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Verantwoording
De brievencollectie van het Nederlands Theater Instituut bevat brieven van en aan
toneelspelers en toneelspeelsters, schrijvers, dramaturgen, journalisten,
schouwburgdirecties, regisseurs, cassières, suppoosten èn natuurlijk bewonderaars,
vrienden, kennissen en kwaadsprekers.
De totale omvang van de collectie bedraagt ± 24500 brieven.
De toneelspeelster Fie Carelsen heeft op 21 maart 1973 (zij is overleden op 21 juli
1975) behalve haar fotoalbums, haar zelfgeschreven recensies over de toneelstukken
die zij gezien heeft, plakboeken en knipsels, óók haar correspondentie geschonken
aan het Nederlands Theater Instituut. In een bijbehorend schrijven verklaart zij onder
andere: ‘Mocht ooit publicatie worden overwogen, dan dient ook hierbij altijd voorop
te staan, dat noch afzender noch geadresseerde hierdoor gekwetst zou kunnen worden’.
Uit deze zinsnede en soms ook uit haar correspondentie blijkt dat zij publicatie in
overweging heeft genomen.
Door de brieven van Jean-Louis Pisuisse openbaar te maken, wilde zij haar rol in
deze liefdesverhouding laten zien.
De brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen gedurende de periode winter
1908 tot en met mei 1922 zijn zorgvuldig bewaard en liggen nu in druk compleet
voor u.
De publicatie hiervan is een hommage aan Jean-Louis Pisuisse. Hij blijkt een man
te zijn met vele talenten, een hard werkend kunstenaar, een warm, persoonlijk,
hartstochtelijk mens. Zijn brieven geven een beeld van het leven in die tijd: de
moeilijkheden en successen bij het cabaret en bij het toneel. Zij geven een stukje
geschiedenis van het land, van de 1e wereldoorlog (1914-1918) en van het
Nederlands-Indië in die tijd.
Bovenal geven deze brieven inzicht in de persoonlijkheid van deze twee mensen
en hun grote liefde voor elkaar.
Het kan voorkomen dat sommige situaties, beweringen en uitspraken anders blijken
te zijn dan tot nu toe bekend waren. Jean-Louis Pisuisse geeft natuurlijk zijn eigen
subjectieve beleving in zijn brieven weer, maar toch blijkt dan, na onderzoek, de
brief één van de betrouwbaarste bronnen te zijn.
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Het boek bevat voorin een beknopte biografie van Jean-Louis Pisuisse en Fie Carelsen.
Het materiaal bestaat uit 327 bladen, 46 enveloppen, 9 prentbriefkaarten, 8
kladblaadjes, 7 telegrammen, 5 briefkaarten, 3 visitekaartjes en 3 postbladen.
Aan de woordvolgorde, de spelling en leestekens in de tekst is niets veranderd.
Een enkele correctie of toevoeging staat tussen vierkante haken in de tekst. De
woorden en begrippen die enige toelichting nodig hebben zijn met een cijfer in de
brief geplaatst en achterin per hoofdstuk (periode) nader verklaard. De mensen die
in de brieven voorkomen zijn met een korte persoonsbeschrijving achterin (alfabetisch)
opgenomen. Hier en daar zijn verbindende teksten toegevoegd. Deze zijn cursief
gezet.
De aanvullende gegevens zijn op verscheidene plaatsen getoetst.
De volledige teksten van de liedjes die in de brieven genoemd worden, zijn achterin
ook opgenomen.
Persoonlijk ben ik verheugd dat de directie van het Nederlands Theater Instituut, met
name Donald Bleyleve, deze uitgave heeft mogelijk gemaakt.
Bedanken wil ik al degenen die mij in de afgelopen periode met op- en
aanmerkingen hebben gestimuleerd. Een paar mensen wil ik bij name noemen:
Paul Blom, dank je wel voor je zorgvuldig ‘kijken wat er staat’; Wout Spies,
bedankt voor je ‘altijd open deur’; Paul Post, voor je vragen ‘Hoe zat dat precies?’
Jenny Pisuisse, bedankt voor je aanvullende en soms ingewikkelde familiegegevens
en voor je mééleven vooral!! Wim Ibo, voor je commentaar bij het doorlezen van
het manuscript en Frans Koolschijn voor zijn historische uiteenzettingen.
Lydia Klok, dank je wel voor het geduldig uittypen van het manuscript, en tot slot
Roel Bogaards voor de verzorging van de foto's.
Anke Hamel.

Mijn liefste lief

9

Ter inleiding
Een dag om nooit te vergeten: 31 maart 1986. Mijn verjaardag en een kamer vol
gasten. Toen dat telefoontje van Wim Ibo: ‘Jenneke, ik heb een heerlijk verjaarscadeau
voor jou: de brieven van jouw vader aan Fie worden uitgegeven!’.
Mijn reactie daarop, fel en verontwaardigd: ‘Nee, dát niet! de aasgieren, die zich
nu uit sentatielust storten op die prachtige liefdesbrieven...’
Want Fie Carelsen, mijn dierbare ‘tante Fietje’, had mij ooit in de vertrouwde sfeer
van ‘moeder en dochter’, zoals zij dat noemde, de eerste brieven van mijn vader
voorgelezen. In haar laatste levensjaren leefde zij meer en meer met de herinnering
aan hun grote liefde en zij wilde mij daarin laten delen. Al eerder had ze mij een
enveloppe gegeven met Sinterklaasgedichtjes, waaruit bleek met hoeveel tederheid
en humor ‘Swiepje’ haar ijdelheidjes en ziektetjes wist te beschrijven. Maar nooit
vergeet ik de middag waarop zij met haar donkere, door emotie bevende stem, zijn
hartstochtelijke brieven voorlas. Ik heb het toen ervaren niet alleen als blijk van groot
vertrouwen, maar ook als iets heel intiems - iets tussen haar en mij.
En nu zouden anderen, wildvreemden diezelfde brieven onder ogen krijgen?
‘Jenneke, heus,’ zei Wim geruststellend, ‘de vrouw die zich ermee bezig houdt is
zo'n aardig mens, je moet niet bang zijn...’
Ik ging terug naar mijn gasten en later zei een van hen tegen mij: ‘Je was opeens
zo verdrietig. Wat was er nu toch?’ Op dat moment viel er niets te verklaren. Wat
wil je, in een kamer vol mensen, die wel je achtergrond kennen, maar die niet konden
weten, dat dit ‘cadeau’ bij mij alleen maar een reactie opriep van ‘Nee, niet nóg weer
mijn vader, moeder en Fietje...’
Dagenlang hield het mij bezig.
Per slot had ik een boek geschreven over mijn ouders, een boek dat ik beschouwde
als een afrekening met een verleden dat van míj was. Kort daarna had ik het al moeilijk
genoeg gehad met ‘Mensch durf te leven’, het toneelstuk van Gerben Hellinga en
zíjn visie op de dramatische laatste levensmaanden van mijn ouders. Men had mij
er in zoverre bij betrokken, dat ik een repetitie mocht bijwonen, kennis maakte met
de acteurs, die daarmee misschien wel net zo in verlegenheid werden gebracht als
ik. Maar de omzichtigheid waarmee ik toen werd behandeld was overbodig, want ik
realiseerde
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mij heel goed, dat ik keek naar een toneelstuk, luisterde naar teksten van een ander.
Het had niet veel te maken met míjn werkelijkheid, al was ik opgelucht toen de
voorstellingen waren afgelopen.
Maar dat nu de brieven van mijn vader aan Fie zouden worden gepubliceerd?
Liefdes - brieven, zoals een man die alleen maar kan schrijven aan een vrouw, in de
zekerheid dat anderen die nooit te lezen zullen krijgen - dat was toch iets anders.
Toen kwam, enige weken later, ‘dat aardige mens’ naar mij toe: Anke Hamel. En
opeens voelde ik mij veilig. Want al tijdens dat eerste bezoek merkte ik met hoeveel
piëteit, liefdevolle aandacht en zorgvuldigheid zij zich wijdde aan de redactie van
deze brieven.
Zij werkt op de afdeling collectie van het Nederlands Theater Instituut. Door haar
handen gaan vele brieven ván en áan mensen, die ooit met het theaterleven te maken
hebben gehad. Toen, tien jaar ná de dood van Fie Carelsen (zij stierf op 20 juli 1975)
de brieven volgens testament werden vrijgegeven en Anke Hamel ook deze onder
ogen kreeg, vond zij ze interessant genoeg om er met haar naaste medewerkers over
te spreken.
‘Met díe brieven moeten wij iets doen. Ze zijn niet alleen prachtig geschreven,
maar zij geven ook een direct beeld van het artiestenbestaan vóor de eerste
wereldoorlog, ín die oorlog en kort erna.’
Toen zij later geregeld bij mij kwam, leerde zij mij de brieven met nieuwe ogen
te lezen. Zij besprak ze met mij, stelde vragen - niet alleen over mijn vader maar ook
over de mensen die, dikwijls alleen met een vóornaam, werden genoemd. Er volgde,
nu van ónze kant, een intensieve briefwisseling. Vragen, problemen waarop ik vaak
het antwoord ook niet wist. Maar telkens als er weer een stapeltje uitgetypte vellen
kwam, zette ik mij aan het lezen en raakte, net als zij, gefascineerd door de manier
waarop ‘Swiepje’ in lange brieven vertelde over zijn moeilijke bestaan in Indië, zijn
strubbelingen met Max Blokzijl, de eeuwige geldzorgen, de uitputtende voorstellingen
onder, in die tijd, nog primitieve omstandigheden. Natuurlijk had ik mijn bedenkingen
als er erotische passages in voorkwamen. Maar die waren niet alleen hartstochtelijk,
maar ook zo poëtisch, dat ik wel eens dacht: ‘Welke vrouw zou niet gelukkig zijn
met deze brieven? Wie krijgt nu ooit nog zulke liefdesverklaringen?’
Misschien had Anke wel gelijk, toen ze tegen mij zei: ‘Fie heeft waarschijnlijk
gewild dat jij nog bewust kennis zou kunnen nemen van de inhoud...’ want al lezend,
werd mij veel duidelijk van situaties, gevoeligheden, die wel eens waren aangestipt,
maar nooit echt onder woorden gebracht.
Ik had mijn eigen herinneringen aan mijn vader. Maar ook de verhalen van de
familie en niet te vergeten de uitspraken van Fie, hadden er nog eens extra toe
bijgedragen dat het beeld dat ik van hem had, steeds mooier was geworden.
Toen Fie, in een van haar laatste gesprekken met Wim Ibo, voor de televisie (1967)
zei: ‘Hij leefde en stierf als een ridder...’ was ook ik diep onder de indruk. Maar na
lezing van een brief uit 1909, schrijf ik fel en geschokt aan Anke Hamel: ‘Als ik jou
niet zo'n echt lief mens vond, dan zou ik bij mijn eerste reactie blijven: wáarom moet
dit alles worden gepubliceerd? Ik ben natuurlijk tóch geschokt door de manier waarop
papa over zijn venerische ziekte schrijft, het tóch verlaten van zijn eerste Vrouw
(fraai hoor, die hoofdletter!). En dan zijn reactie op de abortus van Fie. Eerst
antwoordt hij op haar mededeling dat zij zwanger is: “Kindje van ons samen. Fijn.
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We zien dan wel hoe ik dat moet echten.” Een paar brieven later: “anakje soedah
habis” (het kindje is er niet meer) als Fie schrijft dat zij zich heeft laten aborteren.
Wat die stap voor háar betekend moet hebben, daarover rept hij met geen woord.
Ik moet je zeggen, dat ik nu moeite heb met dat beeld van ridderlijke man, zorgzame
vader...’
Een wat ál te heftig oordeel van een dochter die opeens geconfronteerd wordt met
het menselijke, al te menselijke aspect van een bewonderde vader.
Maar dan volgen er brieven waaruit blijkt hoezeer hij in de loop der jaren
veranderde.
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Op 18 november 1919 schrijft hij aan Fie, als hij haar vertelt over zijn liefdesrelatie
met mijn moeder, Jenny Gilliams: ‘Nu heeft mij de hartstocht, de wellust als dat
woord jou verkieselijker lijkt - tot een andere vrouw gedreven en daaruit staat een
kind geboren te worden. Dat kind roept mij...’
Op 31 maart 1920 werd dat kind geboren. Dat kind ben ik. Wat betekent het om
een levenlang geconfronteerd te worden met een dergelijke gecompliceerde
verhouding? Door de brieven van mijn vader aan Fie Carelsen is mij duidelijk
geworden, dat de band tussen mijn vader en Fie nooit is verbroken. Hun liefde voor
elkaar was zo groot, dat Fietje mij heeft geaccepteerd als de dochter die zij nooit
heeft kunnen hebben. Toen die mogelijkheid er wás, waren zowel mijn vader als zij,
daar niet aan toe. ‘Anakje soedah habis’ uit 1909 was niet meer het kindje van 1920.
In tien jaren was de jonge, door vrouwen geadoreerde en verwende man, gerijpt tot
de mens Jean-Louis Pisuisse, die de konsekwenties aanvaardde van zijn
hartstochtelijke natuur. Ook de toon van zijn brieven is veranderd: niet langer de
liefdesverklaringen van een bezeten minnaar, maar de met weemoed uitgesproken
vertwijfeling van een wanhopig mens.
Ik ben er mij terdege van bewust, dat voor een willekeurige lezer, brieven
geschreven in de mobilisatietijd, het leven van Swiep temidden van de soldaten,
minstens zo belangrijk zijn als de persoonlijke brieven. Maar ook de vervreemding
tussen deze twee mensen komt zo duidelijk naar voren: Fie kiest uiteindelijk voor
een carrière als actrice, Swiep blijft zijn roeping als cabaretier trouw. Hoe moeilijk
zijn leven werd als directeur van zijn Kleinkunst-gezelschappen blijkt uit de brieven
die hij ná de eerste wereldoorlog schreef.
Dit boek is een monument niet alleen voor mijn vader, maar ook voor alle artiesten
die onder dikwijls onbeschrijflijk moeilijke omstandigheden bereid bleven op te
treden voor een niet altijd kunstzinnig publiek.
Daarom ook heb ik mij verzoend met de publicatie van deze brieven.
Maar... als ‘verjaarscadeautje’ had ik het nooit geaccepteerd als daar niet was
geweest die warmvoelende, meelevende, humorvolle Anke Hamel.
Haar wil ik danken voor de aandacht en haar begrip voor Jean-Louis Pisuisse, Fie
Carelsen, Jenny Gilliams en... voor mij
Jenny Pisuisse.
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Biografie Jean-Louis Pisuisse
Vlissingen, 6 september 1880 - Amsterdam, 26 november 1927, journalist - cabaretier.
Hij was de zoon van Jacobus Servaas Pisuisse (1836-1904), inspecteur van het
loodswezen en van Wilhelmina Jacoba Schipper (1845-1928), loodgietersdochter.
Zij kregen vijf dochters en één zoon Jean-Louis.
Jean-Louis bracht zijn jeugd door in Vlissingen en Middelburg, waar hij de HBS
doorliep. Door bemiddeling van zijn oom die werkzaam was bij de Middelburgsche
Courant kon hij zijn eerste artikelen publiceren. Op 20-jarige leeftijd vertrok hij naar
Amsterdam om verslaggever te worden bij de Amsterdamsche Courant en later bij
het Algemeen Handelsblad. Van 1903 tot 1906 was hij correspondent voor dat blad
in Londen. Hij was inmiddels gehuwd op 5-5-1903 met Jacoba Smit (1877-1933)
die hem twee kinderen schonk: een zoon Jack (Jacques Servais) 1904-1973 en een
dochter Eline (Marguerite) 1905-1949.
Terug in Nederland maakt hij met zijn collega Max Blokzijl een reportage over
hun avontuur waarbij zij verkleed als ‘Italiaanse straatzangers’ voorzien van gitaar,
orgeltje en mandoline door ons land trekken. Hun ervaringen worden in boekvorm
uitgegeven, waarna zij officieel in de theaters gaan optreden.
Zij besluiten als ‘journalisten-chansonnier’ een reis naar het toenmalige
Nederlands-Indië te maken. Zij reizen via Parijs waar zij het jonge cabaret artistique
leren kennen. Een ervaring die voor Pisuisse van doorslaggevende aard bleek te zijn
voor zijn verdere leven. ‘Le Chat Noir’ blijft tot het eind van zijn leven het symbool
van zijn artistieke aspiraties. In Soerabaja ontmoet hij in 1908 Fie Carelsen die hij
in zijn eerste cabaretensemble ‘De Kattebel’ opneemt. Bekende liedjes uit die tijd
zijn: ‘Poëzie en proza in de thee’, ‘Een brief van een ongehuwde moeder aan H.M.
Koningin Wilhelmina bij de geboorte van Prinses Juliana’, ‘De Franse gouvernante’.
Met Max Blokzijl vervolgt hij zijn reis via Japan, China, Rusland en Duitsland. In
de zomer van 1911 zijn zij weer in Nederland terug. Hij besluit de journalistiek
vaarwel te zeggen en beroepsartiest te worden. In samenwerking met de impresario
Max van Gelder begint hij het Cabaret Artistique in het Scheveningse Kurhaus (1912)
waar hij o.a. met Fie Carelsen internationale duetten zingt. Een jaar later (1913)
trouwt hij met Fie Carelsen en maakt opnieuw een tournee door Nederlands-Indië.
Met het grootste gemak zingt en confe-
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reert hij in verschillende talen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (augustus
1914) maakt een einde aan hun verdere plannen. Blokzijl moet zich melden voor de
militaire dienst en Pisuisse wordt oorlogscorrespondent voor De Telegraaf in België.
Ook schrijft hij brieven voor het Algemeen Handelsblad.
In de jaren die volgen moet hij soms enkele maanden onder dienst en dan weer
treedt hij op in het Kurhaus of in andere theaters door het hele land samen met zijn
nieuwe begeleider Jan Hemsing. Soms ook samen met Fie Carelsen treedt hij op
voor de soldaten en lanceert met groot succes de eerste liedjes van Dirk Witte. Hun
samenwerking zou Nederland een aantal klassiek geworden cabaretliedjes bezorgen,
waarvan ‘Mensch, durf te leven’ het bekendst is geworden.
Omdat Fie Carelsen zich voornamelijk aan het toneel gaat wijden, blijft Pisuisse
voortdurend op zoek naar nieuwe mensen voor zijn cabaretgezelschap: Antoinette
van Dijk, Willy Corsari, Lola Cornero, Stella Fontaine, Paul Collin, Louis Davids
en Margie Morris, Koos en Césarine Speenhoff, Herman Tholen en Albert van Lier.
In januari 1917 ontmoet hij in 't gezelschap van Max van Gelder de Vlaamse zangeres
Jenny Gilliams. Hij engageert haar op 19 juli 1918, wordt verliefd en in 1920 wordt
hun dochter Jenneke geboren. De officiële scheiding van Fie Carelsen vindt pas in
1925 plaats, zijn huwelijk met Jenny Gilliams in 1927. Grote spanningen ontstaan
er in deze jaren, omdat hij beide vrouwen in zijn leven nodig heeft. Jenny werkt mee
in zijn cabaret. De liedjes die hij samen met Fie Carelsen zong, zingt hij nu met
Jenny. Zij gaan samen (met Henk Stuurop) op tournee door Nederlands-Indië (1925
tot eind januari 1927). In augustus 1927 debuteert de lyrische tenor Tjakko Kuiper
(1900-1927) bij het Pisuisse-ensemble. Deze wordt verliefd op Jenny Gilliams, maar
Jenny kiest tenslotte toch voor haar echtgenoot. Tjakko Kuiper kan deze afwijzing
niet verwerken en begaat op 26 november 1927 een wanhoopsdaad: op het
Rembrandtplein in Amsterdam schiet hij Jenny en (aangezien Jean-Louis zijn vrouw
wil beschermen en voor haar gaat staan), ook Jean-Louis èn zichzelf dood. De
begrafenis groeit uit tot een postuum huldebetoon. Van de pioniers die hun stempel
hebben gedrukt op de verdere ontwikkeling en de latere bloei van het Nederlandse
cabaret, heeft Jean-Louis Pisuisse de grootste en belangrijkste rol gespeeld. Zijn
eruditie, zijn internationale gerichtheid en zijn leiderschap hebben van hem een
uitzonderlijke cabaretpersoonlijkheid gemaakt, wiens werk en visie een niet te
onderschatten invloed hebben uitgeoefend op talloze kunstenaars die door hem
werden ontdekt of gestimuleerd. Hij was de eerste die een volwaardig cabaretensemble
formeerde en in stand hield. Hij was ook de eerste werkelijke conferencier. Hij
introduceerde, naast nieuwe Nederlandse liedjes van jonge auteurs en componisten,
ook het werk van buitenlandse collega's, waarbij hij (in navolging van de Franse
cabaretier Aristide Bruant, die zijn grote inspirator is geweest) bovendien een grote
plaats inruimde voor het volksliedje uit alle tijden.
Zijn optreden was van een innemende charme. Hij had een krachtige zangstem en
een levendige, indringende voordracht. Hij begeleidde zichzelf op de luit of de gitaar
of werd begeleid door een pianist (Max Blokzijl, Jan Hemsing, Henk Stuurop).
Pisuisse vertaalde toneelstukken, schreef veel artikelen voor kranten en weekbladen,
publiceerde ‘De schipbreuk van de Berlin’ en ‘De franctireur van Warsage’ en schreef
cabaretliedjes zoals: Poëzie en proza in de thee, De Fransche gouvernante,
Minneklachtje, Fancy Fair, Meisjes.
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Biografie Fie Carelsen (pseudoniem van Sophia de Jong)
Amsterdam, 5 april 1890 - 's Gravenhage, 21 juli 1975, toneelspeelster.
Zij was de dochter van Cécile Carelsen (pseudoniem van Cecile Cohen) 1963-1944,
toneelspeelster en Jacob de Jong, een zakenman.
De kleine Fie was reeds op driejarige leeftijd te zien in het theater Van Lier in het
drama ‘De levende brug’ (Suttan Vane) waarbij zij in de armen lag van haar tante
Margo Cohen. Haar moeder had toen op dertigjarige leeftijd gekozen voor het
kunstenaarsleven boven dat van het solide zakenmilieu waartoe haar toenmalige
echtgenoot Jacob de Jong behoorde. Daardoor bleef ook haar dochter bij het
toneelbedrijf betrokken: zij moest telkens van school wisselen (achtereenvolgens in
Antwerpen, Amsterdam en Den Haag), leerde al vroeg de bekende toneelspelers (o.a.
de Bouwmeesters) kennen en besloot toneelspeelster te worden. In 1905 slaagt zij
voor het toelatingsexamen van de Tooneelschool, Amsterdam. Mede door toedoen
van haar moeder mag zij mee op tournee door Nederlands-Indië (Nederlandsche
Indisch Tooneel, onder leiding van Anton Kimmel). Hier vindt haar officiële debuut
plaats: Mevrouw Errol in ‘De kleine lord’ (F.H. Burnett). Zij leert kort daarna de
journalist-cabaretier Jean-Louis Puisuisse kennen, die een onuitwisbaar stempel op
heel haar verdere leven drukt. Tussen haar en hem ontvlamt de liefde. Zij treedt op
in zijn eerste cabaret ‘De Kattebel.’ Ter gelegenheid van de geboorte van prinses
Juliana (30 april 1909) schrijft Pisuisse voor haar als diseuse ‘Brief van een
ongehuwde moeder aan Koningin Wilhelmina.’
In de zomer van 1909 keert zij naar Nederland terug en krijgt, mede door toedoen
van Jan Musch, een contract bij Willem Royaards' N.V. Het Tooneel, tot 1914. In
‘De huizen van de weduwnaar’ (G.B. Shaw) geeft zij voor het eerst blijk van haar
intuïtief ‘zien’ om een dieper verband te leggen tussen iemands temperament, karakter,
persoonlijkheid en...iemands kleding. In latere jaren zal zij, na kennisneming van
een nieuwe rol, steeds vragen: ‘Hoe gaat die vrouw gekleed?’ In die jaren bij Royaards
heeft zij weinig werk. Zij hoort maar al te vaak dat zij moeilijk te plaatsen is door
haar type (lang, donker, slank) in tegenstelling met het ideaal beeld van de vrouw in
haar tijd. Door ziekte van Caroline van Dommelen wordt haar een kans geboden de
hoofdrol over te nemen in ‘De vrouw in het spel’ (C. Fitch). Veel steun ontvangt Fie
van Pisuisse aan wiens programma zij geregeld meewerkt. Zij leert buitenlandse
talen spreken op zijn

