilijkheden, die zijn niets dan een schim gebleven, een
vluchtige schim, omdat ik, toen ik begon, nog zoo
jong was, zoo piepjong .... zestien jaar!
En nu wil ik dit herinneringsboek besluiten met
den wensch en de hoop, dat de plaats, waar ik bijna
de helft van mijn leven heb gespeeld, dat onze Stadsschouwburg, ondanks campagne en intrige, in handen
moge blijven van ben, die veertig jaren het roer in
handen hielden ; dat ik over enkele jaren daar, op
die plaats, afscheid van het publiek zal mogen nemen.
Als tooneelspeelster! Want het Amsterdamsche publiek,
ik hoop het nog dikwijls te zien. Van uit loge P.,
waar ik altijd zit, of .... benedenloge, waar ik dan
mijn oud-confrateressen zal ontmoeten : mevrouw
Van Korlaar en mevrouw Christien Poolman ! Wat
zal er dan door ons worden gepraat ! Willem van
Zuijien zou gezegd hebben : ,,De rafels hangen erbij !"

Als Adrienne Lecouvreur op den avond van haar 50 -jarig jubilee (2de bedrijf).
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„Het is voor ons beiden, naar ik hoop, een prettige
samenwerking geweest", zegt mevrouw Mann. —
Wat daar nu op te antwoorden ?
Wij, journalisten, wij hebben met zoo vele en zoo
velerlei menschen te doen ; wij vragen maar uit, soms
met o, zooveel moeite en dan maken wij een relaas
van wat wij vernamen. Dat relaas moet leesbaar zijn
en daarom moeten wij ons best maar doen om altijd
goed in ons humeur te zijn, ook als wij na een lastig
en ongenoeglijk interview maar heel wat moeite hebben
om het goede humeur te behouden. Dat wil niet
zeggen, dat alle interviews ongenoeglijk, dat alle geinterviewden stug en bokkig zijn. Het ware on dan kbaar, dit te beweren ! 0 neen, er zijn interviews
en slachtoffers, die .... enfin, die ons het werken
prettig maken en gemakkelijk. Maar een ,.samen
als met mevrouw Mann, ik noem 't-werkn"
„samenwerken" om haar vriendelijk woord te gebruiken, een samenwerken, als waarvan dit boekje
het resultaat is, dat is toch eigenlijk, wat ons journalistiek werk zoo mooi en prettig maakt. Zoo dat
opene, dat hartelijke, dat prettige, dat mevrouw Mann
had, telkens weer, als ik 't haar kwam lastig maken,
telkens weer als ik haar kwam plagen : He toe,
mevrouwtje, maakt u nu dit af, zorgt u nu, dat ik
morgen die blaadjes krijg, telkens weer als ik
bij haar kwaal vragen om een portretje uit dien
tijd, om nog eens te mogen scharrelen in de la,
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waarin al de kostelijke herinneringen uit die periode
werden bewaard; dat langzamerhand zoo prettig
gaan voelen onder 't werk, dat zij van een vormelijk
interview- slachtoffer werd tot een vertrouwende, goede
vriendin, die maar vertelde, alles wat daar uit hart
en herinnering opwelde uit dat vrouwenleven van
hard werken en heel mooie en droeve ervaring ; omdat
zij 't zoo lief liet blijken, dat zij jeheelemaal ver
wel aan je overliet, wat je van dat alles-trouwden'
zou opschrijven in haar boek .... dat alles maakte
het werken met haar aan dit boekje tot een waarlijk
wel veel méér dan „prettige" samenwerking.
Ik had nog zooveel meer willen weten, maar er
waren onderwerpen, waarover mevrouw Mann zich
niet „wilde laten gaan ". Ook zelfs niet in vage termen
heeft zij zichwillen uitlaten over de bestemming,
die zij misschien (?) reeds heeft voor den Theo MannBouwmeesterring ; haar oordeel over de Tooneelschool,
waaraan zij een deel van haar tijd geeft, heeft zij
voorloopig nog opgeschort. En zóó was er nog wel
meer....
Maar naast dit boek zou, desondanks, nog een
tweede kunnen worden geschreven, waarin ik dan
zou vertellen van hoe ik mevrouw Mann tijdens deze
samenwerking heb leeren kennen, in haar kleed
stadsschouwburg, als de groote artiste,-kamerind
die zich voorbereidt voor haar wonderlijk grootsche
taak van ontleden en weer construeeren van fel
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bewogen ' me_nschenlevens ; in haar eigen interieur,
bedisselend haar huishoudentje, waar Jimmy en de
andere honden en poes Betsy zoo belangrijke elementen
zijn; in haar omgang met haar kinderen, als zij geheel
liefhebbende en trotsche. moeder en .... grootmoeder
was; als vrouw van de wereld, in Scheveningen, in
zomersche badmaanden.
Maar dat zijn de herinneringen, die ik hier niet
mag uiten ; die voor mij echter beteekenen de winst
van een hartelijke vriendin, maar óók een gelukkige
periode in onzen, niet altijd prettigen, journalistieken
arbeid.
Het klaar maken vary dit boekje, het is voor mij,
lieve mevrouw Mann, een heerlijke samenwerking
geweest.
ANNA E. ZUIKERBERG.

Amsterdcon, 30 December 1916.
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