Mijn liefste lief

15
aansporen. Ook moet zij, zoals Pisuisse het uitdrukt ‘haar eigen, lieve stem gebruiken’
en niet de onnatuurlijke hoge toon, die Royaards van haar verlangt. Zij leert zich
natuurlijk en gewoon op de planken bewegen. Groot succes heeft zij met deze
speeltrant in 1913 met ‘Lou Lou’ van Carlo Bertolozzi.
Na haar huwelijk op 14 augustus 1913 met Jean-Louis Pisuisse treedt zij vaker op
in diens cabaret. Zij zingen levensliedjes, Franse chansons en Bretonse liederen (in
klederdracht) van Theodore Botrel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog schrijft Pisuisse
als oorlogscorrespondent voor het Algemeen Handelsblad brieven en werkt zij bij
de Koninklijke Vereniging Het Nederlandsch Tooneel (KVHNT) in Amsterdam als
jonge actrice te midden van vele grote talenten. Met Pisuisse treedt Fie op voor de
soldaten aan de grenzen, maar haar liefde blijft toch uitgaan naar het grote toneel.
Eind 1917 wordt er een nieuwe directeur benoemd bij de KVHNT; naast Willem
Royaards komt de toneel vernieuwer Eduard Verkade. Haar eerste rol onder zijn
leiding is Gloria Glandon in ‘You never can tell’ (Shaw). Om de gestileerde, ethische
opvatting van Verkade die Fie in haar spel tot uitdrukking brengt wordt zij soms
aangevallen, zowel door romantici als door naturalisten. Ook Pisuisse met zijn
sanguinisch temperament staat vaak recht tegenover de stijl van Verkade. Beide
echtelieden hebben echter veel succes elk in hun eigen werk maar leven steeds meer
langs elkaar heen. Fie speelt (periode 1917/1920) Koningin Gertrude in Verkades
beroemd geworden vertolking van ‘Hamlet’. De beste kritieken krijgt zij voor haar
sobere, natuurlijke spel als Hélène in ‘Zijn enige vrouw’ (J. Magnussen). Zij spreekt
daarin zinnen uit die haar in haar privéleven zeer vertrouwd zijn: ‘Hou je eigenlijk
nog wel van me?’
Haar verhouding met Pisuisse vertroebelt meer en meer. Innerlijk besluit Fie
Carelsen haar eigen weg te zoeken: zij verlaat Amsterdam en vestigt zich in Den
Haag. Vanaf deze tijd (1920) speelt zij een grote rol in het mondaine leven daar. Fie
krijgt een engagement bij het Hofstadtoneel van Cor van der Lugt Melsert, speelt er
onafgebroken en wordt als de grande dame van het Haagse toneel beschouwd.
Maar haar begintijd in de hofstad is moeilijk. Naast Cor van der Lugt Melsert is
diens jonge vrouw, Annie van Ees, dé populairste actrice van het gezelschap. Ook
het alleen-wonen valt haar zwaar, zij geeft zich over aan zelfbeklag en is veel ziek
(zomer 1921). Haar talent kan zij slechts waarmaken in kleine rollen. Wel ontpopt
zij zich, in deze periode, tot de best geklede actrice van Den Haag. Zij verkeert in
diplomatieke kringen. Haar talenkennis komt goed van pas. Een grote vriend in haar
leven wordt Don José de Santos Bandeira, attaché van de Portugese legatie. Tot haar
intieme vrienden behoren o.a. ook Frans Spittel, Barbarossa (J.Ch. Schröder), M.H.
Du Croo (Brammetje) en wat later A. Adama Zijlstra. Helaas blijkt haar vriend José
de Santos Bandeira betrokken te zijn bij een financiële zwendel: ‘Het Portugeese
Bankbiljettenschandaal’. Hij moet overhaast naar Portugal waar hij berecht wordt.
Een glansrol van Fie uit deze periode is die van Sinida (1924), de leeuwentemster
in ‘De man die de klappen krijgt’ (L.N. Andrejew.)
In het seizoen 1925/26 richt Eduard Veterman samen met Louis Chrispijn jr. het
Odéon gezelschap op, waarvan Fie de ‘leading lady’ is. Daarna keert zij weer terug
bij het Hofstadtoneel, waar zij veel samenwerkt met Louis Gimberg. Op 14 november
1925 laat zij zich scheiden van Pisuisse; al blijft hij wel met haar in contact. Zijn
onverwachte dood - op 26 november 1927 wordt hij in Amsterdam door de voormalige
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minnaar van zijn vrouw (Jenny Gilliams) doodgeschoten - is een zware slag voor
Fie Carelsen.
Het 25-jarige toneeljubileum viert zij met de titelrol Mata Hari, in haast geschreven
door Eduard Veterman. Het publiek reageert met warme belangstelling voor haar,
maar voelt zich diep teleurgesteld in het stuk. In de jaren 1938-1947 is zij verbonden
aan het Residentie Tooneel. De karakterrol Miss Olwen Peel in ‘Dangerous corner’
(J.B. Priestley) grijpt haar aan. Zij komt in contact met twee belangrijke kunstenaars:
Dirk Verbeek en Bets Ranucci-Beckman. Zij leest veel, ontwikkelt zich, ziet haar
mogelijkheden en verlangt haar leven meer diepgang te geven. De psychologie heeft
zijn intrede
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gedaan. Nu, na deze rol weet ze altijd zeker óf ze een rol kan spelen òf niet. Een
tussenweg is er niet. Zo geeft zij in 1935 een opvallende vertolking van ‘Lessen in
laster’ (R.B. Sheridan) als Lady Sneerwell. Zij is de eerste actrice van het gezelschap
en speelt veel samen met Paul Steenbergen in b.v. ‘Spoken’ (Ibsen) en ‘De Kersentuin’
(Tsjechow).
De Tweede Wereldoorlog en de bezetting brengt ook voor de toneelwereld grote
problemen met zich mee. Het ‘Deutsche Theater in den Niederlanden’ speelt vanaf
19-11-1942 in de Koninklijke Schouwburg. Het Residentie Toneel verhuist naar de
Princesse Schouwburg. Toneelspelen zelf in bezettingstijd houdt risico in: het publiek
luistert anders en ook toegespitster dan voorheen en ieder bedoelde of onbedoelde
opmerking op de planken kan als toespeling op en een sneer naar de bezetters worden
uitgelegd en verklikkers zitten óók in de zaal. Vele acteurs duiken onder, anderen
worden weggevoerd of conformeren zich. Ook Fie Carelsen en haar moeder moeten
zich melden bij de Rijksinspectie van het bevolkingsregister. Eerst dan pas zou zij
van haar moeder gehoord hebben dat zij een natuurlijk kind is van de toneelspeler
Frits Bouwmeester (1848-1906) en dat zij daaraan haar positie als half-jood te danken
heeft. Haar moeder blijft echter als vol-jood geregistreerd. Wel doet Fie pogingen
(met medewerking van H.G. Calmeyer) om haar moeder en haarzelf voor de
ondergang te behoeden. Mede door de protectie van enige hooggeplaatste
Nederlanders wordt de deportatie van haar moeder uitgesteld tot begin 1944. Zij
sterft op 4 juli 1944 in het kamp Theresienstadt. Fie mag intussen het lopende
repertoire blijven spelen, optreden in nieuwe stukken daarentegen is haar niet
toegestaan. Haar keuze om in de bezettingstijd te blijven optreden wordt haar na
1945 niet in dank afgenomen.
Ook na de oorlog speelt Fie Carelsen bij het Residentie Tooneel o.a. de hoofdrol
Mevrouw Antropus (1946) in ‘Met onze hakken over de sloot’ (Thornton Wilder)
en in ‘Vorstenschool’ (Multatuli) de rol van Koningin Louise met majesteit en
eenvoud. In 1947 richten Cees Laseur en Paul Steenbergen De Haagse Comedie op,
die als bespeler van de Koninklijke Schouwburg het Residentie Tooneel opvolgt.
Fie Carelsen zal tot haar afscheid in 1958 aan dit gezelschap verbonden blijven. Op
20 februari 1948 viert zij in de titelrol van Die lieve Christabel (Stuart/Rose) haar
40-jarige toneeljubileum, waarbij ze een hoge onderscheiding ontvangt. In deze jaren
geeft Fie steeds meer blijk van haar groot dramatisch talent.
Onvergetelijk is haar rol van Christine in 1948 in ‘Rouw past Electra’ (E.O. Neill).
Daarnaast getuigt zij van haar subtiel-komisch talent in ‘Arsenicum en oude kant’
(J. Kesselring) en in het stuk ‘Toontje heeft een paard getekend’ (L. Storm) waarin
zij de grootmoeder (Mrs. Parsons) vertolkt en waarmee zij op 8 februari, na vijftig
jaar, afscheid neemt van het toneel.
Gedurende de laatste jaren van haar toneelcarrière maakt zij regelmatig grote reizen
per vrachtschip naar Noord-Amerika, Havanna en Mexico. Zij treedt op in de
Hollandsche clubs met zelfgeschreven sketches ‘Fie Carelsen telefoneert’, b.v.
Belgische Congo (1952), Buenos Aires (1953) en Brazilië (1960). Ook in Nederland
verzorgt zij samen met Fred Kaps (goochelaar) kleinkunst avonden.
Op 21 juli 1975 is zij, aan een hartaanval, in haar slaap gestorven. In haar testament
staat: ‘Ik wens te worden begraven in het graf van Jean-Louis Pisuisse, waarvan ik
de eigendomsrechten heb.’ Het grootste deel van haar nalatenschap schonk zij aan
de Hartstichting. Een bedrag van f 30.000,- liet zij na aan de Academie voor
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Kleinkunst. Hiervan wordt elk jaar de Pisuisse-prijs uitgekeerd aan de beste leerling
van dat jaar. Haar privé-documentatie heeft zij aan het Nederlands Theater Instituut
geschonken, gedeeltelijk al tijdens haar leven, waarmee zij haar plaats in de
Theatergeschiedenis bevestigde.
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Januari 1902 - Winter 1908
Voorgeschiedenis en eerste kennismaking.
In vogelvlucht vanaf 1900 hun voorgeschiedenis tot het tijdstip waarop zij elkaar
ontmoeten.
Reeds in januari 1902 lezen we de naam Pisuisse op de circulaire van het
Grand-Théâtre. Hij is dan 22 jaar oud en zit in het comité van aanbeveling samen
met vele andere bekenden.

Amsterdam, Januari 1902.
L.S.
Begin Februari zal het vijftig jaar geleden zijn, dat het Grand-Théâtre1 werd gesticht.
Ondergeteekenden meenen, dat dit feit niet onopgemerkt mag voorbijgaan.
Het Grand-Théâtre heeft in de geschiedenis van het kunstleven te Amsterdam,
onder de directie A. VAN LIER, een bizondere plaats ingenomen.
Het doel, dat voornamelijk bij de stichting heeft voorgezeten, was vreemde
gezelschappen, in de eerste plaats Duitsche, gelegenheid te geven in Amsterdam op
te treden. Daaraan heeft Amsterdam het voorrecht te danken gehad, in den loop der
jaren vele voorname tooneelgezelschappen uit Duitsland, Frankrijk en zelfs uit
Engeland binnen de muren van het Grand-Théâtre te zien.
Het Grand-Théâtre is jaren lang het eenige geweest, waar men met de beste
voortbrengselen der uitheemsche letterkunde kennis heeft kunnen maken, en de kunst
te genieten kreeg der groote buitenlandsche talenten en genieën op tooneelgebied.
Velen, die in Europa in de tooneelspeelkunst naam hebben gemaakt, zijn te
Amsterdam uitsluitend of althans voor het eerst opgetreden in het Grand-Théâtre.
De namen dier artisten vormen een geheele reeks.
Ook het Hollandsch tooneel heeft daar gastvrijheid genoten.
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De Koninklijke Vereeniging ‘het Nederlandsch Tooneel’ heeft er haar beste en
roemrijkste jaren doorleefd.
De loop der gebeurtenissen, de concurrentie, de opkomst der specialiteiten-théâtres
hebben hierin verandering gebracht.
De goede oude roemrijke tijd van het Grand-Théâtre kan echter weder terugkeeren
wanneer de tegenwoordige Directie door krachtigen financieelen steun in staat gesteld
wordt de traditiën van weleer voort te zetten.
Daartoe noodigen ondergeteekenden U uit op bijgaand biljet voor eene bijdrage
te teekenen, als feestgave bij het 50-jarig bestaan.
Het Comité:
Mr. B.E. Asscher, President; S.J. Bouberg Wilson, Secretaris; J. Batavier; Louis
Bouwmeester; Mr. W.K. van der Breggen; C.F. Breitner; Theod. C. Denz; J. van
Eik; Henriette Hendrix; C.F. van der Horst; Eduard A. Lehmann; Rud. Lehmann;
W. Mengelberg; W.G. Nieuwenkamp; Ernst Ostwald; J.L. Pisuisse; Jhr. A.W.G. van
Riemsdijk; J.H. Rössing; Thérèse Schwartze; J.W. Schut Jr; Dr. A. Sleeswijk; F.H.
Smit Kleine; Prof. Dr. B.I. Stokvis; H. Wertheim; M. Merens, Penningmeester.
Uit het Buitenland zijn tot het Comité toegetreden:
Antoine, Parijs; Ludwig Barnay, Wiesbaden; Sarah Bernhardt, Parijs; Coquelin
Cadet, Parijs; Sigmund Lautenberg, Berlijn; Ernst Possart, München; Dr. Jan van
Rijswijk, Burgemeester van Antwerpen; Mounet Sully, Parijs; Beerbohm Tree,
Londen.
Getrouwd:
J.Louis Pisuisse
en
Jacoba Smit.
Amsterdam, 5 mei 1903.
De Heer en Mevrouw Pisuisse - Smit zeggen, ook namens wederzijdse familie,
hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij gelegenheid van hun
Huwelijk ondervonden.
Als correspondent van het Algemeen Handelsblad in Londen (1903-1906) verschijnen
er regelmatig stukken van zijn hand.

Algemeen Handelsblad, 1904.
ENGELAND
Ons land als wereld-rariteit.
LONDON,

6 Maart. (Part. corr.).
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In vorige brieven heb ik wel eens der verzuchting geslaakt dat de ‘average’ Engelschman in zijn zelfgenoegzaamheid van wereldrijker zoo treurig weinig van
..... zijn land- en volkenkunde in 't algemeen en van òns land en òns volk in 't bijzonder
afweet, of liever dat hij over het laatste zich denkbeelden permitteert die volkomen
voegen zouden voor landstreken en volksstammen op Mars of op de Maan,
waaromtrent de menschelijke phantasie nu eenmaal de wonderlijkste voorstellingen
toovert.
En dikwijls vraagt zich de Hollander hier af hoe 't toch komen kan dat de
Engelschman zich zijn land nog altijd voorstelt als een ternauwernood van de
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zee te onderscheiden moerasvlakte waarover de eene helft der bevolking op stelten
loopt en de andere helft in booten vaart; hoe 't komen kan dat ondanks talrijke vlugge
stoomvaartverbindingen met ons land dergelijke phantasieën over
Holland-als-een-soort-van-wereldwonder bestaan blijven.
Het antwoord op die vraag vond ik bij toeval dezer dagen, toen ik wachtende op
een City-trein aan het stationnetje te Lee het Maart-nummer doorbladerde van de
daar ter lezing gelegde ‘Traveller's Gazette’, een uitgave van de bekende firma
Thomas Cook, die reizigers in kudden van tien, twintig, veertig en meer over de
wereld zendt om ze in zòoveel dagen, à raison van zòoveel al het moois van de
Riviera, van Zwitserland, van Noorwegen, van Amerika, enz. enz. te laten afkijken.
Thomas Cook organiseert nu ook een Paasch-uitstapje naar Holland en zie hier
een zoo goed als woordelijke vertaling van de wijze waarop zijn courant de
aantrekkelijkheid opvijzelt van ons land, dat als 't ‘nieuwste land onder de zon’ wordt
gequalificeerd:
‘Stel u voor een land dat jaarlijks £ 600,000 aan zijn inwoners kost om het boven
water te houden, of beter om het water daarboven te houden! Een land waar, zoogauw
als de bevolking ophoudt met pompen, zij begint te verdrinken! Waar de kikvorsch,
kwakend in het riet, neerkijkt op de zwaluwen die op de daken zitten, en waar schepen
varen hoog boven de schoorsteenen van de huizen!
Kanalen, mijlen bij mijlen lang strekken zich naar alle richtingen uit. Schuiten,
beladen met goederen of vol passagiers glijden zoetjes voorbij door de steden die
prijken met haar hel geverfde en schitterend vergulde huizen. Schilderachtige
woningen, erg scheef gezakt; kerken met zonderlinge koepels en torens; drukke
kaden waarop hooge boomen groeien; en melkkarren door honden getrokken, zijn
de voornaamste eigenaardigheden van Holland in zijn steden. Op het land ziet met
de boerderijen met overhangende daken gebouwd op palen, waardoor ze er uitzien
als groote paddestoelen, kudden bont vee, uitgestrekte weiden, en tienduizend
windmolens die hun reusachtige armen zwaaien over het land....’
't Is te hopen dat Cook succes heeft met zijn Paasch-uitstapje naar Holland. Er
zullen dan tenminste weer wat Engelschen gelegenheid hebben op te merken dat we
ook wel andere vervoermiddelen kennen dan trekschuiten en hondenkarren, dat in
onze steden ook nog wel rechte huizen staan en dat onze plattelanders nog niet tot
paalwoningen hun toevlucht behoeven te nemen.
In een interview met Edmond Visser vertelt Pisuisse:
‘Toen, op zekere dag, zat ik in de Hollandsche club in Londen - dat was in 1906.
Het stortregende en tegenover mij in 't portiek van 'n bierkroeg stond 'n kerel met 'n
gitaar en toen zeiden wij: “Die zullen ook niet veel verdienen.” “Nou”, zei 'n ander
“dat zou je meevallen.” toen dacht ik erover, als journalistiek avontuur, in Londen
als straatzanger op te treden, maar vóór dat 't daartoe kwam werd ik als
chef-verslaggever naar Amsterdam overgeplaatst.
Toen ben ik in Nederland gaan “straatzingen” met Max Blokzijl, 1907. In de maanden
mei en juni van 1908 maakten wij een tournee door Nederland. Ofschoon 't smoorheet
was, hadden we 't avond aan avond stampvol en Willem Stumpff, die onze impressario
was, verdiende veel geld aan ons. En die verhuurde ons daarna in het cabaret bij Max
van Gelder in Scheveningen, waar ik toen tevens ineens als conferencier optrad. Dat
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bracht mij dus voor de eerste maal in contact met een cabaret, dat op Fransche en
Duitsche leest was geschoeid.’
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[7/10/07]
Arnhem 7/10/07
Aan de Heeren
Naphtalie de Roza en Joseph Pardo
p/Adres
‘Algemeen Handelsblad’
Amsterdam
Wel. Edele Heeren!
Als abonné van het Handelsblad en getrouw lezer amuseer ik mij iederen avond
kostelijk met Uwen genialen en onbetaalbare grap.
U Ed. zoudt mij echter ten zeerste verplichten mij eens mede de deelen hoe het
mogelijk was, alles wat men maar verlangde op het orgeltje te spelen, of was het
meer een soort seraphine of te wel harmonium?
U beiden reeds bij voorbaat dank zeggende
(motto) ‘Puutje’
uit Arnhem.
Zij verlenen vaak hun medewerking aan liefdadigheidsvoorstellingen.
We lezen in het verslag van de kunstavond ‘Voor jong Nederland’ dat Coba Pisuisse
zijn vrouw, ook optreedt.

24 october 1907.
Nieuws van de Dag,
Kunstavond ‘Voor Jong Nederland.’
Stampvol was gisteravond de ijzeren zaal van Bellevue, waar een kunstavond gegeven
werd ten bate van de vereeniging ‘Voor Jong Nederland.’
De vereeniging zal tevreden zijn. Geen plaats was onbezet, zoodat der kas een
flinke som ten bate zal komen. Voor deze liefdadigheidsvoorstelling verleenden
belangelooze medewerking de Italiaansche straatzangers ‘Naphtalie de Rosa’ en
‘Joseph Pardo’ (de heeren J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl, redacteurenverslaggevers
van het ‘Algemeen Handelsblad’, die dezen zomer als straatzangers door een deel
van ons land trokken.)
De president van de ver., de Heer Otto, sprak in zijn welkomsttoespraak een
hartelijk woord van dank tot de hh. Pisuisse en Blokzijl voor hunne medewerking
en uitte zijn genoegen over de drukke opkomst. 't Was thans een goede gelegenheid
voor den voorzitter om het doel van ‘Voor Jong Nederland’ uiteen te zetten. De
vereeniging zendt elk jaar kinderen van ouders uit den eenvoudigen burgerstand, die
niet over ruime middelen beschikken kunnen, naar buiten. De ouders dragen, als ze
kunnen altijd iets bij in de kosten. Deze nuttige en goede vereeniging verdient steun.

Mijn liefste lief

De Heer Otto hoopte dan ook, dat het goede doel meer bekendheid verkrijgen zal,
waardoor vele bijdragen in de kas vloeien en als gevolg hiervan meer kinderen
uitgezonden kunnen worden.
De talrijke aanwezigen, die reeds door hunne komst in Bellevue de vereeniging
steunden, kregen veel goeds en aardigs te genieten. Toen het voordoek rees, zat het
publiek opeens voor de kunstzinnige sociëteit ‘De Kattebel’, onder de zinspreuk
‘Wie zal 'm aanbinden.’ De conférencier, de Heer Jac. Rinse, stelde de leden en
introducées van zijn gezelschap voor: Mevr. Carry van Bruggen en Mevr. Coba
Pisuisse, de actrices, Mej. Betsy van Praag, pianiste, Henri Klijnveld, humorist en
monologenzegger, Kees van Bruggen, acteur, en Mr. J. Raaff, componist en pianist,
Naphtalie de Rosa en Joseph Pardo, die aan het eind van hun kunstreis langs 's heeren
wegen waren, gaven thans eene gastvoorstelling, bijgestaan door deze kunstzinnige
sociëteit.
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De straatzangers oogstten met hun publiek optreden veel bijval. Zij maakten hun
entrée met de vraag: ‘Est-il permis de donner un petit concert,’ na toestemming
zongen zij de aardige en vroolijke liedjes en met de hoeden in de hand gingen Joseph
en Naphta de zaal rond. ‘Pour la musique, messieurs et mesdames,’ zeide ze maar
en zij haalden nog heel wat op voor de vereeniging. De kunstzinnige sociëteit deed
ook zeer haar best het publiek te amuseeren en te laten genieten. Alle medewerkenden
hadden groot succes. Een dankbaar applaus en kransen en bloemstukken beloonden
de kunstenaressen en kunstenaars voor het verschaffen van dezen genotvollen avond.
Wij lezen in de ‘Mededelingen van de Nederlandsche Journalistenkring’, nr. 99 het
volgende bericht:

Amsterdam 13 april 1908.
Hooggeachte Collega's,
Eensdeel omdat het U waarschijnlijk als mededeeling voor ons orgaan interesseert,
anderdeels om te voorkomen, dat onjuiste berichten omtrent ons en onze plannen
verspreid worden, stellen wij de volgende gegevens te uwer beschikking:
Wij wenschen als jonge journalisten de wereld te zien, veel menschen te leeren
kennen, veel ervaringen op te doen.
Ten vorigen jare hebben wij geleerd, dat het reizen in bepaalde qualiteit het middel
daartoe is. Daarom vangen wij thans een dergelijke reis aan, doch op veel ruimer
schaal. Men kent ons nu eenmaal in den lande en daarbuiten als journalisten en als
chansonniers en het is in deze dubbele qualiteit van schrijvers en
voordrachtskunstenaars, dat wij, zoo spoedig onze tegenwoordige verbintenis met
het Handelsblad geëindigd is, een wereldtournée gaan aanvangen.
Wij beginnen met naar Nederlandsch-Indië te trekken, stellen ons voor daarna de
Europeesche kolonies in de voornaamste Chineesche en Japansche handelsplaatsen
te bezoeken, reizen dan via Indië naar Australië en vandaar naar Amerika.
Overal waar interessante menschen wonen en interessante omgevingen zijn, overal
waar dezulken onze liedjes zullen willen hooren, dáár zullen wij, journalistieke
zwervers, heentrekken. En wat wij zoo zien en ervaren, dat zal men in Nederland uit
onze ‘brieven’ lezen. Op den duur krijgt natuurlijk ook het ‘Straatmuzikanten’ boek
een tegenhanger.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat wij met een paar voordrachten hier in 't
land onze nieuwe onderneming inleiden.
Met collegialen groet,
Hoogachtend,
J. Louis Pisuisse
Max Blokzijl.
‘Aan boord van de “Rembrandt” (passagiersschip van de Mij. Ned.) naar Indië heb
ik mijne ervaringen in praktijk gebracht door daar cabaretjes te maken. Ik liet iedereen
daar zingen. We zaten in de rooksalon. Daar waren allerlei kleine lampjes en die
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werden allemaal uitgedraaid. Eén van ons ging bij 't schakelbord staan, draaide een
willekeurig lampje aan en wie daaronder zat, moest 'n liedje zingen. Zo herinner ik
me dat 'n zeer hooggeplaatst Indisch ambtenaar daar 'n schoon lied zong met deze
verheven woorden: “Sla, kroten en andijvie, die sla ik op in m'n lijvie.”
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In het najaar van 1908 komen Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl in
Nederlandsch-Indië aan. Zij gaan daar kunstavonden verzorgen in verschillende
sociëteiten.
Naast deze werkzaamheden schrijven zij regelmatig artikelen voor het Algemeen
Handelsblad.
De ondergeteekende, Mr. G.J. Bisschop, president den Societeit ‘Buitenzorg’,
verklaart te hebben betaald aan de Heeren Pisuisse en Blokzijl eene som van twee
honderd gulden (f 200) voor een kunstavond in de Societeit op 15-10-'08.
G.J. Bisschop.

Algemeen Handelsblad, 7 Dec. 1908.
Pisuisse
Hier ter stede onder dagteekening 10 Nov. ontvangen berichten omtrent den
gezondheidstoestand van den zanger J. Louis Pisuisse wijzen op belangrijke
verbetering.
We volgen nu de jaren van Fie Carelsen die vooraf gaan aan het moment waarop
zij Pisuisse ontmoet.
Zij wordt op 16 september 1905 (voorlopig) B-leerlinge op de Toneelschool in
Amsterdam toegelaten.
Wat het begrip A en B leerling inhoudt wordt in de volgende fragmenten beschreven.
Het zijn gedeelten uit een rapport van de commissie die zich bezighoudt met de
reorganisatie van de Toneelschool. De commissie wil o.a. van het systeem af van A
en B leerlingen.

's Gravenhage, 18 Febr. 1905.
Mijne Heeren,
De Commissie, ingevolge besluit van de Algemeene Vergadering van het
Nederlandsch Tooneelverbond, gehouden in 1904, belast met het voorbereiden van
een reorganisatie der Tooneelschool - in welke Commissie met de door de Algemeene
Vergadering benoemde leden, zijnde de heeren Henri Dekking, J. Meihuizen en Jac.
Rinse, zitting namen de heeren Marcellus Emants, namens het Hoofdbestuur, en Dr.
C.J. Vinkesteyn, door de Commissie van Beheer en Toezicht uit haar midden
aangewezen - heeft de eer als resultaat van het door haar ingesteld onderzoek en de
door haar gevoerde beraadslagingen het navolgende onder Uwe aandacht te brengen
en U de na te melden door haar ontworpen wijzigingen in de inrichting der
Tooneelschool en het aldaar gegeven onderwijs in overweging te geven.
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De Commissie stelt voorop, dat zij de meening is toegedaan, dat terecht het
instandhouden eener tooneelschool in de statuten van het Nederlandsch
Tooneelverbond in de eerste plaats wordt genoemd onder de middelen ter bevordering
van het doel, dat het Verbond zich heeft gesteld: de verbetering van het Tooneel in
Noord- en Zuid-Nederland.
In hoever de Tooneelschool te Amsterdam aan de te stellen eisschen heeft voldaan
en voldoet? - De Commissie acht het verklaarbaar, dat vaak de klacht is gehoord,
dat te oordeelen naar de resultaten, de Tooneelschool niet steeds heeft beantwoord
aan de verwachtingen, en dat voornamelijk de in de latere jaren verkregen resultaten
‘mager’ worden genoemd. Kan de Commissie de gegrondheid dezer klachten niet
ontkennen, toch komt het haar onbillijk voor
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dat, als uiting van een gevoel van teleurstelling, tegen de school en het aldaar gegeven
onderwijs verwijten worden gericht, onder dat daarbij rekening wordt gehouden met
de hoedanigheid van het aanwezige materiaal.
Het behoeft hier wel geen betoog - en toch wordt het zoo vaak vergeten - dat men
van menschen zonder aanleg, op geen school ter wereld, kunstenaars kan maken.
En hierbij sluit zich aan een andere omstandigheid welke, in verband met de
resultaten, van groote beteekenis is: vele leerlingen - en daaronder juist de meer
begaafden - verlaten de school vóór het einde der opleiding is bereikt, als gevolg van
de aanbieding van een engagement bij een der tooneelgezelschappen. Om dit euvel
te keeren, behoeft de tooneelschool voor alles de medewerking der tooneeldirecteuren.
En die medewerking ontbreekt. Het argument, waardoor deze heeren zich trachten
te verontschuldigen, is onveranderlijk ‘wanneer ik het niet doe, is een van mijn
concurrenten mij voor.’ Pogingen reeds bij herhaling aangewend door het
Tooneelverbond om tusschen de tooneeldirecties onderling samenwerking tot stand
te brengen, bleven steeds vruchteloos.
Ten aanzien enz., enz.......
De grieven der Commissie spruiten voort uit de navolgende omstandigheden:
1o De splitsing in A- en B-leerlingen, welke het peil van het onderwijs heeft doen
dalen door de geringe ontwikkeling van het meerendeel der B-leerlingen.
o Het toelaten van leerlingen van onvoldoenden aanleg.
2
3o Onregelmatig onderwijs in spel en voordracht en gedeeltelijk ook in andere
vakken.
o Vele verzuimen van leerlingen en onvoldoende studie buiten de school.
4
5o Onvoldoende kennis van het Nederlandsch.
6o Onvoldoende onderwijs in Fransch, Hoogduitsch en Engelsch.
7o Onvoldoende onderwijs in voordracht.
8o De beperkte financiën.
Wat de splitsing in A- en B-leerlingen betreft, is de Commissie van oordeel
bestendiging van dit stelsel te moeten ontraden. Volgens dit stelsel toch worden de
B-leerlingen, die geheel verstoken blijven van het onderwijs in vreemde talen en niet
deelnemen aan de lessen in tooneelletterkunde en tooneelgeschiedenis, al te
stiefmoederlijk bedeeld. Wat blijft er onder de bestaande omstandigheden voor de
B-leerlingen, zelfs in alle bescheidenheid, over van de algemeene beschaving, de meer in het bijzonder - litteraire ontwikkeling, die van den tooneelspeler mag worden
gevorderd? Het spreekt van zelf, dat de Commissie van oordeel is, dat geen enkele
candidaat met talent van de school mag worden geweerd en daarom wenscht zij de
eischen voor algemeene ontwikkeling zoo laag mogelijk te stellen. Maar deze lage
eischen moeten dan ook zoo streng mogelijk worden gehandhaafd. Het is evenmin
in het belang van den betrokken leerling als in het belang der school, als met het
toelatingsexamen de hand wordt gelicht; dit is reeds in de praktijk gebleken en blijkt
nog dagelijks.
Waar nu evenwel de ervaring leert, dat juist de leerlingen, die den meesten
natuurlijken aanleg bezitten vaak het minst algemeen ontwikkeld zijn acht de
Commissie het wenschelijk, dat, ten einde het nadeel van mogelijke afwijzing bij
het admissie-examen zooveel doenlijk op te heffen, de mogelijkheid worde geopend
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om aan adspiranten van vermoedelijk meer dan gewonen aanleg, zoo noodig voor
rekening der school lager onderwijs te doen verstrekken. Dit onderwijs worde evenwel
buiten de tooneelschool gegeven, aangezien wederoprichting van een voorbereidende
klasse, naar het oordeel der Commissie, allerminst aanbeveling verdient. Voor zoover
enz., enz.....
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De directeur van de Tooneelschool, S.J. Bouberg Wilson schrijft op 21 december
1905 naar het Nederlandsch Tooneelverbond welke leerlingen hij op 16 september
1905 tot zijn school (als A en B leerling) heeft toegelaten. De naam van Fie Carelsen
staat tussen vele andere bekenden.
A.
B.
B.
B.
B.
A.
B.
B.*
B.
B.
A.
B.
B.
B.
B.

Adriaan de Munck, en
Alex (niet Alexander) Frank.
De nieuw toegelatenen tot cursus 1905/06 zijn:
Jeanne Hopman;
Wilhelmina Goedhart (voorloopig);
Lena Frank (voorloopig);
Marie Holtrop;
Marie Withaar;
Willy Smit (voorloopig);
(Theo)dora Vogelzang;
Sophie Carelsen (voorloopig);
Jean Stapelveld (voorloopig);
Herman Hulsman;
Theo(dorus) van der Vliet;
Louis van Gasteren (voorloopig), en
Willem van der Veer (voorloopig).

v. Gasteren, Goedhart, Carelsen en v.d. Veer zijn 16 Septr., de anderen 31 Augs.
toegelaten.
* Is toegelaten als A, maar werd om practijk-bezwaren B.
In de notities van de lerarenvergadering op 30 mei 1906 lezen we:
Carelsen: niet overgaan, niet wegens ontevredenheid als leerling maar te jong voor
de 2e klasse, beter voor haar opleiding en te lastig.
Voor haar moeder Cécile Carelsen valt het niet altijd mee haar dochter alleen groot
te brengen. Wel lezen we uit haar brief aan de directeur van de Toneelschool, dat
zij vertrouwen heeft in de toekomst.

A'dam 17.4.07.
Lieve mijnheer Wilson,
Nu u even gauw een paar woorden, anders wordt 't weer op den langen baan
geschoven. Ik heb gisteren Sophie f 6.25 mede gegeven, natuurlijk hebt u dit dus
ontvangen en dank ik u dus nogmaals voor 't uitstel en voorloopige vermindering.
Van Sophie hebt u wellicht 't een en ander omtrent mij vernomen, ik voel me verplicht
u dit mede te deelen. Door Brondgeest was mij een tamelijk goed engagement
aangeboden, ik heb 't echter niet durven aannemen met 't oog op Sophie. Haar toch
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kan ik onmogelijk meer alleen laten, vooral nu niet, nu ze nog iets ouder is, dan toen
ik naar Indië vertrok. Daar er helaas niet veel keus is, de goede gesubsidieërde
gezelschappen zijn overvol, zoo ben ik wel verplicht bij de Gebr: van Lier te blijven.
Ik heb een weinig betere gage en moet dan maar zien daarmee uit te komen. Er is
niets aan te doen. Maar weer hopen op een volgend jaar. Ik wensch nu maar, dat alle
opofferingen bekroond zullen worden en Sophie over een paar jaar een schitterend
engagement zal bekomen, dit zal mijne zorgen dan enorm verlichten. Met de
allerhartelijkste groeten voor u teeken ik met de meesten hoogachting
Cécile Carelsen.
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In het voorjaar van 1908 besluit Cécile Carelsen haar dochter van school te halen
en haar mee te nemen op tournee door Nederlandsch-Indië (gezelschap Kimmel en
Chrispijn).
De directeur van de Tooneelschool geeft een getuigschrift af zoals dat in het rapport
van de commissie reorganisatie toneelschool aanbevolen wordt.

Amsterdam, 4 maart 1908.
L.S.
Ondergeteekende, Directeur der Tooneelschool, verklaart hierbij, dat Mejuffr. Sophie
Carelsen, gedurende twee-en-een half jaar leerlinge der Tooneelschool is geweest,
en zich in al dien tijd onderscheiden heeft door haar ijver en toewijding. Zij deed
zich tevens kennen als iemand met een helder hoofd, die in alle vakken van studie
haar medeleerlingen in dezelfde klas vooruitstreefde, en een goed begrip bezit.
De Dir. v.d. school
S.J. Bouberg Wilson.
Het kontrakt van het Nederlandsch-Indisch Tooneel is voor het seizoen 1908/1909
‘Een duizend vijfhonderd gulden per jaar, uit te betalen in 10 maandelijkse termijnen
van elk ƒ 150,--’
We lezen in Het Nieuws van de Dag op 5 mei 1908:

5 mei 1908
STADSNIEUWS
Het Ned-Ind. Tooneel.
Het Nederlandsch-Indisch Tooneel, directeur de heer Anton Kimmel en artistiek
leider de heer L.H. Chrispijn Sr., is vertrokken uit Amsterdam. Thans is het gezelschap
op weg naar Genua, waar het 6 Mei aan boord gaat van de ‘Kleist’, een schip van
den Norddeutschen Lloyd, dat het Ned-Ind. Tooneel naar Batavia voert.
Zij, die zich geschaard hebben onder de leiding des heeren Chrispijn zijn de heeren
Jan Musch, van de Nederlandsche Tooneelvereeniging, Henri Spoor, Kon. Ver. Ned.
Tooneel, Paul de Groot, Ned. Schouwburg, te Antwerpen, J.N. Brandenburg, N.T.V.,
en de dames: Sophie de Vries, van het Brondgeestensemble, Cecile Carelsen,
Grand-Théatre-Van Lier, Christina van Meeteren, Ned. Tooneel, Amalia de Groot,
Grand Théatre, Sophie Carelsen, leerlinge van de Tooneelschool, en Aleide Wilson,
N.T.V.
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De heer Henri Wilson is tweede administrateur, G. Dullé decorateur-tooneelmeester.
Te vijf uur gistermiddag vertrok de trein met het gezelschap van het
Weesperpoortstation. Familieleden en bekenden deden den leden van het gezelschap
uitgeleide.
Onder de aanwezigen bevond zich ook de heer S.J. Bouberg Wilson, directeur der
Tooneelschool.
Aan het eind van het jaar 1908 geeft het Nederlandsch Indisch Tooneel nog een
laatste avondvoorstelling in Soerabaja. Jean-Louis Pisuisse woont deze voorstelling
bij.
De volgende morgen is er een toevallige ontmoeting tussen Pisuisse en Fie Carelsen
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in de trein die het gezelschap Het Ned. Ind. Tooneel en ook het duo Pisuisse-Blokzijl
dieper Java inbrengt.
In de treincoupé vertelt Pisuisse verhalen, hij praat boeiend en weet veel over
wajang voorstellingen aan het Hof van de Sultan van Djocja, en Javaanse historie.
Hij vertelt over toneel, over voorstellingen in Londen, stukken van G.B. Shaw enz.
Later in Batavia komt hij Fie in het Java Hotel opzoeken. Hij laat haar vertellen
over háár belevenissen en toekomstdromen. Daarna spreekt hij over zijn zingen, zijn
reizen, het cabaret en het levenslied.
Over de naam, het begrip ‘Levenslied’ vertelt hij in 1920 in een interview met
Edmond Visser:
Max Blokzijl en ik zaten in Indië en daar noemden we ons
journalisten-chansonniers, totdat de een of andere venijnigerd in de pers
zei:
‘Ze noemen zich journalisten, maar dat zijn ze niet.’
Betrekkelijk was dat wel zo en ‘goed’ zeiden wij, ‘we zullen ons alléén
chansonniers noemen, vertolkers van 't chanson. Maar waarom zouden
we het Franse woord chanson blijven gebruiken? We zaten - ik herinner
't me nog - in 't Hotel des Indes te Batavia daarover te praten. “'t
Beschrijvend lied” opperde één van ons. Nee, dat was toch niet goed. “Het
lied van 't leven”. Beter. “Het levenslied”. Ja, dàt was 't. En we noemden
ons vanaf dien dag “vertolkers van het levenslied.”
De volgende dag ontvangt Fie zijn eerste brief:

Eindnoten:
1 Het Grand-Théâtre is door Abraham van Lier in 1852 gesticht.
Zijn zonen Isouard, Joseph en Lion nemen het bedrijf in 1887 over.
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Winter 1908-Juni 1911
Eerste brieven, reis door Nederlands-Indië, China en Japan.
Batavia, Soerabaja, Malang, Tandjoengpriok, Pekalongan, Semarang, Medan, Koeta
Radja, Madioen, Soerabaja, Batavia, Makassar en Hongkong

najaar, winter 1908
Maandagochtend.
Hotel des Indes. Batavia.
Hooggeachte Mejuffrouw Carelse,
Tracht mij 'n niet al te overdreven type te vinden en mij niet al te erg uit te lachen,
nu ik in onze nadere kennismaking van gisteravond aanleiding zoek om U te schrijven
niet alleen maar zelfs om U een gunst te verzoeken.
U weet niet welk een verkwikking het voor me is geweest eindelijk weer eens te
mogen breken met de sleur waarin je raakt, wanneer je ‘als maar’ moet praten met
dames, die hevig belang in je heeten te stellen en die dan met je mee artistiek willen
doen en schijnen.
Het ontmoeten van een echte artiste, het praten met een jong, vroolijk, ontwikkeld
meisje zooals U, is dan - ik zeg het nog eens - een verkwikking voor je hart en een
verfrissching voor den geest.
Maar nu zou het toch wel onmenschelijk - wreed zijn als die weldaad me, al dadelijk
na den eersten keer dat ze aan me werd voltrokken, weer voorgoed onthouden bleef.
Onze wegen loopen weer zoo gauw wijd uiteen en 't voorrecht van een gesprek met
U is mij dan misschien nooit meer beschoren.
Zou 't nu heusch niet mogelijk zijn dat U vandaag midden tusschen naaisters,
kappers en repetities in nog 'n uurtje voor mij - maar dan ook voor mij alleen reserveerde? Zoo vroeg of laat kunt U geen tijd voor 'n ontmoeting vaststellen of mij
zal dat uur conveniëren en al wou U mij aan 't andere eind van de wereld bestellen...
ik zal er wezen. Ik voel me, terwijl ik dit schrijf eenigszins als 'n kostschooljongen.
Het vragen van een gunst aan een meisje gaat mij niet best af. Maar nog eens: lach
me er niet over uit, integendeel, geef 'n goedgunstig antwoord mee aan brenger dezes.
Met vriendelijken groet
tout-à-vous
J. Louis Pisuisse.1
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Batavia, 31 januari 1909
Hotel des Indes
Batavia (Java)
Directeur J.M. Gantvoort
Telegramadres: Indes.
Aan opschriften boven mijn brieven pleeg ik me niet te bezondigen. Schrijf je daarin,
wat je werkelijk zeggen wilt, dan lijken ze doorgaans overdreven, en begin je met
zoo maar 'n gewoon aanhefje, dan klinkt het conventioneel. Bovendien, hij of zij die
den brief ontvangt weet uiteraard wel, dat hij of zij de aangesproken persoon is.
Dat ik je antwoord op je twee gezellige brieven, die ik tegelijkertijd ontving, is
weer één van m'n vele inconsequenties, zooals ik er meer heb begaan en dan wel
speciaal ten opzichte van jou.
Je moet weten - ik schrijf natuurlijk mijn brieven aan jou in vol vertrouwen op je
discretie - je moet weten dat ik eigenlijk zoo'n beetje uit Holland ben gevlucht. Niet
voor politie of justitie, maar voor mezelf. Dat ik niet erg gelukkig getrouwd ben is
je bekend. 'n Tijdlang leefde ik van mijn vrouw2 gescheiden en had in die periode 'n
aantal min of meer ernstige galante avonturen. Toen ik later weer bij m'n vrouw terug
was bleef dat onveranderd en toen vond ik eigenlijk mezelf zoo'n misselijke kerel,
dat ik dacht: nu moet er maar eens voorgoed aan al dat vrouwengedoe 'n einde komen;
waarop ik m'n koffers pakte en op reis ging. Me voilà: reizend vrouwenhater.... of
neen, dat woord is te sterk... laat ik zeggen: vrouwenvreezer. Teedere brieven, in
Genua mij nagezonden, liet ik onbeantwoord. Correspondenties met oude en goede
vriendinnen verwaarloosde ik, zoodat ze mij per brief de huid gingen volschelden.
En dat was juist wat ik hebben wou. Van alles wat, zooals jij 't omschrijft ‘'n rok
aanheeft’ hield ik me hier in Indië ver, bang voor herhaling van m'n Hollandsche
Donjuannerie. Nu ben ik, na m'n ontmoeting met jou wel erg van die principes
afgeweken. Begrijp me goed: Ik bedoel niet dat ik die ontmoeting en wat daar op
volgde beschouw als 'n galant avontuur, maar alleen dat ik door die ontmoeting mijn
vrouwenvrees weer overwonnen heb, ten opzichte van jou althans. Voor
sentimentaliteiten ben ik te oud en te leelijk. Ik zal hier dus geen verhalen op gaan
hangen, dat ik verliefd op je ben geworden (Verliefd ben ik maar eens in m'n leven
geweest en dat heeft me m'n gansche leven naar de verd....... nis geholpen) maar ik
vond het toch allemachtig prettig, dat je - ook blijkens je brieven - mijn vriendschap
wel wilde accepteeren. Weliswaar schijn ik bij jou nog niet tot den rang van
‘hartsvriend’ te zijn gestegen, maar misschien komt dat nog wel eens.
Apropos Fietje: je vertelde altijd, dat er ‘niets was’ tusschen jou en Br.3 - Is dat
wel waar?!! - Wat voor reden, of liever, wat voor recht heeft hij dan om jaloersch
op mij te zijn? - Soedah.4
Ik verwacht hier niet eens antwoord op, hoor. Ik ben niet jaloersch. Wat 'n geluk,
hé? Eigenlijk had ik vanavond moeten optreden. Weldadigheidsfuif in den Dierentuin.
Maar ziet, de Heer heeft 't anders beslist. Ik zit met ontsteking - en dientengevolge
met groote proppen gaas - in allebei mijn ooren. Zooiets als Jan Musch
‘Seelenverwandschaft’ of liever ‘Ohrenverwandschaft’ tusschen ‘grrroote artiesten.’
Hm! Hm! (Dit twijfelende humhum geldt natuurlijk mezelf en niet onze braven Jan!)
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Ook Max5 is onder dokter's behandeling voor onregelmatigheden in z'n ingewanden.
Daarom hebben we onze tournée 'n week moeten uitstellen. Pech. Trouwens ten
opzichten van de gezondheidstoestand hebben we hier geen geluk. Wat je interesseeren
zal is, dat ik voor m'n ooren gedwongen ben geworden afschaffer6 te worden. 't Bevalt
me niks. Nieuws in Batavia... tida ada.7 Fuifde den laatsten tijd zwaar, maar verrichtte niets,
dat je zou kunnen interesseeren. Maakten hier en in Meester Cornelis8 mooie zalen,
die de jalouzie van Kimmel wekten. Mossel, de violist, had hier vrijwel 'n sof. Nu
is er weer een Engelsch concertgezelschap uitgekomen.
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Bij 't vermeerderen van 't aantal varkens wordt de spoeling hoe langer hoe dunner.
'k Hoop datje bij ontvangst van dit epistel een beetje - niet al te veel - verzoend
bent met de Delianen.9 Arm kind! Is de aanbidding der tabaksplanters godin Sophie
niet welgevallig? Kassian tòch.10 De doos met ‘Pisuisse-tjes’11 zal nu wel leeg zijn.
Kom maar gauw terug, dan wordt de voorraad weer aangevuld.
Midden - maart zijn we weer in Soerabaya. Zorg, dat je er ook bent. En nu, Meiske,
Saluut! Mijn hartelijke groeten aan alle vrienden en vriendinnen, en voor jezelf een
kameraadschappelijke poot van
Swiep.12
Jan Musch waardeert haar en als zij door ziekte niet mee kan met de groep, stuurt
hij haar een aardig gedichtje:

Februari 1909.
Van Jan aan Fietje.
Mijn allerliefste schattieKimmel zond ons naar Patti
Ik wenschtte liever dat-ie
Ons weer terug zond, Wat-ie
Misschien wel doen zou - had - ie
Veel geld, want dan vergat-ie
Dit plaatsje wel - en vrat - ie
Zijn buik dik. Wat melatti13
Zend ik je uit sympathie!!!

In maart 1909 ontmoeten Fie en Jean-Louis elkaar weer (zoals was afgesproken) in
Soerabaja.
Fie gaat in op de uitnodiging van Pisuisse: ‘Wil je met ons optreden als je zelf
niet hoeft te spelen?’
Hij heeft samen met Max Blokzijl, Mien Vermeulen en Mignon de Benville
(Baronesse Bentinck de Villeneuve) in Soerabaja een eigen cabaret opgericht: De
Kattebel.
Een bamboehut met daarin 40 stoelen in het drukste deel van de stad. In De
Kattebel worden weken achtereen doorlopende cabaretvoorstellingen gegeven van
drie kwartier. Daarin worden Franse chansons gezongen en liedjes van Koos
Speenhoff en Pisuisse.
Voor Fie, de diseuse à voix van De Kattebel schrijft Pisuisse bij de geboorte van
Prinses Juliana (30-04-1909) ‘Brief van een ongehuwde moeder aan Koningin
Wilhelmina’ naar aanleiding van de zwangerschap van een meisje van 19 jaar.

Brief van een ongehuwde moeder aan Koningin Wilhelmina.
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Wil mij vergeven Majesteit,
Dat 'k van uw koninklijke tijd,
'n Oogenblikkie durf te vragen.
Ik weet 't geeft voor mij geen pas,
Maar 'k docht - nou U ook moeder was Dat ik 't wel zou mogen wagen.
De buurvrouw naast me heeft gezeid,
Dat U als vorstin, majesteit,
Geen tijd hebt om 'n brief te lezen.
Dat dat uw secretaris doet...
Maar leest U deze zelf als U zoo goed
Voor mij als moeder zijnd' zoudt willen
wezen.
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U moet niet kijken asjeblief,
Dat ik met potlood dezen brief
Op d'achterkant van 'n traktaatje heb
geschreven.
Er is geen mensch die 't voor me haalt
En niemand die 't voor me betaalt,
En buurvrouw kon niks beters geven.
Terwijl ik leg hier in bed,
Kan 'k buiten in de straat de pret
En herrie van de menschen hooren.
Buurvrouw zeit alles is versierd
En dat er druk wordt feest gevierd,
Omdat Uw kindje is geboren.
'k Heb ook 'n kindje, Majesteit,
Dat nou ik schrijf hier naast me leit.
't Is ook 'n meissie, maar 'n daggie ouwer
Dan 't uwe. Morgen ben 'k weer op de been,
Voor U gaat daar meer tijd mee heen
Voor ons slag menschen gaat dat gauwer.
Maar ben ik morgen overeind,
Dan weet 'k, als ongehuwde moeder zijnd'
Waarachtig niet waar of ik heen moet.
M'n dienst, die is me opgezeid,
M'n laatste spaargeld ben ik kwijt
Aan kostgeld, vroedvrouw en ân doopgoed.
U is fatsoendelijk getrouwd,
U heeft 'n man, die van U houdt...
Och, wil in Uw geluk eens denken
Aan arme vrouwen zooals ik,
Die in 'n dronken oogenblik
'n Schooier haar vertrouwen
schenken.
'k Vraag voor mezelf geen hulp
of geld,
Ik weet het is met mij gesteld,
Zooals met honderd stomme meiden,
Die voor 'n vent z'n mooie smoel
Niet door verstand, maar door gevoel
Zich in d'ellende lieten leiden.
Maar voor m'n meisje schrijf
'k deez'brief...
Och God, ik heb 't even lief
Als uwe Majesteit d'r eigen kindje.
Moet nou dat schaap de weg op gaan,
Waar nou d'r moeder op moet staan Geen mensch troost, hellept of
bemint je Daarom als U weer beter ben
En weer geregeld werken ken,
Laat uw ministers dan eens wetten
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geven
Waardoor 'n kind zooals 't mijne
Als uw kind en als andere kleine Niet als onwettig-hoeft te leven.
't Is makk'lijk om te zeggen: trouw,
Maar God, je bent toch mensch, toch
vrouw,
En trouwen moet je erger soms bezuren.
Laat 't door U zijn, Majesteit-bemind,
Dat nooit 'n onbezonnen meid haar
kind,
Als hoerekind de wereld in moet sturen.

Overgeschreven van manuscript voor Fietje Carelsen 9 mei 1909
J. Louis Pisuisse.
Dit protestlied wordt maar matig ontvangen. Het is in deze tijd niet gebruikelijk de
Monarchie in cabaretliedjes te betrekken. Bovendien is ‘de ongehuwde moeder’ een
onderwerp waarover men liever niet spreekt, laat staan zingt!
Het cabaret De Kattebel wordt een succes. Het geld stroomt binnen. Het ziet bij
iedere voorstelling zwart, (wit) van de mensen. Men zingt en stampt de refreinen
mee. Men klapt en juicht, schuifelt naar buiten om weer plaats te maken voor een
nieuwe zee van wit.
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Het programma wordt in de loop van deze tijdsperiode gevarieerder. Het publiek
krijgt waardering voor de ernstiger liedjes.
Het gezelschap het Nederlandsch-Indisch Tooneel gaat weer op reis. De moeder
van Fie, Cécile Carelsen speelt in vrijwel alle stukken mee. Helaas krijgt Fie geen
rol meer. Zij blijft achter bij een bevriende familie Van Stallie in Soerabaja. Pisuisse
komt daar ook af en toe.

10/5/'09
Een foto van Pisuisse
Aan mijn allerliefste Fieps, ter herinnering aan onze gelukkige dagen in Soerabaia.
J. Louis Pisuisse.
Zij ontvangt een enveloppe met een briefje:
Simpangsche Societeit
Soerabaya
Mejuffrouw Sophie Carelsen goed voor éen kimono naar keuze.
J. Louis Pisuisse.
Jean-Louis en Max Blokzijl trekken verder Indië door, Fie blijft achter in Soerabaja
en ontvangt een briefkaart:

Malang, 12 mei 1909.
Mej. Fie Carelsen
Artiste
p/a fam. Van Stallie
Pollackstraat
Soerabaya.
Mijn lieve, kleine(?) Fieps, Niettegenstaande 't feit dat Max en de heer Van den Bergh
mij zitten uit te lachen, moet ik je toch even 'n groet uit Malang sturen. Het góót toen
we aankwamen. Is 't morgen ook zoo dan zijn we gesjochten14 en heb ik 'n reden te
meer om me hier te zitten verd... en. Welke reden ik daar nu voor heb weet jij 't beste.
Denk aan vertrek zaterdagochtend naar Djocja 6.14 van de Kottah15 en 6.35 van
Goebeng.
Wij vertrekken van Goebeng.
Vrijdagmiddag zie ik je nog. Beste groeten aan Tante, Ma en de kleintjes.
Voor jezelf.... enfin dat weet je wel xx
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Swiep.
Fie kan geen rust meer vinden in het werkeloze leventje in Soerabaja. Zij wil terug
naar Nederland om daar te proberen aan de slag te komen. Wat heeft zij in Indië
nog te zoeken nu Pisuisse verder is getrokken. Hij heeft haar een deel van haar
honorarium uitbetaald en vóór hij ging, de resterende zeshonderd gulden naar
Holland gestuurd. Zij heeft zelf nog haar retourbiljet en wat geld voor de tijd aan
boord.
Cécile Carelsen voelt veel voor dit plan. Zoals we lezen uit de berichten in het
Algemeen Handelsblad (19-5-1909) en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(21-5-1909) zijn er veel moeilijkheden bij het Nederlandsch-Indisch Tooneel:
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‘Bij het Indisch Tooneelgezelschap onder de directie van Anton Kimmel
schijnt weer oorlog te zijn uitgebroken. Per stoomschip Rumphius
vertrekken van Soerabaja naar Nederland:
Sophie de Vries, mej. Fie Carelsen en mej. Amalia de Groot, almede de
heren Jan Musch, Paul de Groot, Johan Brandenburg jr., Kees van Otterloo
en Guillaume Dullé.
Zij zullen bij hun aankomst in Holland een adres bekend maken, waar
collega's die erover mochten denken met het Indisch Tooneelgezelschap
een verbintenis aan te gaan, inlichtingen kunnen ontvangen.
In Indië blijven Cecile Carelsen, Anton Kimmel, Louis Chrispijn en Henri
Spoor. Zij zullen, na afloop van de races te Djocja, ook in Batavia nog
enige voorstellingen geven.’

Gouvernements Post - en Telegraafdienst.
Kantoor te Tandjoengpriok.
Telegram no. 287, bevattende 36 woorden.
Aangeboden te Pekalongan den 20-5-09 om 3 uur n.m.
n.b. De tijd, hierboven opgegeven, is voor zooveel Ned.-Indië betreft, de
Midden-Javatijd.
Woordental in elke regel
4

mejuffrouw fie carelsen aan

4

boord stoomschip rumphius Batavia

6

hoor dat gisteren verzonden brief je

5

niet meer bereiken kan deze

6

volgt je nu naar holland goede

5

reis meisje mijn beste wenschen

4

en teederste gedachte vergezellen

1

je.

1

louis

_____
36
Opgenomen door: CVB
ENVELOPPE:

Mejuffrouw Fie Carelsen
aan boord SS16 Rumphius
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Batavia
Indien dit vaartuig reeds vertrokken, dan door te zenden naar: adres: den Weled.
Heer A. Cohen
Rokin 132
Amsterdam
per eerste mail
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Pekalongan, 19 mei 1909.
's avonds 7 uur.
Mijn allerliefste, slechte Fieps... 'k Zou je wel ondeugende zwarte heks willen noemen,
maar dat herinnert me juist weer aan Mignon de B.17 in een van de door haar 't
allerberoerdste voorgedragen verzen: ‘Du, Hexe, du hast mich gefangen.’18 En toch
moet ik aan dat zinnetje aldoor denken, wanneer ik aan jou denk, dus bijna
voortdurend. 'n Heks, die me gevangen heeft... ja, dat ben jij met je heerlijke oogen,
die zoo hartstochtelijk glanzen kunnen, met je zwarte haren ‘die sind wie schwarze
Schlangen’, dat ben jij met je goddelijke in wellust sidderende vrouwenlijf, zooals
ik je 't laatst mocht nemen in m'n armen...
Oh, de ellende van de gedachte, dat dit alles nu voor zoo lang - de Hemel geve
niet voor goed - voorbij moet zijn, liefst vergeten zelfs, want de herinnering doet
pijn en stemt neerslachtig of toornig! Ja, je moet niet om me lachen - dat heb ik je
al eens eerder gevraagd - je moet niet om me lachen wanneer ik je vertel, dat ik
maandagavond laat voor je kamer in 't Hotel ben gaan zitten, er 'n zoete wellust
vindende in de herinnering, dat ik in diezelfde kamer, waar nu 't bed zoo ongezellig
vierkant en leeg in stond, zoo oneindig gelukkig ben geweest. Toch dorst ik me juist
zondagavond - je zult 't wel gemerkt hebben - niet geheel aan mijn geluk overgeven.
Aldoor die gedachte, die p-gedachte19 zooals jij zoudt zeggen, dat we weer van
elkander weg moesten, juist nu we elkaar gevonden hadden, die gedachte heeft me
m'n genot vergald.

Half twee 's nachts. 20-5-09.
'k Kom van m'n uitvoering af in goeie stemming. 'n Volle zaal met prettig publiek.
Wou dat jij erbij was geweest. Heb nog altijd spijt, dat jij niet met ons verder hebt
kunnen samenwerken. Heb je Vierhout's kritiek gelezen? Er zit diseuse-talent in je;
dat is ook zijn overtuiging. Maar samenwerking met ons had samenreizen, samen
logeren noodig gemaakt...
Gevaarlijk! En vermoeiend! Want we sliepen toch maar weinig samen. We hadden
iets beters te doen. Hè, als ik daar nou weer aan denk! Dan zou 'k kunnen vloeken,
maar 'k weet dat mijn Vrouwtje dat niet hebben wil. 'k Heb zooeven 't eerste gedeelte
van dit epistel nog eens doorgelezen. 't Lijkt sentimenteel en 'k weet dat je daar 't
land aan hebt, maar toch is het waar in elke letter die er staat. Ja, mijn zwarte Heks
met je mysterieuze oogen, ik verlang naar je elk ogenblik dat ik nu al weet, dat je
niet bij me kunt zijn. Ik verlang naar je lichamelijk niet alleen, maar ook geestelijk.
Ik mis je gezellig discours, je heerlijke kunstenaarsarrogantie, je soms kinderlijke
zelfingenomenheid en je groote - menschen - ernst, ja ik betrap er mezelf op, dat ik
't land heb nu je me niet meer plaagt met je eeuwigdurend geflirt met Jo Griet en Jan
Bom en Rothenberg en Rups en Menke enz. enz. enz. enz. enz. Maar in 'n oogenblik
zooals nu, dan is 't vooral m'n lichaam dat naar je verlangt. Nu spookt me mijn bloed
door mijn corpus heen zoodat ik beurtelings huiver en gloei. Al mijn verlangen, dat
mooie dierlijke verlangen, dat sommige huichelaars en droogpruimers durven
uitmaken voor zondig, maar dat niettemin de heerlijkste natuurdrift is, de zuiverste
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poëzie, die God ons overigens zoo prozaísche menschen heeft ingeschapen, heel dat
mooie dierlijke verlangen steigert in me overeind en gaat uit naar jou, naar jou en
naar de wellust van je meisjeslijf. Oh, kind, als ik aan je terugdenk, zooals je 't laatst
in m'n armen lag... je oogen gebroken in extaze, je vochtige lippen halfgeopend om
mijn brandende zoenen te ontvangen, stamelend in verrukking: ‘Oh, zalig... heerlijk...
oh, nog even...’ Als ik daaraan denk, oh, gòdver... dan heb ik, dat weet je wel, m'n
wandelstok noodig om ergens op te ranselen. Nu sla ik in m'n wellustige wanhoop
de muskieten dood die rond me zwermen en doe de tafel dreunen van m'n vuistslag,
zoodat er protesten klinken uit de naastbij gelegen slaapkamers.

Mijn liefste lief

34
Wat helpt 't! Ik, arme ik, ben door m'n slechte Fieps alleen gelaten, alleen met m'n
zoete, maar kwellende herinnering. En nu ga ik neerslachtig in m'n bed kruipen,
waarin ik niets vind om in mijn armen te drukken dan de ongelukkige, koude
vormelooze goeleng20. Als ik nu bedenk, dat ik voor 'n simpele twee dagen naast me
zag.... Maar neen, ik ga maffen. Anders word ik gek.

20 mei
's ochtends 10 ½ uur.
‘Toewan, poekoel sepoeloek. Ada soerat.’21 Daarmee heeft me vanmorgen Siman
wakker gemaakt. 't Eerste deel van zijn wèkroep interesseerde me in 't geheel niet.
't Tweede deel wel, want ik had zoo'n flauw vermoeden, dat die soerat wel eens van
mijn Fieps kon zijn. En ziet, daar zag ik inderdaad de fiksche poot van mijn
Zigeunerinnetje. Max grijnsde. Je moet weten, dat hij me vreezelijk22 loopt te pesten
met m'n verliefdheid, die ik - vooral nu die niet meer ‘gevaarlijk’ is - voor hem niet
onder stoelen of banken steek. Ik zie met verheuging dat 't schrift van jouw brief
steeds grooter wordt. Dat bewijst, dat je op dreef raakte, zooals je aan mijn gekrabbel,
dat steeds onduidelijker wordt, 't zelfde kunt constateren. Alleen is jouw brief
schandelijk kort. Indien de lengte niet minstens verdubbelt staak ik oogenblikkelijk
de correspondentie. Dan doe ik net als jij en pest mezelf meer dan 'n ander. Je ziet,
jouw kwaad voorbeeld doet al kwaad volgen. Maar ten opzichte van de grootschrijverij
volg ik je voorbeeld niet. Let even op. Jij schrijft gemiddeld 14, zegge veertien letters
in één regel. Ik 43. Zegge drie en veertig. Jij schrijft zijdjes van 24 regels gemiddeld.
Ik van 32. Ga nou maar aan 't vermenigvuldigen (van deze cijfers bedoel ik natuurlijk!)
en dan zal je eens zien, hoeveel of je arme Swiepsemannetje te kort komt. Hoe vind
je deze prachtige, op jouw model gegoten naam. ‘Swiepsemannetje en
Fiepsevrouwtje.’ 't Is net de titel voor 'n sprookje van Grimm - niet die uit Soerabaia,
maar de sprookjesdichter.23
Nu ik toch voor 't slot van je brief aan 't schrijven raak, maak ik je meteen 'n standje
over 't feit dat je over je ‘mooie’ mannie durft te schrijven, met mooi tusschen
aanhalingsteekens. Als jij begint te hoonen, dan begin ik ook.
Ofschoon, ik weet niet waarmee ik jou dan zou moeten plagen. Want al heb ik je
nu wel eens met Yvette Guilbert vergeleken, toch had je me juist gisteren nog met
kracht en gloed de bewering kunnen hooren bestrijden, dat jij niet mooi zou zijn.
Toen heb ik 'n vurige louange24 gehouden op je oogen, die groote wonderlijke geheimzinnige - omschaduwde oogen van je, waaruit je heele, fijn besnaarde,
gevoelige ziel.... Nou, soedah.25 Je bent al arrogant genoeg. En ik had nog wel andere
bekoorlijkheden van je kunnen beschrijven, maar dat zou compromitant voor je zijn
geweest. Max is toch al lichtelijk achterdochtig....
Apropos: ik weet wel waar die verkoudheid vandaan is gekomen. Als kleine
meisjes, zeer onvoldoende bedekt, half uit 'n raam gaan liggen om te constateren dat
er 'n poes over de galerij heenkuiert, dan stuurt Ons-Lieve-Heertje ze voor straf 'n
verkoudheid op den hals. Was je nu maar bij me, dan zou ik je wel zoo verwarmen
_!_ dat je in minder dan geen tijd je verkoudheid kwijt was.
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Al moest ik 'm dan zelf overnemen. Trouwens, ik heb alweer genoeg aan m'n eigen
perkara's.26
Mijn ooren zijn me weer jammerlijk gaan hinderen en op 't oogenblik heb ik ze
weer duchtig met watten en carbolglycerine moeten bearbeiden. Dit herinnert me op
eens aan Jan Musch. Weet je dat hij 'n ingezonden stuk in de Telegraaf heeft
geschreven om te waarschuwen tegen Kimmel?
Nu zal er wel geen quaestie meer van zijn, dat hij mee terugkomt. Toch heb ik
idee, dat K.27 nog weer hier terugkomt. Hier langs de Noorderlijn28 moet hij veel
aandeelen hebben geplaatst en veel geld hebben opgenomen. Chrispijn is er
allesbehalve mee in z'n schik. Die wou wel graag zelf beginnen in combinatie met
Max en mij.
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Maar je begrijpt, dat we ons daar nog wel eens duchtig op zouden bedenken. Want
ik heb 't al gemerkt: alle combinatie kost ons geld. En dat kan me nu niet schelen als
ik er mijn Fieps wat mee kan laten verdienen. Maar vreemde menschen speel ik liefst
geen geld in hun zak. Dat doe 'k pas als ik zelf genoeg heb. Zeg, kindje, leg je met
ernst toe op Fransch, Duitsch en Engelsch spreken en zingen. 'k Heb altijd nog zoo
'n idee, alsof wij met z'n beiden, of met z'n drieën nog eens tot 'n combinatie komen.
Vierhout heeft me prachtige eén-acters gestuurd: geknipt voor ons beiden of voor
ons drieën. Je zoudt eens zien, als ik niet zulke p-rollen te spelen kreeg als in de
‘Kotser’29 of een van die andere frottigheidjes, dat ik van tooneelspelen nog heel wat
meer terecht zou kunnen brengen.
Trouwens, dat heeft ook Chrispijn me onlangs nog verteld. Lieve God, wat ben
ik arrogant! Ik lijk Fieps wel! Reug...! Die zit!
Maar de straf volgt oogenblikkelijk op 't misdrijf: Daar komt me 'n vriendelijk
Engelschmannetje - net iets voor jou! - (die hier naast me logeert, gisteren in de zaal
was en nu is komen boomen,) vertellen dat er twee dagen ruim noodig zijn, voor
deze brief Batavia kan bereiken. Dat komt door de p-verbindingen hier op de
noorderlijn. En nu heb ik kans, dat Fiepse vrouwtje geen brief vindt in Batavia, terwijl
ik 't toch zoo beloofd had. Ik zal nu seinen om je in elk geval nog goede reis te
wenschen en smeek je vergiffenis af.
Dag, mijn allerliefste vrouwtje, mijn eerste Bruidje. 'k Had nog zoo graag uren
met je doorgeboomd en nu stuurt die ellendige post alles in de war. Dag, mijn schat.
Zal je me in Godsnaam niet vergeten....
En je niet geven aan één die niet méér van je houd dan ik. Och God, ik maakte
mezelf dikwijls zoo ellendig ongerust en jaloersig als ik aan jou denk. Toe, Fiepje,
mijn lieveling, vergeet onze twee liefdesnachten niet. Blijf aan me denken. Ik kom
bij je terug. Toe, in Jezus'naam blijf van me houden. Ik weet dat 'k 'n lamme egoïst
ben. Kan me niet verdommen. Ik gun jou aan geen ander.
Ik houd zooveel van je. Mijn eigen, eigen Liefste. Ik zoen je heerlijke mond en je
Goddelijke oogen,
je Man.

Semarang, 31e mei 1909.
HOTEL JANSEN.

G.J. Michaël, Propriëtor.
Mijn aller, allerliefste Fieps, mijn arme, kleine teleurgestelde Vrouwtje, ik ben zoo
ellendig geworden door de eerste brief, die ik zooëven hier in hotel Jansen ontvang,
dat ik dadelijk ga zitten schrijven en vergeving vragen. Kijk, nu lig ik geknield voor
je met m'n armen om je heen en m'n hoofd in je schoot en ik beken met 'n vreeselijke
arme zondaarsstem, dat ik 'n ellendige, egoïstische, beroerde hardvochtige kerel ben,
die niet verdient dat er één vrouw, laat staan dat jij ongelukkig wordt door zijn schuld.
Ik had natúurlijk eerder moeten schrijven, zoodat je m'n brief al in Batavia vond.
Maar eerstens dacht ik niet aan de beroerde postverbindingen van Pekalongan uit,
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en tweedens wachtte ik zoo lang mogelijk om je 't allerlaatste nieuws en - zoo mogelijk
- m'n portret mee te sturen, want dat had ik nog niet van Kurkdjian ontvangen. Nu
hoop ik maar, dat je 'n vlugge reis zult hebben, zoodat je gauw in mijn eerste, zoowel
als in dezen brief kunt lezen hoe innig veel je ‘mannie’ van je houdt en hoe beroerd
hij 't vindt dat land en water hem van zijn stoute Fieps gescheiden houden en hoe er
heelemaal geen reden is om je ongerust te laten maken door 'n kort en uiteraard koud
telegram. Tevens vind je dan ook mijn ander portret, dat je wel inplaats van 't andere
in je kamer zult willen zetten. Want dat andere begin ik ook hoe langer hoe beroerder
te vinden. Ik zal 't alleen voor beroepsdoeleinden gebruiken. Op 't tooneel heb ik
toch zoo 'n vervelende, arrogante lachebek. Niks anders dan 'n masker. Want de
vroolijkleid
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is inderdaad - vooral sedert Djocja en Semarang - ver bij me te zoeken. Vanavond
heb ik weer zoo 'n pestavond door te maken, waarbij ik de menschen niet mijn eigen
liedjes kan geven, niet volgens mijn eigen programma kan werken, doch alleen maar
de ‘stemming’ te verzorgen krijg, en de stemming, dat moet natuurlijk 'n vroolijke
wezen, want 't is voor 'n wedren-bal. Ik wou, dat ik 't al goed en wel achter den rug
had en rustig in mijn bed lag of liever.... in ons bed. Want verbeeld je: ze hebben me
deezen keer kamer 29 aangewezen, die ik met Max moet deelen. Gelukkig hebben
ze er nog 'n bed bijgezet, zoodat ik ons tampatje30 voor me alleen heb en er heerlijk
kan liggen denken en droomen. Denk jij - midden tussen je flirtations met heeren
medepassagiers, krijgertje spelen met de equipage en moordaanslagen plegen op
arme inlanders in - denk jij, zeg ik zooveel aan mij als ik aan jou?
't Kan haast niet. Geen oogenblik, mag ik wel zeggen, ben jij met je sprekende
mysterie - donkere oogen uit mijn gedachten. Praat ik met andere vrouwen dan denk
ik aan jou en ik kom er tegenover iedereen rond voor uit, dat ik almachtig veel van
je houd. Hoèveel, dat hoef ik natuurlijk de lui niet aan den neus te hangen. Maar dat
weet jij wel. ‘Tot aan de lucht’ zou dat kleine vriendinnetje van je zeggen...... Ja, en
daarom, mijn Liefste, behoef je ook heusch niet zo jaloersch op mijn Vrouw31 te zijn.
Ik heb je wel eens verteld, hoe ik tot trouwen met haar ben gekomen. Ik heb je ook
wel eens verteld - en dat heb je zelf kunnen controleren - hoè ik verliefd op jou
geworden ben. En dan zal je 't verschil voelen, zóó voelen, dat jij alle jaloerschheid
kunt verbannen, omdat je weet, dat je de eerste, de Eerste, bent en blijven zult......
Zoolang als je 't blijven wilt....
Of denk je, dat ik me niet ongerust maak, nu ik weet, hoe jij, hartstochtelijk,
heetbloedig, romantisch aangelegd meiske, daar naar Holland zeilt, 'n onbestemde
toekomst tegemoet? En denk je dat ik niet vrees den brief - die wel eens komen zal
- : ‘Swiep, 't moet tusschen ons alles vergeten en verloren zijn... er is 'n Ander.’ En
geloof je niet, dat ik hier als ik aan je denk - en dat is voortdurend - opgevreten word
van jalouzie? Maar dan troost ik me met de gedachte: ik was voor haar de eerste, zij
het dan ook op 'n andere wijze dan ik 't ten opzichte van jou hierboven bedoelde.
Ik heb je tot Vrouw gewijd. Ik ben het geweest die je - zooals je 't zelf eens zei in
'n zalig oogenblik - gegeven heb wat je lang had verlangd.... En zoo die gedachte nu
al niet mijn jalouzie doodt, ze verzacht dat vergif toch met den balsem van gelukkigen
triomf.
Morgenochtend moet ik je verder schrijven. Nu moet ik me gaan kleeden. Wat ik
nog altijd even langzaam doe, zelfs al is er nu geen stout meisje bij, dat me afleidt!
In potlood bovenaan op de rand geschreven:
Ik kan nergens enveloppen vinden, groot genoeg voor mijn portret.
Daarom zend ik het afzonderlijk per zelfde mail.

31 mei 1909.
Lieve Fiepsje
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Alleen om haar de gelegenheid te geven te zeggen, dat het geflatteerd is en dat ik
weer aan 't schaatsenrijden ben.
Swiep.
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Semarang, 2 juni 1909.
HOTEL JANSEN.

G.J. Michaël, Propriëtor
Zooals je aan den datum zien kunt heeft deze brief één dag stilgelegen. Dat komt
omdat wij 't zoo vreeslijk druk hebben. We zitten namelijk zonder jongen, daar we
Siman hebben moeten stellen in handen van de politie. Dat heer heeft me eventjes f
400,- uit m'n portefeuille gelicht die natuurlijk - voorloopig althans - spoorloos
verdwenen zijn. 't Ligt nu voor de hand dat die schelm ook in Djocja mijn portefeuille
heeft gemoerd. Lekker volk die inlanders! 't Is beroerd. Ik was hier gekomen vol
sympathie voor die lui. Nu vertrouw ik er niet een meer. De p. avond van eergisteren waar 'k zoo tegenop zag, is nogal goed afgeloopen.
We hadden niet veel te doen. Alleen maar zoo nu en dan tusschen 't dansen in wat
liedjes te zingen en moppen te verkoopen. 'k Had graag meegedanst, maar wat zal
ik daar met zoo'n ‘mesjoggene sjikse’32 aan 't ronddraaien gaan, nu 'k mijn Fieps niet
meer heb om mee te walsen! Als ik in Holland terugkom dansen we allereerst weer
de Valse des Apaches, van onze eigen vinding, weet je wel, die waar Stallie en z'n
vrouw zoo bang voor waren omdat Swiep - och arme! - het er zoo van te pakken
kreeg. Als ik in Holland terugkom.... Hoe lang zal dat nog wel duren.
Sedert jij er zit krijg ik heimwee. Zeg, Fiepsekind, zou Kimmel nog terug komen?
Zoo niet, dan is er heel veel kans dat ik met Chrispijn en z'n Vrouw33 combineer. Zou
jij dan ook maar weer niet liever hier komen? Of heb je misschien alweer engagement
gevonden in 't lieve Vaderland? 't Moet daar anders, hoor ik, in de tooneelwereld 'n
herrie van je welste zijn.
Blij dat 'k er uit ben. Chrispijn en z'n vrouw spelen nu samen éénactertjes en dragen
voor. Ze krijgen veel te doen en zijn tevreden. Je moeder en Spoor34 liggen heelemaal
stil - 'k bedoel natuurlijk wat werken betreft; voor 't overige weet ik 't niet.... - en
schijnen nergens wat te doen te krijgen. ‘Phine’35 gaat kunstavonden geven, waar ze
Multatuli wil verkrachten. Dat lieve mensch maakt zich vrijwel bespottelijk met haar
malle pretenties, die ze zeker van haar vroegere man heeft afgekeken. Jammer dat
ze hem toen z'n kunst oòk niet heeft afgezien; want wat ze presteert lijkt wel snert.
Zeg, Fieps, denk eraan, dat je me vooral ook geregeld op de hoogte houdt van je
artistieke verrichtingen. Daar stel ik meer belang in dan in je galante avonturen
waarvan de verhalen me maar beroerd en ongerust maken. Dat je elkaar die dingen
vertelt als je bij elkander bent is wel leuk, omdat je dan meteen 't gevoel heb: ‘ja, ze
heeft wel veel met anderen geflirt, maar ze is nu toch weer geheel van mij.’ Doch
als je uit brieven daarover lezen moet, dan geeft je dat 't onbehaaglijk gevoel van:
God weet welk gevaarlijk type haar op 't oogenblik 't hof mag maken. 'k Moet nu
ineens denken aan 'n zin uit 'n vroegeren brief: ‘Ik ben niet jaloersch’.... Jawel, Stosz,
frissche morgen. 'k Ben wel jaloersch. Als 'n tijger. Pas maar op, hoor! - Intusschen
heb ik om je dolkgevecht met dien Inlander en om Medea36 in haar hemd zeer hartelijk
gelachen. Als je nu voortaan s.v.p. maar wilt bedenken dat ik mij bij uitsluiting van
ieder ander 't privilege voorbehoud om jou in je hemd te zien. Terwijl 't dan aan mijn
beleefdheid zal worden overgelaten of ik ja dan neen dat chemise-tje verwijderen
wil. Oh, Jezus, mijn Fieps, waarom zit je toch zoo'n ellendig eind van me af! Ik
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verlang zo krankzinnig naar je. Nu schei ik uit, want als ik weer op dàt thema kom,
raak ik niet uitgeschreven. Tot slot plaats opgave: 5 juni Pasir Malang37 bij Bandoeng,
10 juni tot 15 id. Batavia. Dan Benkoelen enz.
En uit elke plaats, waar ik zit, hier of ergens anders in de wereld, gaan mijn liefste
gedachten uit naar mijn zigeuner heks, mijn zwarte Fieps, die ik in m'n armen zou
willen nemen en zoenen over haar gansche heerlijke corpus tot ze om genade smeekte
aan haar
mannie.
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In Nederland aangekomen gaat Fie werk zoeken. Zij schrijft sollicitatiebrieven aan
Eduard Verkade van De Hagespelers, Herman Heijermans van de Tooneelvereeniging
en Willem Royaards van het N.V. Het Tooneel.
Deze laatste wint inlichtingen over haar in bij de acteur Jan Musch, met wie zij
in Nederlandsch-Indië was geweest.

Medan, 16 juli 1909.
Mijn allerliefste Fiepsevrouwtje, Eindelijk na veel gezwerf, veel gedar en veel
gedonder - o pardon, je hebt me 't vloeken verboden! - eindelijk dan kom ik er eens
toe je rustig te schrijven. In plaats van naar Benkoelen zijn we eerst naar Medan
gegaan. Vandaar, dat al jouw brieven door elkaar zijn geraakt... Maar daarover straks.
Hier in Deli en Langkat hebben we 't dadelijk overdreven druk met engagementen
gekregen en louter door toeval heb ik eindelijk vandaag - nog wel op 'n ‘hari besar’38
- vrij gekregen, doodop van 't reizen en sjouwen in 'n overweldigende hitte. En nu
zit ik dan in de rust van den middag, omdat ik te moe ben om te slapen, te schrijven
aan mijn Fieps, te beantwoorden haar dikke gezellige brieven, die inderdaad niet
héél erg op ‘minne-brieven’ lijken, maar die ik toch pleeg te lezen en te herlezen in
hun vollen omvang, tot ik ze bijna uit m'n kop ken.
Nu echter, vóór alles: zaken doen en ernstig zijn. Je brieven heb ik, zooals ik reeds
schreef, niet in de goede volgorde gekregen. Bovendien schrijf je met maagdelijke
- pardon, met vrouwelijke - schroomvalligheid over 't meest belangrijke punt en nu
weet ik niet zeker: krijg je jà of krijg je néé 'n kindje van me. Jà 'n kindje - goed. Nee
'n kindje, oók goed. Al die rariteiten van weghelpen en verhinderen, al die
onzinnigheid van gewetenlooze kwakzalfsters en mesjogge doktoren zet je maar
gauw uit je donkere bol. Als jij 'n kind onder je hart draagt, dat wij samen in onze
mooie jonge hartstocht hebben doen ontstaan, dan heeft dat schepseltje het hoogste
recht om te leven en moeten wij samen dat recht eerbiedigen en voor dat leven de
verantwoordelijkheid op ons nemen. In dat geval begin je met, zoodra je 't nodig
vindt, jezelf aan de gewone gemeenschap en daarmee aan 't geklets van de menschen
te onttrekken. Je zoekt ergens in de stilte, dus buiten, een rustig verblijf - met 'n
goeien dokter svp! - Daar breng je dan zoo kalm als je mogelijk zal zijn je kind, ons
kind, ter wereld, verzorgt 't den eersten tijd en besteedt het daarna uit of houdt het
bij je, al naar je zelf wilt.
Hoe het in mijn geval als reeds - getrouwd man moet gaan met het zgn. ‘echten’
van zoo'n ‘natuurlijk’ kindje moet ik nog informeeren, maar ik beschouw het natuurlijk
nu en voor het vervolg als mijn kind. Je schrijft met de jou eigen kinderlijke trots,
die ik altijd zoo leuk heb gevonden, dat je ‘goddank zelf de capaciteiten bezit om
niemand anders tot last te worden?’.... Hoera! Maar.... je zult je onderdanigen dienaar
toch wel willen toestaan om ook voor 'n deel zijn aandeel te nemen in de financiële
gevolgen welke zoo'n geval na zich sleept. Zoodra 't noodig wordt stuur ik je
maandelijks of driemaandelijks een toelage. Je weet hoe wij artisten 't hebben: nu
eens rijk, dan weer arm. Je zult dus zelf wel begrijpen, dat ik geen toelage kan geven
als 'n Croesus39 en dat je wel degelijk de eigen capaciteiten - bovenvermeld! - rendabel
zult moeten maken.

Mijn liefste lief

Maar op die manier zullen we ‘entre nous’40 ons kindje wel door de wereld heen
helpen. Ik moet je eerlijk bekennen: 'k vind het geen geval om ongelukkig over te
zijn.
Ja, natuurlijk 't geeft 'n hoop geleuter, vooral in dat p. Holland en daarom was 't
misschien beter als 't niet zoo was, maar voor 't overige ken je mijn lijfspreuk: ‘le
monde et son moral, je m' en fiche.’41
Maar éen ding, Fiepsje, vind ik beroerd en daar wil ik nog even ernstig over
schrijven vóor ik misschien strakjes 'n meer frivolen draai aan m'n brief geef. Dat
eene ding is je ‘haat’ tegenover mijn Vrouw. Je weet: als er iemand is die heftige
gevoelens tolereeren kan, niet alleen, maar ook zelf vaak koestert, dan ben ik dat.
Maar ik gedoog
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nooit, dat mijn gevoelens de overhand krijgen op m'n gezond verstand. En die ‘haterij’
van jou is - passez moi le mot42 - onzinnig. Wat bliksem, ik houd dol veel van jou,
dat weet je, en als je eventueel moeder wordt van 'n kind van mij, dan zal ik zoodanig
nog meer van je houden....
Maar moet ik nu daarom maar gansch vergeten en van mij vervreemden een andere
vrouw, waar ik jaren vol lief en leed heb doorgemaakt, die zich in voor haar zeer
moeilijke omstandigheden tegen mij zeer liefdevol, trouw en toegevend heeft getoond
en mij bovendien twee schatten van kinderen43 heeft geschonken? Kom, kom,
Fiepsenburg - hoe vind je die naam!! Haute nouveauté!44 - ik geloof, dat ik minder
aanspraak op jouw liefde zou mogen maken, wanneer ik inderdaad zoo'n ondankbare
hond zou zijn.
Maar jelui, vrouwen - inférieure schepselen als jelui nu eenmaal bent - jelui
vrouwen zijn allemaal zoo vervloekt exclusief in je liefde! Als 'n man van je houdt
en ruim van hart en vrij van conventie genoeg blijkt om ook nog 'n andere lief te
hebben, dan jammeren jelui dadelijk, ‘Ochgotochgot, daar gaat mijn portietje liefde!’
Nee, mijn lieve, beste dikke Fieps45, liefde, goeie krachtige mannenliefde is geen
portie vanille-ijs, die òpraakt als je er met z'n velen van lepelt....
Het is als de ether, die de schepping doordringt, als de lucht waarin wij leven, als
de groeikracht in de natuur, onuitputtelijk, onbekrompen, alom zich spreidend.
En nou hoor ik je al zeggen: ‘O, jeminé, dat schrijft-ie zeker als inleiding tot de
bekentenis, dat-ie weer 'n galant avontuur aan de hand heeft. “Maar, neen hoor,
gezellige jaloersche, zwartoogige Fieps, je hoeft je van al je droomen over 'n blonde
vrouw - of was 't 'n bruine - niets aan te trekken. Nu ik jou eenmaal ken zal de ”ware
Jozefine’ zich niet zo gauw voor mij vertoonen. Jozefine.... lieve God, dat doet me
ineens aan Phine Spoor denken. Weet je dat die in Soerabaia is opgetreden samen
met Mignon?46 Wat 'n stel, zeg! De kritiek luidde, dat de decors prachtig waren. ‘Het
succes matig. Applaus hoofdzakelijk van schoolkinderen.’ De onderstreeping is van
mij.
Als je deze ontvangt is Kimmel zeker alweer met 'n troep op reis. Ja, 't is en blijft
'n handige kerel. Maar of 't een prettige verhouding zal worden tusschen hem en
Musch... nou, ik heb er niet veel verwachting van. 'k Hoop dat jij gauw een
engagement zult vinden. Anders maar 'n poosje zuinig leven en niet te veel mooie
japonnen koopen ‘om Fie de Vries, de oogen mee uit te steken!’
In Singapore kocht ik 'n nog al leuke boa voor je van kleine donkergrauwe
struisveren en stuur je die op, zoodra ik hier 'n ‘Huysertje’47 heb kunnen ontdekken.
Tot nu toe had ik daar geen tijd voor. Wel zag ik hier in 't Hotel de groote Huyser
zelf met z'n zuster die nu bij hem op St. Cyr woont. Hij keek mij zeer vijandig aan
en scheen allerminst geneigd de kennismaking te hernieuwen. Kan mij doodvallen.
Trouwens onze onderlinge bekendheid moet bijster vaag zijn geweest, want ik
herkende hem helemaal niet; hoorde alleen, dat hij Huyser was. 't Gaat ons hier
overigens goed. De tijden der ‘rijke Delianen’48 zijn voorbij. Ze jeremiëren allemaal
even hard over slechte tijden en mislukte oogsten en betalen je met kermen en zuchten
f 200,- garantie. En je hebt van het intellectueel en moraal gehalte der heren niets te
veel gezegd. God, god, wat 'n gemêleerd ploertenzoodje, enkele goeden niet te na
gesproken.
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Max en ik zullen hier zeker nog wel tot half augustus moeten zijn, gaan dan naar
Atjeh, vervolgens via Pabang en Pinang naar Singapore, waar we voor de Eng., Holl.
en Duitsche clubs moeten optreden. Dan naar Deli terug om dwars door Sumatra
naar Padang te wandelen. Eerst dan naar Benkoelen en Redjang Lebong. Stuur je
brieven voorloopig maar Poste Restante Singapore.... en laat ze vol staan met goeie
berichten. Dat je zoo'n dikkert wordt vind ik leuk, al vond ik toch al je armen zacht
en lief genoeg als ze maar om mijn hals heenlagen.
Laat ik daar maar liever niet aan denken. Dat maakt me ‘zoo raar’ en.... ik heb er
in mijn droomen al last genoeg van. 'k Schei uit met schrijven, want nieuws dat je
interesseeren kan heb 'k verder niet. Max wacht elk oogenblik zijn huwelijksvonnis.49
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Dag, mijn allerliefste Fiepsje. Stuur me weer, gauw 'n paar van je gezellige brieven.
Ze mogen zoo lang zijn als je ze maken wilt. Mijn liefste gedachten voor jou en een
zoen op je prachtoogen en je ondeugende mond van
je mannie

Medan, 4 augustus 1909.
MEDAN HOTEL MAATSCHAPPIJ.

Mijn allerliefste Zigeuner Fieps, gedane zaken nemen geen keer en daarom zal ik er
maar niet over mopperen dat je jezelf aan groot gevaar hebt blootgesteld door die
wegmakerij van ons kindje. Mijn brief waarin ik je dat afraadde heb je nu al wel
gekregen, maar te laat om je van je plan af te houden en nu is 't anakje soedah habis50.
Ik had me anders al heelemaal ingeleefd in 't idee, dat ik in Holland een tweede
huishoudentje zou hebben, maar 't is waar, zoo'n kleine peuter had jou misschien in
je carrière geen goed gedaan. Ter dekking van de onkosten van al je ‘strapazzen’
zend ik je ingesloten een wissel van f. 100,- te halen van de Javabank.
En nu nog even 'n antwoord op je vraag: wàt ik van je verwacht en hoè ik in
Holland tegenover je zal staan.
Kom ik in Holland terug, - àls ik terugkom - dan vindt je in mij je hartstochtelijke
amant terug, dezelfde die je in Djocja en Semarang in zijn armen sloot en zijn hart
liet kloppen tegen 't jouwe. Dan vindt je in mij terug de man, die zich voor alles wat
jou aangaat meer dan voor iets anders interresseert, die trotsch zal zijn op je succes
en voor zoover in zijn macht ligt, je helpen en raden zal bij je werk. Kortom, dan
vindt je in mij weer de ouwe Swiep, verliefd op je als altijd, maar die ook altijd weer
de hinderpaal kent die tusschen hem en jou staat, nl. zijn huwelijk, zijn vrouw en
zijn kinderen. Want daaraan is nu eenmaal niets te doen. Ik heb vroeger en ik heb
ook den laatsten tijd wel eens aan scheiden gedacht. Maar ik kan niet buiten mijn
kinderen en die kinderen verbinden weer steeds hechter aan me (en) mijn vrouw. 't
Verlangen naar mijn kinderen maakt dat ik ze uit (over) laat komen en natuurlijk
komt dan mijn vrouw mee. Binnen 'n maand zal 't wel weer spaak loopen, maar in
Godsnaam. Misschien vluchtte ik dan weer uit Indië naar Europa zooals ik vroeger
van Europa naar Indië vluchtte en dan kom ik natuurlijk bij jou. - En wat ik dan van
jou verwacht? Wel dat ik in jou weer mijn heerlijke, temperament- en sentimentvolle
Fieps zal vinden, niet zóódanig door andere aanbidders in beslag genomen, dat ze
ook nog wel een oogenblikje voor haar ouwen Swiep over heeft. Dan herleven we
onze herdersuurtjes, trekken ons van 't geleuter der menschheid niets aan en..... maken
misschien weer zoo'n heel klein kindje. Afgesproken? Goed.
Ik vind 't heerlijk, dat je bij Royaards terechtgekomen bent. Werk er maar hard en
laat de wereld van je spreken. Alleen vergeet dan in je glorie den armen liedjeszanger
niet! - Ik zit op 't oogenblik vreeselijk gehaast te schrijven - zooals je aan m'n schrift
wel kunt merken - want straks gaat mijn trein en morgen heb ik voor 't sluiten van
de mail geen tijd tot schrijven meer. Vanavond nl. optreden. Gisteren is je moeder
en Spoor hier aangekomen, ook Mignon51. Ze leggen overhoop met Chrispijn. 't Ouwe
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liedje. Wij hebben 't hier druk. Werkten onlangs ook nog in 'n amateurcircus als
muzikale clowns mee. Leuk maar vermoeiend. 15 aug. reprise. 14 aug. cabaretavond.
Ik zal je missen. Trouwens dàn niet alleen. Want missen doe ik je al zoolang je van
me weg bent. Blijf van me houden, Fiepsevrouwtje, zooals ik van jou hou. Blijf aan
me denken met zooveel liefde en innigheid als ik op 't oogenblik denk aan jou, terwijl
ik in gedachten - helaas maar in gedachten - je mooie oogen en je goddelijk-warme
mond zoen.
Dag, lieveling,
je man.
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Naamloze Vennootschap: ‘Het Tooneel’, Amsterdam.
Dir.: Willem Royaards.
Contract
Willem Royaards ter eenre, als gemachtigde der Naaml. Venn. ‘Het Tooneel’, te
Amsterdam en Sofie Carelsen, tooneelspeelster te Amsterdam, ondergeteekende ter
andere zijn overeengekomen als volgt:
De ondergeteekende ter andere verbindt zich van af 1 September 1909 tot en met
den 30sten April 1910 bij alle middag- en avond-voorstellingen, ook bij Zondagen
en algemeen erkende feestdagen, welke in voornoemd tijdsverloop door of vanwege
de ondergeteekende ter eenre zoowel in als buiten Amsterdam, zullen worden gegeven,
alle partijen te vervullen, welke haar zullen worden opgedragen, een en ander geheel
ter beoordeeling van of vanwege ondergeteekende ter eenre.
Voor de instudeering van eene nieuwe rol zal minstens 8, doch hoogstens 14 dagen
tijd worden gelaten, te rekenen van af den dag, dat haar de rol is opgedragen.
Ondergeteekende ter andere voor hare werkzaamheden hiervoren vermeld, ontvangt
een salaris van zestig gulden per maand.
Ondergeteekende ter andere verplicht zich geen verbintenissen als tooneelspeelster
te zullen aangaan, gedurende den loop van dit contract en mag gedurende dien tijd
hare medewerking zonder voorkennis en toestemming van de ondergeteekende ter
eenre aan geen andere voorstellingen van welken aard ook, verlenen.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te Amsterdam, den 16 Juli 1909.
N.V. ‘Het Tooneel’, te Amsterdam.
Willem Royaards

(22 augustus, 1909)
a/b ss. Van der Capellen
Van de K.P.M.52
Zooals je ziet, Fiepsekind, ben ik op 't oogenblik aan 't ‘varen, varen over die baren’,
waag ik het veege lijf op de diepblauwe golven der Straat van Malacca. 'k Ben op
reis van Medan naar Atjeh, bleef in eerstgenoemde plaats veel langer dan
oorspronkelijk mijn plan was, nl. twee maanden. We hadden daar en in de buurt
ervan zooveel werk te doen, dat we niet eerder weg konden. Wàt we er allemaal
uitvoerden vertel ik je straks. Eerst mijn verdere reisplan. Dan loop ik tenminste niet
de kans, dat je niet meer weet waar ik ‘uithang’, zoodat ik me het genot zou moeten
ontzeggen van je gezellige, lange, onderhoudende en vooral lieve brieven, waartegen
ik alleen dít bezwaar heb, nl. dat ik tegen jouw twijfelingen of ik nog wel van je houd
niet onmiddellijk en met kracht kan protesteren. - Eens en voor al, mijn lieve Fieps:
ik houd van je en blijf van je houden m'n leven lang, tenzij jij eens naar me toekomt
met de boodschap dat er een ander is gekomen, die meer recht heeft om van je te
houden, dan ik. Eerst dan, maar eerder ook niet, trek ik me terug, al blijft het zelfs
dan nog 'n groote vraag of ik daarmee ook mijn liefde voor jou zal weten terzijde te
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stellen. Want die liefde van mij, dat weet je, is 'n wonderlijk ding, tyranniek en
eigenzinnig in hooge mate. Ze komt ongevraagd en verdwijnt niet op bevel. Je
herinnert je nog wel, dat ik eerst heelemaal niet van zins was om op de ‘hooggeachte
mejuffrouw Carelsen’ verliefd te worden, en toch... Enfin, laten we geen zorgen
maken voor den tijd. Er komt in 't leven van elk mensch een tijd, waarin hij zijn
eerste ware liefde vergeet voor 'n ander. Zoo zal het jou ook wel gaan. Waarschuw
me dan gerust, Fiepsevrouwke. 't Zal wel 'n harde teleurstelling of liever 'n droeve
tijding voor me zijn, maar aan harde teleurstellingen en droeve tijdingen is

Mijn liefste lief

42
‘schrijver dezes’ in den loop van zijn veelbewogen leven wel gewend.... Waar was
ik ook weer = oh ja, aan mijn reisplan. (Ik had zo'n beroerde pen, dat ik maar met
potlood ben gaan schrijven. 'k Hoop dat je 't zal kunnen lezen).
We gaan dus nu naar Atjeh. Op 't uitvoeringsplan staan Sabang, Kottah Radja,
Segli, Telok Semahwé en enkele buitenposten. Geweren en revolvers hebben we bij
ons. Je kunt nooit weten in zoo'n oorlogsland.53 Stel je voor, dat ik nà de Berceuse
van Privas54 'n robbertje moest gaan vechten! 't Zou wel 'n contrast wezen!
Nà Atjeh terug naar Medan. Je moet weten, dat we ons in die plaats 'n zeer grooten
vriendenkring hebben gemaakt - waartoe je vriend Huyser nog altijd niet behoort die verlangend is ons nog eens in Medan te hebben. We werkten daar onlangs ‘voor
noppes’ een paar maal mee als clowns in 'n amateurcircus en nu willen ze ons
feestelijk 'n souvenir aanbieden. Ook hebben we er veel succes gehad met 'n
Ueberbrettl,55 waarbij o.a. meewerkten Chrispijn en vrouw, Cato de Jaeger en Kimmel.
Laatstgenoemde had ik niet gevraagd, maar hij drong zich vrijwel op. Na de pauze
speelde Chrispijn met Rüphan - die je ook kent - en Max een zgn. serenissimus-scène.56
Maar 't was lang en vervelend. De menschen zeiden later ‘als P. er niet bij is, is er
geen aardigheid aan.’
Ik in m'n nopjes, dat snap je. Want van de publieke waardeering moet je 't toch
maar hebben. Kimmel brengt - zegt hij - in mei 'n Ueberbrettl gezelschap uit en bood
mij f 1200 per maand, wanneer ik als conférencier en directeur wil optreden. Ook
Chrispijn loopt met dergelijke plannen rond. Tusschen die twee is 't natuurlijk weer
hommeles. Hun troep is veel te klein. Ze kunnen niets spelen zonder hulp van
amateurs. Zoo speelde Rüphan de rol van de vader in ‘Vriendinnetje’,57 dat tamelijk
succes had. Nu repeteren ze ‘'t Kamerlid’58 Cato de Jaeger in jouw vroegere rol. Ik
vrees dat het N.I.T.59 langzaam maar zeker ten ondergang neigt en ofschoon Kimmel
nu wel zegt, dat hij met mijn naam nieuw vertrouwen en succes wil trachten te
verwerven, begrijp je, dat ik er niet veel voor voel met hem in zee te gaan.
Toch geloof ik, dat er binnen afzienbaren tijd wel verandering in mijn plannen zal
komen. Het verschil tusschen Max en mij als amateur en beroepsartist treedt
langzamerhand te duidelijk aan den dag en wordt hinderlijk bij ons werk, waarvoor
hij niet het minste hart heeft.
Zoo juist weer een staaltje: wetende dat hij in Atjeh menigmaal geen piano zal
vinden en dus op zijn orgel voor accompagnement zal zijn aangewezen laat hij rustig
dat instrument in Medan bij den reperateur staan!
Ik woest natuurlijk en hij - als altijd - overschillig. En zoo zijn er meer dingen.
Hij komt met 'n half stuk in op de uitvoering, accompagneert beroerd, kortom, hij
drijft me hoe langer hoe meer ertoe een eind aan onze verbintenis te maken. Ik laat
me alleen nog daarvan weerhouden door de gedachte aan zijn toekomst- en
huwelijksplannen.60

27 augustus 1909.
Atjeh Hotel Koeta Radja.
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Deze brief heeft, zooals je ziet, Vrouwtje, 'n heelen tijd stilgelegen.
Aan boord werd ik bij 't schrijven gestoord, in Sabang aangekomen moesten we
dadelijk optreden, eindelijk in Koeta Radja gearriveerd kreeg ik weer een aanval van
malaria - die ik op de Oostkust heb opgedaan - en lag ik met zware koorts te bed.
(Dat is mij in Medan ook al 'n paar keer overkomen. En jij was er niet eens om me
te verplegen!). Nu schijnen de koortsaanvallen weer voorbij en op mijn voorgalerij,
bij de liefelijke tonen van een of andere bataljons- of regimentsmuziek, die je hier
den ganschen dag hoort, hervat ik mijn papieren praatje met jou.
Ik was nog altijd bezig met het vertellen van mijn reisplan (dat ‘afdwalen’ is een
van de vele gebreken van den ouderdom!). Welnu, van Medan af maken we dan even
'n uitstapje naar Singapore, waar de Holl. en de Duitsche Clubs ons uitgenoodigd
hebben. Dan keeren we naar Medan terug, gaan logeeren bij Van Vollenhoven op
Bandar Baroe,
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steken het Toba meer over en trekken dan in tien dagmarschen naar Fort de Kock.
Dan volgen Padang, Benkoelen, Redjang Lebong, Palembang - terug Batavia. Hoelang
of dat nu allemaal duren zal, waar ik dus op dien en dien datum zal zitten, dat kan
ik je waarachtig niet vertellen, Fiepsjelief.
Maar stuur maar naar elk van deze plaatsen brieven poste restante, dan zal ik overal
trouw informeeren en me laten nasturen. 't Is en blijft bedonderd - als ik 't zoo eens
zeggen mag - dat we zoo'n end van elkaar zitten want zoo'n correspondentie waarbij
je altijd maar om de twee maanden antwoord op 'n brief kunt hebben is toch eigenlijk
niet je dàt. En bovendien, 'n brief blijft maar 'n brief. Als ik bijvoorbeeld jouw brieven
lees, die zoo echt natuurlijk zijn en zoo heelemaal jezelf weergeven, dan krijg ik
altijd zoo'n hevig verlangen naar je zelf, om te hooren praten - laten we maar zeggen
‘ratelen’ - zoo hup-hup van 't eene onderwerp op 't andere, om je in je levendige,
donkere oogen te kijken... en om je op je heerlijke wellustige mond te zoenen. O,
Jezus, Fieps, ik heb vannacht als 'n gek naar je liggen te verlangen, klaar wakker,
maar aldoor denkende aan jou, gloeiend over m'n heele body. En weet je waar 'k nou
zoo'n duivelschen zin in heb? Jij hebt mij vannacht gepest door aldoor net te doen
of je bij me was, terwijl je er toch niet was in werkelijkheid, zoodat ik lag te kronkelen
in wanhopige wellust. Datzelfde wou ik jou nu ook aandoen. Ik wil je plagen met
heerlijke herinneringen tot je, zooals ik, met uitgespreide armen ligt te hijgen en te
steunen van zoet verlangen. En nu ga ik 'n herinnering ophalen uit ons korte maar
goddelijke liefdeleven. Neen, niet een van onze ‘huwelijksnachten.’ Die moet jij als je durft - maar eens voor mij beschrijven. Maar een van die avonden, als we
eindelijk, los van ons werk en van het dronken oranjetuig,61 voor onszelf mochten
gaan leven... ik geloof dat 't 'n cabaretavond was en je zag er uit om mee weg te
loopen, ondeugend als de bliksem en vol teedere beloften van genot. Onze geëerde
mannelijke clientèle zat je om zo te zeggen op te eten met de oogen en ik... ik liet ze
rustig kijken, wetend, lieveling, dat je van mij wilde zijn. - Eindelijk konden we de
kast dicht gooien en we namen 'n kossong62 - Wat zijn 't toch eigenlijk wel leuke
intieme dingen, die slecht - onderhouden, ratelende rijtuig parodieën. Als je zoo de
kap dichthaalt en dicht bij elkaar zit, dan verlang je niets beters.
En we zitten dicht bij elkaar, niet Fiepsevrouwtje? Heel, heel dicht. Ofschoon we
elkaar in 't donker haast niet zien kunnen, want er is geen maan, alleen maar wat
sterren tusschen regenwolken in. Maar zien we elkander niet, we voelen elkaar des
te beter. Je donkere kop ligt op mijn schouder, mijn arm heb 'k helemaal om je heen
geslagen, zoodat mijn hand nog de zoete welving bereikt van je zachte borst, die trilt
onder de aanraking van mijn vingers. En onze monden liggen op elkaar, onze warme
lippen samengesmolten in een lange, vurige kus die ons heele jonge lijf doorsiddert
en onze lichamen in vol verlangen naar samenzijn doet dringen tegen elkaar. Ja, en
ik heb nog altijd mijn eene hand vrij, die hand, weet je wel, die zoo ondeugend, zoo
brutaal - doortastend en zoo onafwijsbaar kon zijn. En die hand zoekt nu zachtjes je
grootste heerlijkheid, dat diep verscholen altaar, waar de liefde haar heiligste offers
brengt..... Je lange japon lijkt zoo'n ernstige weerstand, maar 't is 'n weerstand in
schijn die voor die brutale hand wel spoedig wijkt, en dan schijnt er een ondeugend
sterretje van bovenaf als met 'n knipoogje op je bruine kousen, waarmee ik je altijd
- 'k weet niet waarom - net 'n schoolmeisje vind. Langs je stevige kuiten die
‘daarboven’ veel heerlijks beloven, glijdt mijn hand zacht - strelend omhoog en onder
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mijn vurige zoenen zucht je: ‘niet doen, och God Swiep, niet doen’, maar je meent
't niet, wel Fieps, mijn schat, mijn heerlijke zigeunervrouw? Swiep mag wèl doen,
wat niemand anders mag? Kom, we zijn allebei jong en sterk, en in ons bruist het
levend verlangen om eén te zijn. Voel maar hoe in mij zoo goed als in jou het bloed,
het levendragende bloed omhoog steigert..... En schuchter glijdt jouw zachte
meisjeshand liefkoozend om mijn gloeiende liefdelans, die trilt van verlangen naar
't heerlijke tournooi dat hem wacht. En de vijf brutale indringers daar beneden
klimmen steeds hooger, over je sterke
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ronde knie omhoog langs je zachte dij, die niet eens - o shocking Margariet!63 - in
een zedig pantalonnetje verborgen is, (Werd er misschien bezoek verwacht?) tot
onder 't fluweelen, kroezende haar je teedere minnekelk siddert onder de streeling
van mijn hand.
Oh, en voel je nu, hoe extaze ons aangrijpt, hoe woest verlangen ons overmeestert!
Voel je dat ik niet meer rustig blijven kàn! Wat deert mij de wereld rondom? De
slapende stad, de slapende rivier, de slapende ‘sirz’64 op den bok?
Voor óns de liefde, voor ons de zaligheid van 't zich geven in jonge hartstocht....
En met nauw bedwongen geweld werp ik me voor je neer op m'n knieën en kus je
je gansche lijf en richt me dan langzaam weer op in de teere omstrengeling van je
slanke beenen. En ik druk je tegen mij aan onstuimig en onbedwongen en mijn lijf
dekt 't jouwe, en zwijmelend van geluk dring ik, je man, binnen in de zalige, vochtige,
gloeiende heerlijkheid van je jonge lichaam. Oh, mijn God, liefste, lieveling, wat
zijn we gelukkig! In extaze, in bedwelming van bevredigd verlangen kussen we
elkaar en stamelen elkaar fluisterend de betekenis van onze zaligheid toe. Vòel je
nu, hoe ik je liefheb, kind. Voel je nu dat je 't recht had je aan mij te geven. Vòel je,
als ik in hoogstgerezene verrukking mijn leven, mijn gansche bestaan, al mijn
begeeren, al mijn energie, al mijn mensch - en man zijn in jou uitstort, vòel je dan
dat wij eén zijn?
En begrijp je nu, als ik zoo me denken kan ons samen, als ik zoo mij herinneren
kan, als ik zoo schrijven kan, dat jij waarachtig niet bang hoeft te zijn dat jouw Swiep
je vergeten zal. Oh, zeker, ik ben 'n flirt en 'n Don Juan en ze vertellen veel slechts
van me dat waar is. Maar daarom ben ik toch Goddank nog wel tot hooge, heerlijke,
zich - gevende liefde in staat.
Hè! Ik weet niet precies meer, wat ik allemaal gescheven heb. Ook niet of je 't nog
wel zult kunnen lezen. Ook niet of je 't wel zult hebben willen lezen. Misschien heb
ik je vreeselijk geshockeerd, maar in Godsnaam, ik moest mijn hart eens even
uitstorten. En heb ik je nu niet 'n enorm - langen brief geschreven? Zeer verlangend
ben ik naar 'n antwoord hierop. 'n Antwoord in denzelfden geest? Of durf je dat niet?
Over je artistiek succes in Nederland verheug ik me zeer. Ga zoo voort mijn dochter
en met groote trots en steeds groeiende liefde zal [ik] aan je blijven denken.
Je Swiep.
Ik durf waarachtig dezen brief niet over te lezen. Zijn er drukfouten in, dan moet je
me maar excuseren hoor. Dag, lieve schat van me. In gedachten lig ik in je armen
en zoen je op je slechte, goddelijke, hartstochtelijke mond.
P.S. Oh, zeg, voor ik 't vergeet. Hoe heet in Godsnaam die ‘zwager van mijn vrouw.’

Zwagernamen in mijn familie zijn: Romeny, Schelfhout, Maas, Vermaas, Van
Trooyen, Pothuis en de Lange. Alleen de laatsten zijn eigenlijk zwagers van mijn
vrouw en daar komt geen aa in voor. Ik maakte de dichtgemaakte enveloppe weer
open alleen om dit te schrijven. Vergeet dus 't antwoord niet.
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‘Astra,’ Januari 1928.
Max Blokzijl schreef later over die tijd:
Niet lang daarna waren we in Kota Radja. Vandaar zijn we zes maanden lang in 't
oorlogsgebied geweest. Onder de kranige marechaussee's en de niet minder kranige
Javaansche soldaten. Van het Pedir-sche uit begon onze eerste expeditie.
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Ik ben, openhartig gezegd, niet weinig trotsch op de prestaties, die Pisuisse en ik in
Atjeh en de Gajoelanden getoond hebben.
Als jonge Nederlandsche verslaggevers, die nauwelijks aan het vreemde
tropenklimaat gewend waren, trokken we de Atjeh-uniform aan en gespten de klewang
om. We sloten ons aan bij de gevaarlijkste expedities, die in die dagen door het
keurkorps der marechaussees ondernomen worden. En die tochten dwars door het
schier onbegaanbare oerwoud van het Atjeh'sche hooggebergte waren geen kinderspel!
Het bivak Lam-Meulo op de oostkust, waar kapitein Jhr. Boreel toen commandeerde,
werd ons uitgangspunt.
We hebben de klewangs uitgetrokken als we door het hooge gras, de alang-alang
gingen, en elk oogenblik een verraderlijken aanval verwachten konden. We zijn van
uit de omliggende heuvels niet zelden heftig beschoten en onze dappere geleider op
de eerste reis, luitenant van Gheel Gildemeester - hij is thans reeds tot kolonel op
Java opgeklommen - heeft stellig vaak gehuiverd voor de verantwoording, die hem
door onze aanwezigheid in zoo gevaarlijke streken op de schouders gelegd was. We
hebben het niet bij het binnenland van Atjeh gelaten, maar zijn ook het
Gajoelandgebergte ingegaan en maakten de toen nog waaghalzige reis langs de groote
bivaks aan de Oostkust. Maar onze recordprestatie werd toch nog een geheel andere
klimpartij, die 22 dagen duurde. Van Medan uit trokken we met 80 man dekking de
Bataklanden in, vandaar naar het Alas-hooggebergte, waar de rivier ‘banjerde’ en
met bovenmenschelijke inspanning een pad gehakt moest worden en ten slotte
reusachtige boomstammen gekapt werden, zoodat ze een primitieve brug vormden
naar den anderen oever. We hadden op al onze journalistentochten twee
dwangarbeiders mee. Die droegen guitaar en orgel. Ja, zeker, ons dierbaar
straatzangersorgeltje van 1907! En als we dan die officieren en onderofficrien en
moegevochten soldaten op hun eenzame posten bereikt hadden, dan klonken door
de avondstilte onze Nederlandsche liederen. En dan stonden dien mannen niet zelden
dikke tranen in de oogen. De ‘goedgezinde meid’ was toen in het Gajoeland, en ‘het
broekie van Jantje’65 wapperde in den avondwind.
Ja, gemakkelijk was het leven niet! Geen kinderspel. Geen toerisme, waarbij je
de dagmarschen zelf kon uitzoeken en afpassen, de gewapende Atjehers en Gajoe'ers
zaten ons dag en nacht op de hielen. Niet zelden gebeurde het, dat ze 's avonds dwars
door de atapkeet schoten, waarin we speelden en zongen. En dan was 't: ‘lichten uit’
en ‘patrouille naar buiten’. Waarbij niet altijd allen levend terugkwamen...
Zij lieten een foto maken en Jean-Louis Pisuisse schreef daarop voor zijn moeder,
Wilhelmina Jacoba Pisuisse-Schipper:
Herinnering aan mijn tropenreis
Voor m'n Moeder, Segli 5 october 1909
J Louis Pisuisse.
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In de jaren bij Royaards is Fie Carelsen één van de vele actrices. Zij heeft weinig
werk. Wel wordt haar, door ziekte van Caroline van Dommelen de kans geboden de
hoofdrol over te nemen in ‘De vrouw in het spel.’ In plaats van een onbeduidende
dienstboderol, vervult zij nu de rol van Claire Forster.

Amsterdam, 7 Februari 1910.
N.V. ‘HET TOONEEL’
DIR.: Willem Royaards

Kantoor: Paleis voor Volksvlijt.
Mejuffrouw,
Bij deze breng ik U den dank over van de directie van de N.V. ‘Het Tooneel’ voor
Uwe hulp op Zondag 6 Februari en de wijze waarop die door U is verleend, met de
mededeeling, dat U hiervoor eene gratificatie van f 25 zal worden toegekent.
Hoogachtend
N.V. ‘Het Tooneel’
J. Petersen
Administrateur.

Madioen, 17 maart 1910.
Mijn arme, ongelukkige, lieve Fieps,
Wat doe je ook met zoo'n eeuwig slechten, ouwen kerel van 'n Swiep aan te leggen!
Je wist toch dat het zoo'n varken was, zoo'n gewetenlooze Don Juan voor wie
beminnen niets dan een werkwoord is, dat zich in alle tijden en wijzen vervoegen
laat! Iedereen heeft je toch tegen hem gewaarschuwd en je verteld, dat je op allerlei
teleurstelling en ellende moest voorbereid zijn. Nou, en begrijp je nu niet dat-ie allang
weer ‘'n ander heeft, dus dat je wel gek bent als je nog langer aan hem denkt....’ enz.
enz. enz.
Zóo ongeveer, in dien geest hoor ik al alle lieve vrienden en vriendinnen praten
bij wie jij, arme verlaten minnares, je nood gaat klagen en troost gaat zoeken.
Maar mijn allerliefste Fiepsevrouwtje, moet jij je nou waarachtig zoo ongelukkig
en rampzalig maken omdat er niet met elke mail zoo'n paar zijdjes volgekrabbeld
postpapier van mij verschijnen die per slot van rekening ons beiden niet gelukkiger
maken: integendeel, omdat we daardoor nog scherper voelen de afstand die ons
scheidt! Want dit laatste viel mij op, toen ik jouw antwoorden las op mijn laatsten
brief, je weet wel, die slechte ontdeugend - verliefde brief. Kijk, ik had daarin
geprobeerd te vergeten, dat je een maand reizens van mij weg was, ik had gedaan of
je in mijn armen lag en ik je al onze heerlijke liefdesherinneringen kon fluisteren in
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je oor. En 't gevolg was, dat ik terwijl ik schreef en jij terwijl je 't las ellendiger werd,
omdat het maar allemaal herinnering en fantasie moest wezen. - Sedert heb ik gedacht,
laat ik maar wachten tot ik terug ben en haar kan laten hooren, in mijn eigen woorden,
zien in mijn eigen oogen, hooren aan mijn levenden hartslag hoe veel ik nog altijd
van haar houd. Er komt meer bij: Wanneer ik jouw lieve, trouwe brieven las, je vurige
verzekeringen van liefdevol geduld en opofferende moed, dan maakte ik mij wel
eens ongerust. Ongerust over onze toekomst. Wàt moet daarvan worden? Wacht ons,
als ik straks - d.w.z. over 'n jaar of zo - in Holland ben teruggekeerd, niets dan een
scheeve, geheime verhouding, een stiekeme omgang van ‘maîtresse’ en ‘amant’?
Dat zou vreeselijk zijn, en toch zie ik er niets anders van worden. Want zelfs als we
maar zoo openlijk met
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elkander gingen als we hier deden in Soerabaia, dan reeds zou uit elkaar vallen, uit
elkaar moeten vallen mijn gezin. Ik zou mijn kinderen verliezen! Fieps, je hebt ze
zelf gezien, mijn blonde schatten; begrijp je wel hoe moeilijk, hoe onmogelijk het
voor mij is die kwijt te raken, willens en wetens. Ik wil toch mijn jongen zien
opgroeien tot een man, knapper en beter dan ik. En mijn meisje tot een goede,
hoogstaande vrouw van wier invloed ten goede uitgaat (wat je van zoo weinig
vrouwen kunt zeggen!) En daartoe moet mijn huwelijk blijven bestaan, hoe zwaar 't
mij ook vaak valt dien onverbreekbaren band te torschen. Trouwens - dat schreef ik
je al eerder - ook aan mijn Vrouw ben ik verbonden door banden van erkentelijkheid
en dankbaarheid, eerbied en hoogachting in meer dan eén beteekenis. En onder die
omstandigheden kwelt mij maar aldoor de vraag: hoe moet dat met Fieps en mij?
Bovendien, zoo dacht ik, sta ik haar niet in den weg? Verhindert niet de herinnering
aan mij, dat zij haar belangstelling, haar genegenheid, haar liefde schenkt aan een
man, die haar een toekomst van rustig geluk en niet - schuldige liefde bezorgen kan?
O, ik weet wel dat ik 't volgende oogenblik weer al die nuchtere solide
redeneeringen op zij smijt, als ik liggende in mijn bed denk aan jou, aan je heerlijke
warme lijf, aan je diepe oogen en je zachten mond.... maar toch.... maar toch kruipen
telkens weer die zakelijke overwegingen in me naar boven, en dan durf ik niet meer
te schrijven, aldoor bang een vuur aan te stoken in jou en in mij dat noodzakelijker
wijs tot vernietiging van ons beiden geluk zou moeten voeren.
En er is nog meer wat mij in 't schrijven weerhield. Ik heb zware en moeilijke
dagen achter den rug, meisje, en nog zijn al die bezwaarlijkheden en moeilijkheden
nog niet overwonnen. - Je leest waarschijnlijk op 't oogenblik over onze Atjehreis.66
Dat zaakje heeft ons tijdelijk financieel 'n mille of vier achteruit geholpen.
Daarbij komt, dat Max zich in ellendige omstandigheden bevindt. Zijn vrouw in
Februari per ‘Vondel’ uitgekomen67, heeft zich aan boord blijkbaar op 'n ander
verliefd: wat er gebeurd is tusschen hen, weet ik niet precies, maar - kort en goed ze zijn alweer gescheiden zonder ooit samen te zijn geweest. Ook dat geschiedenisje
met alles wat er aan verbonden is, kost Max 'n paar duizend gulden. Er moet dus
verbazend hard gewerkt worden om dien achterstand in onze financiën in te halen
en geld verdienen hier op Java is verdraaid moeilijk geworden. Stel je voor, hier
reizen op 't oogenblik: Bouwmeester, tournée Spoor, tournée Chrispijn, tournée
Kimmel (ofschoon die haast niet meetelt), Mr. Kamp, Premislav de violist,
Door-Leblanc, 'n goochelaar, Köhler 'n pianist, Vincent, 'n goochelaar, Van Meurs,
nog 'n zangeres en wij; deze laatsten natuurlijk allemaal op eigen houtje.
Eigenlijk maken Bouwmeester, Premislav en wij nog volle zalen, maar 't kost je
ongelooflijke moeite om met al die concurrentie je dagen bezet te krijgen. Je snapt
wel, dat zoo van schrijven niet veel komt, gezwegen nog van 't feit dat ik al 'n maand
of langer in behandeling ben wegens onsteking in 't middenoor, 'n grapje dat - als de
boel naar binnenslaat - mij ineens mijn kostbaar leventje kan kosten!
Maar!... Maar!.... Maar Fiepsenkind! Geloof jij nu heusch, dat al die grootendeels
van buiten komende omstandigheden en omstandigheidjes iets, maar ook slechts iets
kunnen veranderen in mijn binnenste. Heb jij nu werkelijk 'n oogenblik van mij
kunnen denken, - denk je tot op 't oogenblik dat je dezen brief ontvangt nog altijd dat ik, dat jou Swiep, niet meer van je houdt, dat ie je te ‘aanhankelijk’ vindt, dat-ie
van je àf wil wezen?
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Nu zal je voor je straf ineens alles om je heen vergeten, alles waar je aan bezig
bent laten staan, en denken dat je bij mij bent. We zitten samen in 't stille voorgalerijtje
van een of ander klein binnenlandsch hotelletje. Jij ligt op zoo'n lange stoel, weet je
wel, zoo'n lage, lange rieten stoel in je groene kimono, en je slechte zwarte kop met
't haar los eromheen rust op 'n kussen, lekker - lui achterover. Ik zit bij je, naast je.
Buiten schijnt de maan, maar om ons heen is alleen maar de rozige schemer van éen
klein lampje.
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En nu buig ik me over je heen en laat je hoofd rusten op mijn arm, en, m'n kop
voorover, kijk ik je diep, diep in je donkere oogen. Zeg, Fieps, Vrouwtje, hoû Ik niet
meer van je?
En dieper, buig ik me over je heen, en mijn mond, gloeiend van hartstocht dekt
de jouwe, die brandend openstaat; en terwijl onze lippen zich pletten op elkaar en
onze tongen in razernij elkander zoeken schokt in ons een heerlijke, zoete maar
onstuimige begeerte op. En terwijl ik je slanke lichaam aan mijn borst druk vraag ik
je: hoû ik niet meer van je? Moet het uit zijn tusschen ons?
Mijn hand, mijn onbescheiden hand, verliest zich in de plooien van je kimono,
streelt zachtjes je warme, teedere, kloppende borst en daalt omlaag, langs de golvende
lijnen van je mooie hartstochtlijf, omlaag tot daar waar de begeerte haar vervulling
vinden kan.... En terwijl het in ons brult en bruischt van wellust, terwijl ik je vastknel
in mijn wilde omhelzing, hijg ik in je oor: lieveling, mijn heerlijkheid, zeg hoû ik
niet meer van je?
En ik neem je op in mijn armen en draag je binnen in ons heiligdom. Daar sla ik
je kleeren open en leg je in al de goddelijkheid van je donkere, zuidelijkmooie
naaktheid op m'n bed, en smeed mijn lijf aan 't jouwe en dring binnen in je, zoodat
mijn leven en mijn liefde je als een stroom van vuur brandt onder 't hart.... En als je
snikkend van genot en zuchtend van verzadigheid rust tegen mijn borst, dan vraag
ik je nog eens, heel zacht, heel teer, niet meer als een verwijt maar als een nieuwe
betekenis van mijn innigste gevoelens; Zeg, Fieps, mijn mooie heerlijke,
hartstochtelijke Vrouwtje, zeg, geloof je nog dat ik niet meer van je hoû? En wat,
mijn lieveling, wàt zal dan 't antwoord wezen, dat je geven gaat aan jouw slechte,
lui-schrijvende maar woestbeminnende Swiep?
Wat zal dan 't antwoord zijn?
Prentbriefkaart: Soerabaia Kaijoon; voorzijde

Soerabaja, 3-4-1910
Zeg, Vrouwtje, herinner je je dit plekje nog? Wij zagen 't doorgaans bij maneschijn....
Soerabaia zonder jou is stom vervelend. Waarom kom je niet hier om me te helpen
met m'n werk. Heb je m'n laatsten brief al en krijg ik ook antwoord?
Altijd jouw Swp.
Adreszijde:
Beste Fieps, Groeten van 'n zaterdagavond-fuifje bij Hellendoorn.
Jammer dat je er niet bent.
J. Louis Pisuisse.
In ander handschrift:
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Beste Fieps, kabar apa Kottaradja - Soekaboemi tida pickir68 - Ik zit met Zwiep en
Max fijnemans bij Hell. te dineren.
dag velen groeten van Veertje
Bovenaan de briefkaart zeer onduidelijk geschreven de naam Max.
Pisuisse heeft met een pijl daarbij geschreven: Dit beteekent Max.
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Amsterdam, 17-4-1910 aangekomen.
Batavia
Afzender: J. Louis Pisuisse
journalist-chansonnier
p/a Hotel des Indes
Batavia
De achterkant van een enveloppe waarop hij zich journalist-chansonnier noemt;
brief ontbreekt.
Steeds weer maakt Pisuisse, vooral in zorgelijke tijden, financiële overzichten voor
zichzelf en Max Blokzijl, om deze aan zijn schulden te herinneren.
Brieven schijft hij in deze periode niet meer aan Fie.
Vanaf 21 April 1910
Voor gezamenlijke
rekening uitgegeven

ƒ 1249.62 ½

Te vorderen van Max

624.81

Max in voorschot genoten 1503.05
_____
Van Max vorderen in totaal ƒ 2127.86
sedert 21/4/10
Verdiend sedert 21 april F
4632.Aandeel Max

ƒ 1852.80
_____

Blijft op rekening nà 21
april te vorderen

ƒ 275.06

Was reeds te vorderen op
21 april

1222.38
_____

Max aan mij verschuldigd ƒ 1497.44
op 23 Aug. 1910:
Accoord bevonden 23 Aug.
1910
M.B.1)

1) paraaf van Max Blokzijl

Mijn liefste lief

Eind september 1910 maakt Pisuisse een spotlied op het Indische regeringsbeleid,
hetgeen veel beroering teweeg brengt. De definitieve versie schrijft hij op in zijn
schrift (december 1910) en daarna nemen Pisuisse en Blokzijl afscheid van
Nederlandsch-Indië.
Begin 1911 vertrekken zij met de Java-China-Japanlijn naar Yokohama.
Hoe zij tot deze reis komen vertelt Max Blokzijl jaren later:

‘Astra’, 1928.
We zitten in Makassar, de hoofdstad van Celebes, en wachten op een bootverbinding
terug naar Soerabaja, om daar met de ‘Nederland’ naar Genua scheep te gaan. Maar
men heeft ons verkeerd ingelicht. We moeten 14 dagen wachten! En dat verdraagt
het onrustige journalistenbloed niet.
Twee, drie dagen houden we 't in 'n middelmatig hotelletje uit, slaan den tijd dood
met tennis en kegelen, en piekeren in de ochtenduren op onze ligstoelen over wat
we gezien hebben:
Zes maanden bij het Atjehleger, tweemaal dwars door Sumatra, Bataklanden en
Gajoe Loeos, Nias en de Mentaweieilanden, de tin-winning op Banka, de
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goudmijnen op Redjang Labong, Simau en Soelit; de komenmijnen, Deli met z'n
tabak, zendingsarbeid, alle cultures op Java; groote jacht; de petroleumbronnen op
Borneo; Celebes; geheel Java, waarbij zes bergbestijgingen en de hoogste kraters;
- we waren tevreden! Weinige Nederlanders hadden Indië zoo grondig gezien en
bestudeerd als wij, zwervende journalisten.
Maar nu waren we voorloopig ook eerlijk gezegd een beetje ‘beu’ van de tropen.
Die eeuwige zomer, dat nooit verdwijnende groen begon ons tegen te staan. En de
hitte zorgde voor de rest....
En nu zouden we ten slotte in Makassar moeten stranden?
Dat nooit!!
We vroegen om de scheepslijsten en ontdekten den volgenden dag het vertrek van
de ‘Tjimahi’. Naar Nederland? Neen, naar China en Japan....
‘Waarom eigenlijk niet?’ vroeg ik.
‘China?’ aarzelde Swiep.
‘Zou 'k graag zien.’
‘Japan?’
‘Moet toch ongelooflijk interessant zijn!’
‘Maar moet ik daar levensliedjes gaan zingen?’
‘Waarom niet? In de groote Fransche, Engelsche en Duitsche clubs?’
We beraadslaagden een kwartier. Voor ons doen geweldig lang! En kochten
biljetten naar Yokohama, via Hongkong en Kobe.
Den dag daarop zaten we op 't vrachtschip ‘met accomodatie voor 4 passagiers’ de ‘Tjimahi’ van de Java - de China-Japan-Lijn.
Aan boord van het stoomschip dat naar Hongkong vaart, maakt Pisuisse een lied
waarin hij zijn eigen gevoel ten opzichte van de burgerman beschrijft: ‘'n Troostlied
voor 'n armen artist.’

16 Febr.-27 Febr. 1911.
'n Troostlied voor 'n armen artist.
Philisters,69 Meneeren! Die hebben
't goed,
Die hebben kleêren in overvloed.
Die hebben 'n front met 'n strikkie voor
En hun zolen laten geen water door.
Die gaan des avonds secuur onderdak....
Wat weten die veel van òns ongemak!
Wat kunnen ze ook, ja, wat willen ze
weten.
Zij hebben 't goed... Zij hebben te vreten!
Jawel, jawel, hun bestaan is duf,
Hun hart is lauw en hun hersens zijn muf
En hun denken gaat lam
En hun voelen is klam
En ze hebben van 't levensvolheid geen
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notie
Maar wat weten de stakkers veel van
emotie?!
Wat kunnen ze ook, ja wat willen ze weten.
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten!
En stelt jou je trouwlooze kunst teleur
En zit je met kleine mans-zorg voor je deur
Te huilen, te klagen, jij arme artist,
Omdat je je kracht en je moed verliest
Bij 't eeuwige leenen, bij 't eeuwige
borgen
Wàt weten Philisters veel van jouw zorgen?
Wat kunnen ze ook, ah, ze wìllen 't niet
weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
En knauwt de ellende je geestes kracht
En ondermijnt ze je scheppingsmacht
En dompt ze je heerlijke kunst'naars besef,
En fnuikt ze je lust en breekt ze je lef,
En kan je niet werken meer en niet
strijden...
Wat weten Philister's veel van jouw lijden
Hoe kunnen ze 't ook, och, ze willen 't niet
weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
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En voel je je suf, en voel je je dom,
En woel je in je leêge hersens om,
Naar wat nieuw; naar wat frisch
Naar wat ‘gèld waard’ is...
En werk je op voorschot en werk je op
bestelling,
Wat snappen Philisters veel van zoo'n
kwelling
Wat kunnen ze ook, och wat willen ze
weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
Maar Jij bent 'n Heer. Maar Jij bent
'n Koning.
God koos zich jouw Ziel tot 'n tempel,
'n woning.
In jou leeft wat eenmaal tot schepping
voerde,
Den chaos tot vorm en tot leven beroerde.
De Zon in haar glorie, de maan in Maan in
haar pracht,
De jubel der dagen, 't geheim van den nacht
Zijn, Kunst'naar voor jou! En mè dat weten,
Die laten Philisters vreten, vreten...

11 Maart 1911.
Hong Kong Club.
Telegraphic Address:
Hongclub
Hongkong
Mijn lieve, liefste, trouwe, booze en bedroefde Fieps,
Zooeven kom ik hier in Hongkong aan en vind je brief van...... 31 Augustus 1910,
je laatste brief met die dikke strepen eronder, beteekenende in de leuke resolute
manier, die ik van mijn nijdige Fiepsevrouw ken: ‘en nu is 't uit, uit, uit!’ Ja, en nu
nog bovendien 't anwoord zoo lang uitbleef is het zeker heelemaal uit en heb je me
allang vergeten - voor 'n ànder, misschien? Verontschuldigen over m'n weinig
schrijven doe ik nu niet, dat weet je. Ik heb dat vroeger al eens gedaan en je weet,
dat mijn gevoelens tegenover jouw zich niet naar waarde-in-frankeerzegels laten
berekenen. Maar om je toch even te toonen hoe moeilijk ook zoo'n ‘geregelde
correspondentie’ zou zijn, stuur ik je in dit epistel over de enveloppe van jouw brief,
zoodat je aan de stempels, doorhalingen etc. kunt zien hoè lang 't duurt, voór mijn
correspondentie uit 't vaderland mij werkelijk in handen komt.
O.a. Zal je eruit zien, dat je brief bijvoorbeeld van 4 Dec. tot heden hier in
Hongkong Poste Restante heeft gelegen, en onder meer maar even heen en weer
tusschen Medan en Amsterdam heeft gereisd....
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Dat komt omdat niemand - ik zelf ook niet - vandaag weet waarheen ik morgen
reizen - waar ik de volgende week zitten zal. Max en ik zijn zwervers geworden in
den waren zin van 't woord, die ook nog maar niet het geringste idee hebben, wanneer
wij weer ‘thuis’ zullen zijn. Van mijn Vrouw bijvoorbeeld hoorde ik al sedert
September niets; ze weet niet waar ze me bereiken kan, of misschien ligt er ook van
haar nog wel ergens 'n brief op me te wachten.
Waarom we dan zoo zwerven? Ik zal 't je zeggen. En dàt ik het jou zeg, mag je
het bewijs zijn, dat jij nog altijd van me bent mijn ‘Seelenfreundin’, mijn verwante
ziel, aan wie ik alles durf toevertrouwen wat mij op 't hart ligt, wetende dat zij in
mijn zorg meevoelt en.... 't geheim tegen de onbescheidenheid van anderen bewaart!
Max en ik zwerven, levende van dag op dag, omdat wij dood arm zijn en geen kans
zien naar huis te komen, voilà. Hoe dat nu komt is 'n geschiedenis die ik de wel eens
heelemaal zal vertellen als we weer eens ergens rustig samen zitten, jij met je mooie
donkere kop tegen me aan, ergens rustig in 'n schemerduistere, warme kamer, waar
je van mij alleen bent. (Of zal dat niet meer gebeuren?) Maar 'n feit is 't dat we op 't
oogenblik weer even arm, zoo niet armer zijn, als toen we uit Holland weggingen.
Ja, ik persoonlijk misschien niet, maar mijn debiteur is Max en die kan natuurlijk
niets betalen, want die verdient niets als ik niets verdien.
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We gaan nu van hier, waar voorloopig de zaken ook al weer beroerd staan, naar
Japan, zonder veel moed op verbetering van den toestand, en zullen dan per boot
over Amerika of per Transsiberische trein naar Rusland zien te komen. Of 't lukken
zal.... 'k weet 't niet. Ik heb zoo dat ontmoedigende gevoel of niets mij meer lukken
zal. Dat maakt me oud voor mijn tijd. Ik ben nu dertig en 'k voel me vijfenveertig.
Mijn haar raak ik kwijt. Al die eertijds nog tamelijk weelderige ‘lokken’ waar jij
met je lieve handen over streelde, hebben me verlaten om naar alle windstreken van
die heerlijkheid te gaan vertellen. En wat er aan haren nog overbleef, die worden
dun en grijs.
Gesteld al, dat je niet den slechten, ondankbaren, gevoelloozen, hardvochtigen,
nimmer-schrijvenden Swiep vergeten heb, en de liefde van 'n ander hebt aanvaard zij het dan ook waar in den vorm van ‘groote vriendschap’ - ik zeg, gesteld al, dat
dat zoo is, dan blijft het nòg de vraag of je den ‘ouden’ Swiep, die zoo weinig meer
op dien van 1909 lijkt, nog wel zult willen accepteeren.
Want zelfs het vuur van jonge hartstocht dooft als zoo langen tijd de motregen
van voortdurende zorg erop neerslaat....
Ofschoon... ik ken twee donkere oogen, die vrees ik dat vuur maar al te veel en al
te hoog weer kunnen doen oplaaien.
God-god, Fiepsekind, àls toch nog de tijd weer eens daar is, dat ik jou in mijn
armen mag nemen.... Ik moet er niet aan denken, want dan wordt ik beurtelings koud
en warm en komt er een roode gloed voor mijn oogen.... als ik weer eens jouw hart
mag voelen kloppen tegen 't mijne, jouw lippen mag voelen zwellen onder mijn
brandende kussen, als weer eens mijn handen streelend mogen gaan over jouw
heerlijke van hartstocht sidderende lijf, àls weer eens de tijd komt, zoo éen zalig
oogenblik, dat ons lichaam en leven eén is, ja dan zal ik weer eens gelukkig,
onbegrensd gelukkig kunnen zijn, en dan zal al de ellende van 't oogenblik, de zorg,
de verlatenheid, de onvastheid en de verslagenheid mij een nare droom lijken, die
ik vergeten wil.
Maar zoó ver, mijn liefste Vrouwtje, ben ik nog niet. De ijzeren werkelijkheid
houdt me nog in haar kille armen gesloten en 't Hemelrijk is ver... En zoolang ik niets
dan zorg en druk, piekerderijtjes en bezwaren op papier kan zetten.... och, laat mij
zoolang maar liever niet schrijven, laat mij zoolang maar liever zwijgen.
Stuur jij mij brieven - bijvoorbeeld nu overland naar Shangai Poste restante heerlijke troostende brieven, - je weet niet hoe die van vandaag mij juist goed doet
en overeind houdt - maar wees niet boos als ik je niet terug schrijf. Met mijn zorgen
en moeiten blijf ik liever alleen.
En nu neem ik, hip, - hip -, hip, drie groote sprongen over de drie dikke streepen,
waarmee jij je brief besloot, ik sluit mijn Fieps in mijn armen, kijk haar diep in haar
donkere, slechte, ondeugende zigeuneroogen, kus haar tot ze om genade vraagt en
laat haar dan beloven, dat ze altijd weer vergevensgezind en vol warme, trouwe liefde
zal blijven denken aan
haar eigen mannie.
Als ik in Nederland terugkom, maak ik in Amsterdam een cabaret. Dan moet jij aan
R.70 vragen of je na afloop van jelui voorstellingen er mag voordragen. Daarna gaan
we samen naar huis....
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‘Astra’, 1928
Max Blokzijl schrijft over die tijd:
Het ging er nu maar om, zich met behulp van ‘het levenslied’ door China heen te
slaan.
We liepen de Engelsche, Fransche en Duitsche clubs op ‘The Bund’ af. Voorloopig
zonder eenig resultaat. Men had nog nooit van ons gehoord. Had eigenlijk heel weinig
vertrouwen, vond ons bovendien veel te jong, en van te weinig artistiek uiterlijk.
Critieken in vreemde talen van vreemde landen hadden we ook niet. Zelfs de eigen
consul kon ons niet helpen.
Den avond van dien dag was ons geld opgegeten en -gedronken. Het hotelbed,
waar we doodop inkropen, konden we al niet meer betalen.
Den volgenden dag na het ontbijt vond ik nog 'n verfrommeld biljet van tien gulden.
We staarden dat stuk papier aan, alsof 't met meteoorkeien uit den hemel gevallen
was. Het leek ons 'n kapitaal. Bij nader inzien was 't.... niets. Hoogstens een
bescheiden maaltijd voor beiden, ergens in 'n eenvoudig restaurant. Maar konden
we dan niet beter op de rekening in ons hotel verder eten en drinken?
En hopen op het een of andere wonder?
We ontdekten het programma van de renbaan. 's Middags tegen half vijf. Vier
rennen. En als bijzondere attractie de eerste vliegdemonstratie in China, door den
Franschen vlieger Vallon.
‘Daar gaan we heen,’ waagde ik.
‘Je bent krankzinnig,’ zei Swiep. ‘We gaan naar den consul, en laten ons geld
geven voor 'n derde klas of tusschendeksterugreis naar Batavia.’
‘Dat nóóit!’
‘Nooit.... Nou goed. Dan nooit.... Dus naar de renbaan. En wat daar?’
‘In de eerste plaats: zien vliegen. Dat is ook voor òns nieuw. En dan.... gokken.
En het verdere reisgeld verdienen.’
Op de renbaan in Shanghai.
Op de renbaan, die meer dan overvol was,- natuurlijk was heel Shanghai uitgeloopen
om het wonder van den eersten vliegenden mensch te zien! - speelden we in drie
nummers, en verloren. Het toeval wilde, dat ik m'n totalisatornummers van de laatste
ren nog precies in de herinnering had, ofschoon ik de papiertjes geergerd had
weggeworpen. Tot Pisuisse mij opeens er opmerkzaam maakte, dat we de borden
met de nummers der winnaars verkeerd gelezen hadden. Het juiste nummer was net
precies dat van het paard, waar we op gewed hadden! En het betaalde 10:215! Een
buitenkansje, dat slechts bij geweldige outsiders pleegt voor te komen. En op dit
ongeluksbeest hadden we tweemaal vol gewed. Dat beteekende een paar honderd
dollar voor menschen, die hun hotelrekening niet konden betalen!
Maar waar de biljetten te vinden?
We verdeelden het terrein, waar ze liggen konden, in twee afdeelingen, en gingen
met koortsachtigen ijver aan het zoeken, een kwartier, een half uur, een uur.
De vlieger Vallon71 was al lang van de aarde los en snorde boven de hoofden der
tienduizenden. Wij zochten. Voor 't vliegwonder hadden we geen oog meer. We
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zouden stellig tot het invallen der duisternis gezocht hebben, als niet een kreet uit
duizenden monden onze aandacht toch nog afgeleid had.
Vallon viel.
Als een steen kwam de arme kerel uit de lucht naar beneden. Geen dertig meter
van ons af plofte hij op de baan. Morsdood....
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Ik hoor nog het gillen van een vrouw. Zijn vrouw! Het was afgrijselijk....
Alles rende door elkaar. Alles schreeuwde en snikte.
We stonden met het gedrang buiten voor we het wisten.
En weer een uur later voor het Fransche consulaat.
Daar boden we aan, onmiddellijk ten bate van de weduwe een weldadigheidsconcert
te geven. Men nam dankbaar aan. Het stedelijk orkest en andere kunstenaars werkten
mede. Men stroomde er heen.
In ons hotel kwam de directeur ons beide handen drukken. Duitsche en Engelsche
clubs vroegen voordrachtavonden en betaalden ruim. We voldeden alle rekeningen,
aten er eens goed van, en konden nog net de ‘Tjimahi’ bereiken, die opnieuw geladen
had en nu naar Tsingtau koers zette.
Met Pisuisse en Blokzijl aan boord.
Zij hadden nu ervaring opgedaan met Europese clubs in China en kregen
aanbevelingsbrieven mee voor Tsingtan, Peking, Tokio, Kobe, Yokohama en andere
steden.
Maar de Europese kolonies in China en ook in Japan waren voor de doortrekkende
kunstenaars allesbehalve goudmijntjes. Het publiek is dankbaar, maar veel geld
heeft men voor kunst niet over.
The Japan Advertiser (Tokio, April 1911): ‘He sang equally well in Dutch, Italian,
French, German and Englisch, and as his audience was made of representatives of
Tokyo's cosmopolitan society, they followed his quick changes from one language
into another, the German or the Italian or the Frenchman becoming enthousiastic as
his own songs were rendered. It is hoped, that these young man will be heard on
other occasions in Tokyo.’

1 juni 1911.
Algemeen Handelsblad,
Pisuisse en Blokzijl.
In een brief aan de ‘Vlissingsche Courant’ vertelt een te Shanghai wonende
oud-Vlissinger, dat Pisuisse en Blokzijl, begin Mei te Sjanghai tenhuize van onzen
consul-generaal en ook in niet-Hollandsche clubs, zeer goed geslaagde uitvoeringen
gaven.
Binnen korten tijd zullen zij over Tientsin, Wladiwostok en Petersburg naar het
vaderland terugkeeren.
Verder deelt de schrijver mede, dat onze vroegere medewerkers in Maart jl. met
gevaar van eigen leven, deel hebben genomen aan eene redding van zeven Japansche
vissers gedurende een ontzettenden typhon op de Oostkust van Japan
Van Peking reizen ze door naar Charbin, de Russische benaming voor de Chinese
stad Pin-Tjiang in Mantsjoerije waar de cholera heerst. Zij nemen dan zo snel
mogelijk de Transsiberische spoorlijn naar Irkoetsk.
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Pisuisse geeft een overzicht van de reis die begon op 22 augustus 1909 en die eindigt
in Rusland, eind mei 1911.
Op de achterkant van zijn reisschema schrijft hij een Russisch liefdesgedicht in
Latijnse lettertekens met de Nederlandse vertaling daarnaast.
Sabang. Kottah Radja.72 Segli73. Bireoen. Lho Seumawe74 Lhosoekoeu. Idi. Langsa.
Koeala Simpang. Pankalan Brandan. Tandjoeng Poera. Medan. Koeta Tjané. Kebon
Djahé. Seriboe Dolok. Siantar.
Toba meer met eiland Samosir. Balige. Siborong. Taroetoeng. Sibolga. Padang.
Sawah Loento. ss. v.d. Capellen. ss. de Kock, Bengkoelen. Kepahiang. Pageralam.
Lahat.

Mijn liefste lief

55
Moeara Enim. (Rivier Loematang) Palembang. Muntok. Blinjoe. Soengei Liat. Koba.
Toboali.
Nias. Telokdalam. Bawaganeuve.
Stiliganeuve. Stilisatako.
Mentawei

(Siberoet) Saïbi:

Japan

Sousamaskakaio. Nagasaki.
Sjimonoseki. Kioto Tokio. Yokohama.
Kobe

China

Hongkong. Shanghai. Kiantsjou of
Tsingtoe. Tsifoe. Tieutsin. Peking.
Charbin.

Rusland

Mansjoeria, Irkoetsk. Omsk. Tomsk.
Oefa.

Eindnoten:
1 J. Louis Pisuisse; in latere brieven treedt de naamsverandering op. Hier gebruikt hij Louis,
omdat hij thuis, door familie en intieme kennissen Lou of Louis genoemd wordt.
2 Mijn vrouw; Jacoba (Coba) Smit.
3 Br.; Johan Brandenburg.
4 soedah; laat maar.
5 Max; Max Blokzijl. In de volgende brieven wordt met Max altijd Max Blokzijl bedoeld.
6 afschaffer; geheelonthouder.
7 tida ada; tidak ada, is er niet.
8 Meester Cornelis; een afdeling van de residentie Batavia. De afdeling bestaat uit particuliere
landerijen. De hoofdplaats Meester Cornelis telt (in 1905) 33989 inwoners.
9 Delianen; bewoners van het land Deli, aan de oostkust van Sumatra.
10 Kassian tòch; kasian, zielig tòch.
11 ‘Pisuisse-tje’; waarschijnlijk een lekkernij door Pisuisse aan haar gegeven en door hem zo
genoemd. Eigen benamingen en afkortingen voor zaken en personen komen regelmatig in de
brieven voor.
12 Swiep; komt van Pisuisse, Piswiep, Swiep. Fie noemt hem het eerst zo. Goede vrienden nemen
deze naam over. Zijn familie blijft hem Louis of Lou noemen.
13 melatti; melati, wit bloempje met een jasmijnreuk.
14 gesjochten; er slecht aan toe.
15 van de Kottah; Kota, stad.
16 SS; stoomschip.
17 Mignon de B.; Mignon de Benville.
18 ‘Du, Hexe, du hast mich gefangen’; citaat, bron niet achterhaald.
19 P-gedachte; hij mag van haar geen lelijke woorden gebruiken, pestgedachte.
20 goeleng; rolkussen.
21 Toewan, poekoel sepoeloeh. Ada soerat; Toean Saja poekoel sepoeloeh kali, Ada soerat; Meneer,
ik klop tien keer. Er is een brief.
22 vreezelijk; vreselijk.
23 sprookjesdichter; Jacob Grimm. K.H. Grimm is een café-restaurant in Soerabaja.
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louange; loftuiting.
soedah; laat maar.
perkara; moeilijkheid, ruzie.
K.; Anton Kimmel.
Noorderlijn; zie hiervoor het kaartje.
Kotser; toneelstuk van August von Kotzebue.
tampatje; tumpat, plaats, plekje.
m'n Vrouw; Jacoba Smit.
mesjoggene; mesjoche, gek. sjikse; christenmeisje (als dienstmeisje).
Chrispijn en z'n vrouw; Louis Chrispijn en Christine van Meeteren.
Je moeder en Spoor; Cecile Carelsen en Henri Spoor.
Phine; Josephine Louise Spoor.
Medea; een tragedie van Euripides (485/480-406 V. Chr.), Grieks tragediedichter die zijn hele
leven vocht voor een zuiverder godsbegrip en pleitte voor de vrijwording van de vrouw. Medea,
een met toverkracht begiftigde vrouw, helpt Jason het Gouden Vlies te bemachtigen. Zij wordt
later door hem verstoten voor de dochter van de Koning van Korinthe en zendt deze bruid dan
een vergiftigd gewaad, doodt haar eigen kinderen en vlucht naar Athene.
Pasir Malang; pasar Malam, avondmarkt.
hari besar; grote dansavond.
Croesus; Croesus, de rijkste koning van Klein-Azië.
entre nous; onder ons, samen.
‘le monde et son moral, je m'en fiche’; ik lap de wereld met z'n moraal aan mijn laars.
passez-moi le mot; vergeef mij dat ik het zeg.
kinderen; Jack en Eline Pisuisse.
Haute nouveauté; nieuwste, laatste mode.
dikke; driemaal onderstreept.
Mignon, Mignon de Benville.
Huysertje, Huyser; waarschijnlijk wordt hier bedoeld Leendert Ari Huysers, een telg uit een
groot toneelgeslacht waar Alexandrina Huysers, Leendert Huysers, Jacoba Rosenveldt en Willem
Louis Rosenveldt en zijn halfbroer Louis Bouwmeester toe behoorden.
rijke Delianen; bewoners van het land Deli, oostkust van Sumatra, waar veel tabaksteelt is.
huwelijksvonnis van Max Blokzijl, deze heeft zich per brief verloofd met juffrouw Vrede;
Pisuisse schrijft hierover op 17-3-1910:
Zijn vrouw, in Februari per ‘Vondel’ aangekomen, heeft zich aanboord blijkbaar op 'n ander
verliefd; wat er gebeurd is tussen hen, weet ik niet precies, maar - kort en goed - ze zijn al weer
gescheiden zonder ooit samen te zijn geweest.
anakje soedah habis; anak soedah habis, en nu is het kindje weg.
Mignon; Mignon de Benville.
a/b SS; Aan boord van het stoomschip Van der Capellen van de Koninklijke Pakketvaart
Maatschappij.
Je kunt nooit weten in zoo'n oorlogsland; Om deze situatie te kunnen begrijpen moeten we even
terug in de tijd: Atjeh was vanaf de 14e eeuw een Islamitisch havenvorstendom in Noord-Sumatra
dat dankzij zijn handelsfunctie en zijn pepermonopolie een zekere internationale status genoot.
De Atjehers wisten aanvankelijk handig gebruik te maken van de rivaliteit tussen Portugezen,
Engelsen en Nederlanders.
In 1641 werd echter door de VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) een einde gemaakt
aan het pepermonopolie van Atjeh. Daarna werd de positie van Atjeh, mede door grote interne
verdeeldheid, zwakker. De komst van de Britten in Penang (1769), een eiland voor de westkust
van het schiereiland Malakka bracht aan Atjehs peperhandel een zware slag toe. Hierna bleef
het vorstendom alleen nog voortbestaan omdat Engeland noch Nederland tot annexatie in staat
waren.
In 1824 sloten Engeland en Nederland een verdrag waarbij Nederland zich verplichtte geen
inbreuk te maken op Atjehs onafhankelijkheid. Bij het Sumatratractaat van 1871 liet Engeland
- in ruil voor de afschaffing van differentiële invoerrechten voor Engeland op Sumatra - zijn
bezwaren tegen eventuele Nederlandse annexatie van Atjeh varen. Daarna werd in 1873 een
eerste Nederlandse expeditie met grote verliezen afgeslagen. Tijdens een tweede expeditie in
1874 werd welliswaar het paleis van de sultan ingenomen, maar er ontwikkelde zich een soort
heilige guerilla-oorlog van fanatieke moslimstrijders tegen de ongelovige Nederlanders.
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Ondanks het feit dat jaarlijks tientallen miljoenen guldens besteed werden aan de oorlog bleven
de Atjehers heer en meester in hun land met uitzondering van Kottah Radja (hoofdplaats) en
omgeving. Pas in 1904, meer dan 30 jaar na het begin van de vijandelijkheden, slaagde men
erin Atjeh definitief te bezetten.
Tot aan de Tweede wereldoorlog echter bleven aanslagen op Nederlanders regelmatig
voorkomen.
Het feit dat Pisuisse en Blokzijl met geweren en revolvers naar Atjeh gaan is dus geen overbodige
luxe!
Berceuse van Privas; ‘Berceuse’ van Xavier Privas, een wiegeliedje.
Ueberbrettl; in 1901 ontstaat in Duitsland een nieuw genre dat tussen ‘Brettl’ (variété) en ‘Brett’
(Bretter, planken, toneel) in ligt: Ueberbrettl. Door Friedrich Wilhelm Nietzsche is het woord
‘ueber’ in de mode, zodat deze omschrijving van het Duitse cabaret voor de hand ligt. Op het
programma staan liedjes, duetten, pantomime, schimmenspel en eenacters, het geheel aan elkaar
gepraat door de conférencier. Het is deze Duitse vorm die Pisuisse vooral voor ogen staat als
hij na zijn buitenlandse tournees, gaat meewerken aan het cabaret van Max van Gelder.
Serenissimus-scène; Serenissimus is letterlijk vertaald Zijne Hoogheid; een begrip in Duitsland,
genoemd naar Serenissimus en Kindermann, twee figuren die vanuit de zaal commentaar geven
op het gebeuren (op het toneel). De eerste stappen op het politiek-satirisch terrein in het cabaret.
‘Vriendinnetje’; ‘La petite amie’ van Eugène Brieux.
't Kamerlid; ‘Der Kammerdiener’ van Robert Walter òf een of ander politiek stuk.
N.I.T.; Nederlandsch-Indisch Tooneel.
huwelijksplannen van Max Blokzijl; zie hiervoor noot 49.
oranjetuig; denkt terug aan de Oranjefeesten ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana
(31-4-1909). Zijn lied: ‘Brief van een ongehuwde moeder aan Koningin Wilhelmina’ is toen
niet erg enthousiast ontvangen.
kossong; kosong, overkapt rijtuig op vier wielen met de koetsier op de bok.
o shocking Margariet; zoiets doet men in gezelschap niet! citaat, bron niet achterhaald.
sirz; sier, koetsier.
‘De goedgezinde meid’ en ‘Het broekie van Jantje’ zijn liedjes uit het repertoire van Koos
Speenhoff. De Franse invloed (Aristide Bruant) op Koos Speenhoff is duidelijk merkbaar. De
tekst is eenvoudig, licht sentimenteel, romantisch, soms vermengd met ironie en spot.
onze Atjehreis; serie artikelen in het Algemeen Handelsblad, 2 maart 1910 tot en met 26
september 1910.
uitgekomen; is de gebruikelijke term voor het meisje dat eerst in Holland ‘met de handschoen’
is getrouwd om dan als voor de wet gehuwde vrouw naar haar man in Indië te reizen.
Kabar apa Kottaradja - Soekaboemi tida pickir; welk nieuws is er uit Kottaradja - niet piekeren
in Soekaboemi is niets aan de hand.
Phillister; burger, iemand met een bekrompen, benepen opvatting.
R.; Willem Royaards.
De vlieger Vallon; René Vallon vloog boven de renbaan van Shanghai toen zijn tweedekker in
een draaistroom terecht kwam. Het toestel gierde naar links en naar rechts en sloeg vervolgens
vanaf 200 meter hoogte te pletter. De piloot was op slag dood.
Kottah Radja; Kotta Radja.
Segli; Sigli.
Lho Seumawe; Lhokseumawe.
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Juli 1911-Januari 1912.
Voorstellingen in Nederland.
Brieven uit Amsterdam, Den Haag, Scheveningen, Gorinchem, Deventer, Groningen,
Hengelo, Dordrecht, Vlissingen, Goes en Zutphen.
Voor de betoverde blik,
Van je vonkensproeiende ogen
Vrees ik noch kwellingen,
Noch zware ketenen.
Voor de strelende klank
Van je tedere stem
Ben ik bereid de smaad te ondergaan
Van de slagen van de beul.
Had 'je toch medelijden met mij
Verjaag mij niet
Maar vergeef mij.
Voor jou ben ik bereid
Alles ten offer te brengen....
Je zwijgt, maar je blik geeft mij hoop.
Beveel: ik ben je slaaf,
Al kost het mij mijn leven.
Heb deernis met mij, mijn Liefste
Verlicht de duisternis van mijn bestaan.
Want zie, ik stort kermend mijn tranen.
Helaas vergeefs.
Want mij is geen geluk beschoren.
Za tsjaroejoesjtsji vzgljad
Iskremjetniych otsjej
Nje strazjoesj ja ni moek
Ni tjazjolych tsepej.
Za laskajoesjtsji zvoek
Njezjnoj retsji tvojej
Ja gotov na pozor
Pod bitsjom palatsjej.
Szjalsja ty nado mnoj
Nje goni a prosti.
Dlja tebja ja gotov
V zjertvy vsjo prinesti.
Ty moltsjysj, no tvoj vzgljad
Mne nadjezjdoe dajot.
Prikazji, ja tvoj rab,
Nje to zjiznj propadjot.
Pozjalej zje menja, dorogaja,
Osveti mojoe tjomnoejoe zjiznj.
Vjed ja platsjoe slezmi, stonaja,
No naprasno, nje stsjastjoe mnje bytj.

Mijn liefste lief

57
Voor de zomer van 1911 zijn Jean-Louis en Max Blokzijl weer in Nederland terug.
De impresario Max van Gelder zorgt voor de engagementen door het gehele land.
Zomers treden zij op in het Kurhaus - Cabaret in Scheveningen.
Fie Carelsen heeft weinig werk. Zij hoort vaak dat zij moeilijk te plaatsen is door
haar type (lang, slank, donker) in tegenstelling tot het ideaal beeld van de vrouw in
haar tijd.
Veel steun ontvangt zij van Jean-Louis Pisuisse. Zijn ster blijft rijzen
(Kurhaus-cabaret) en regelmatig werkt zij mee in zijn programma. Zij leert
buitenlandse talen spreken op zijn aansporen. Ook moet zij, zoals Pisuisse het uitdrukt
‘haar eigen, lieve stem gebruiken en niet de onnatuurlijke hoge toon die Royaards
van haar verlangt.’
Fie woont op kamers in Pension Das, Leidschekade 95, Amsterdam.

Amsterdam, 7 Augustus 1911
HOTEL PALAIS ROYAL

Café-Restaurant.
AMSTERDAM

Electrische verlichting, Centrale verwarming, Electrische lift,
Badkamers Warmwaterleidingen, Huistelefonen, Electrische wekkers
en Automatische brandschellen op alle Kamers, Brandkranen en
slangen op alle verdiepingen.
Conducteur aan den trein.
Mijn allerliefste Fieps!
Blijf s.v.p. nog even op mij wachten! Ik moet om halfdrie poseeren voor 'n reclame
kiek en zal dus waarschijnlijk wat later komen.
Niet huilen, hoor! En niet erg - ongelukkig meisje zijn. Dag, snuit!
Je
Swiep.

- zaterdag 19 augustus 1911.
DE HOFSTAD1
WAT LOUIS PISUISSE VERTELDE.
Ervaringen van hem en Max Blokzijl.
Och, als je in Holland ben, dan wil je wel eens naar buiten, dan verveel je je soms,
maar als je dan jaren heb gezworven, nou, dan doet die knusse gezelligheid je toch
weer goed. De menschen zijn hartelijk voor me. Ze zijn me nog niet vergeten. Drie
jaar geleden waren we 'n beetje bekend, vooral door die tocht als straatmuzikanten
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en het boekje2 dat we daarover geschreven hebben. Die tijd is voorbij. Ik heb heel
wat geleerd. Nou hoop ik de menschen meer met artistieke prestaties te boeien. Je
begrijpt wat ik meen. Ik geloof nog altijd, dat het 't internationale is, dat het publiek
trekt. Ik zing Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Op Java hebben we wat
Maleisch geleerd. Ik mag niet zeggen, dat ik dat nu grondig ken, maar toch voldoende
om je verstaanbaar te maken, den weg te vragen en zoo. Op het cabaret-programma
staat ook een indisch liedje. Overigens leg ik me meer en meer op declameeren toe.
Ik maak zelf ook wel eens wat. Zoo staat er een liedje op mijn repertoire: ‘Poezie en
Proza in de thee’. De poezie, dat is het Javaansche meisje, dat thee plukt, en mijmert,
hoe ze daarmee haar uitzet verdient; in het tweede deel drinkt mijn oude tante haar
kopje. Maar dat zal je vanavond hooren. De Javanen begeleiden wel met een kleine,
dikke guitaar. De muziek daarvan nu heeft Max voor de piano overgezet.
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Dat samenwerken kan wel eens moeilijkheden geven. Ik meen zóo: ik maak een
chanson en zoek daar muziek bij. Ik zelf kan daar geen muziek bij schrijven. Dat
doet Blokzijl. Maar al verstaan we elkaar ook uitstekend - we reizen al zoo lang
samen - er hapert nog wel eens iets. Niet natuurlijk in de kwaliteit van de muziek,
die is altijd uitstekend, maar.... nou ja, je heb je dat zelf wel eens ànders gedacht.
Dan zing ik daar tegen aan, zoo lang tot ik het liedje daarmee vereenzelvigd heb.
Die Max is een verdoemies begaafde jongen. Jammer, dat daar niet meer van blijkt.
Hij kon harder werken. Ik herinner me daar: een tijdje hebben we met den ouden
Chrispijn en zijn vrouw op Java gereisd. Van hem heb ik veel geleerd. Een heel
eigenaardig programma. Ik zou het wel eens in Holland willen probeeren om te zien,
wat het hier doet. Eerst speelden we met mij een eenacter van Schnitzler, daarna nog
enkele andere nummers, en na de pauze een door mij naar een bekend gegeven
ontworpen mimodrama3.
Daar had Blokzijl de decors voor geschilderd en... tiptop, Meneer. Tevoren ging
nog een nummer, waarin Chrispijn met Christien als het ware levende beelden
voorstelden, dat wil zeggen: ze bewogen, zonder te spreken, in costuum, terwijl ik
achter de schermen de tekst reciteerde. Maar toen waren we al een tijd in indië, en
de kranten waren niet zo vriendelijk meer als bij 't begin. Er was ook misschien wel
't een en ander aan te merken. De menschen vonden ons toen al zoo wat verindischt.
Verschillende meenden, dat ze ons nu niet meer die gastvrijheid schuldig waren, die
ze nieuw-aangekomen gewoonlijk bewijzen.
Dan moet je ook niet vergeten: voor artiesten is tegenwoordig in Indië het vet van
de ketel.4 Toen we kwamen, nu drie jaar geleden, maakten we nog het staartje van
den bloeitijd mee. Dat is nu voorbij. De laatste maal, dat we Java bereisden, waren
er wel een acht troepen tegelijk5. Nee, 't zou uitstekend zijn, als ze Indië eens een
jaar of wat lieten besterven, wat artistieke exploitatie betreft. We hebben 't zelf
gemerkt. Natuurlijk, je werd nog dikwijls bij particulieren te logeeren gevraagd, maar
haast nog meer moesten we in een hotel kruipen. Vroeger, toen er zoo nu en dan een
artiest heen kwam gedwaald, was dat anders...
Over 't algemeen is 't er me best bevallen. De menschen hier, denken het daar nog
te veel als uitsluitend apenland. Neen, dan moet je zoo 'n hotel als ‘des Indes’ in
Batavia zien. Je zit daar in een marmeren eetzaal, met een uitstekend strijkje, en
achttien bedienden, alleen om de rijsttafel te bedienen. Dat zwermt maar ineens
binnen, ieder met een schaaltje. Eens heb ik geteld, dat er acht en veertig menschen
in de zaal waren, enkel om te bedienen.
De particulieren zijn daar zoo makkelijk. Dat is 'n verschil met hier. Och, als je
hier bij rijke menschen komt, doet het er ook niet toe, of er een eter meer of minder
aanschuift. Dáár geeft iedere huisvrouw haar kokkie maar last, wat meer te bereiden,
en je blijft overnachten. Natuurlijk scheelt dat weer naar de streek, waar je belandt.
We hebben op plaatsen, waar weinig vreemdelingen komen, zooals in Makasser of
de binnenlanden van Sumatra nog de echte, Indische gastvrijheid gevonden. Maar
laat ik je geregeld van onze tochten vertellen. Je weet, toen we in 1908 vertrokken,
hebben we even een frissche neus in Parijs gehaald, en toen direct op Java aan. Daar
hebben we allereerst onze opwachting in Buitenzorg gemaakt. Van Heutz was toen
nog Toewan Besaar6. Die heeft ons heel vriendelijk ontvangen. Aan zijn steun hebben
we veel gehad. Op diens aanraden zijn we naar Atjeh getrokken. Dat is 't plezierigste
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deel van de tocht geworden. Niet uit financieel oogpunt. Je begrijpt, op de posten in
het binnenland traden we enkel voor een onder-luitenant en de troep op. Maar
dankbaar publiek, als dat is! Het heeft me ook geholpen bij 't samenstellen van m'n
Hollandsche repertoire. Wat dat is?
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Enkele dingen heb ik zelf gemaakt, en dan hebben we liedjes van Eduard Jacobs
meegekregen, die destijds nieuw waren. Die Jacobs is een knappe kerel. Jammer,
dat-ie niet altijd oorspronkelijk is. Hij vertaalt wel eens. Op de kustplaatsen Kota
Radja, Deli en andere traden we ook op, maar verdienden we niet veel: er wonen
weinig Europeanen. Uit Atjeh hebben we brieven naar het Handelsblad geschreven,
waar we immers vroeger allebei aan de Redactie verbonden waren, ik tevoren nog
vier jaar als Londensche correspondent. We hadden ons wel voorgenomen, geregeld
van onzen tocht in de krant te vertellen, maar dat was niet vol te houden. Ten eerste
verlies je zoodoende alle contact met de krant, en dan, we reisden vlug, van de eene
plaats naar de andere, dikwijls in de binnenlanden. Dan heb je geen gelegenheid,
daar telkens verslag van te maken. Zoo'n journalistiek berichtje, dat gaat wel, maar
voor zoo'n exposé moet ik in een rustige kamer zitten, aan m'n eigen schrijftafel.
Voor Atjeh was 't wat anders. Daar kon de toestand iedere dag veranderen. Daar was
het dus heet van de naald. Te meer, omdat de toestemming van den Grooten Heer
ons in staat stelde, den toestand te zien, zooals die werkelijk is, niet, zooals ze dien
buitenstaanden graag tóónen, d.w.z. aan de zelfkant.
Zoo zijn wij eenige malen Java doorgetrokken. We hebben Sumatra doorgereisd
en zijn daar ongeveer anderhalve maand aan de drie goudmijnen,7 die je er hebt hoe heeten ze ook weer? Je weet wel - stil geweest. Dat is zeer interessant. Daar
hebben we de goudproductie bestudeerd. Dan krijg je 'n idée, hoe goud gedolven
wordt enzovoort. Er was ook een heel internationaal gezelschap: Duitschers,
Engelschen, Hollanders. Natuurlijk zijn we er ook opgetreden. Als je nu denkt, dat
we schatten hebben verdiend, heb je 't mis. Kijk, we hinkten opzettelijk op twee
gedachten. We zijn als journalist dikwijls in streken geweest, waar we met onze
liedjes weinig of niets konden doen, maar die we toch gezien wilden hebben.
Bijvoorbeeld, van die tocht door Sumatra heb ik niets geen spijt. De natuur is daar
zoo machtig mooi.
In Medan en omliggende plaatsen vooral hebben we succes gehad. Daar zijn op
de plantages van die jongens, die hier van de H.B.S. zijn gesjeesd. Nu, dan is 't zoo
leuk, om in die menschen nog eens met Fransche chansons oude herinneringen wakker
te maken. Je kan zien: dat doet ze goed.
Ik heb overigens veel zorg aan m'n kop gehad. Een paar maal ziek gelegen, en op
Sumatra een poot gebroken. Vanochtend in zee merkte ik 't nog: m'n knie zwikte
door. En 't beroerde is: als een van ons niet op kan treden, liggen we allebei. Eén
keer ben ik nog op krukken òp het tooneel gestrompeld.
't Publiek is zoo aardig in Indië. Jullie hier denken, dat dat enkel grove lui zijn.
Geen kwestie van. Je hebt er wàt 'n schrandere koppen onder! En dan: er komen
tegenwoordig meer en meer dames. Die maken den toestand ook veel beschaafder.
Vooral in Medan. Inlanders had ik haast niet onder 't gehoor, behalve een enkelen
Regent. Wel verstaan de menschen soms niet alles. Dat is 'n verduiveld pijnlijk
gevoel. Alfred Müller, den drogen, geestigen kerel, dien jullie uit Scheveningen
kennen, heeft me daar nog 'n grappig verhaal van gedaan. Hij ‘zegt’ enkel in het
Duitsch. En, als je hem niet verstáát, kan je thuis blijven. Op de wóórden komt het
aan. Nou, ik had met dien kerel te doen. Ik weet het zelf: de menschen beginnen
onwillekeurig te schuifelen, als er een liedje komt, dat ze niet verstaan. Daarom
willen we ook niet in een Variété optreden. er zijn ons mooie aanbiedingen gedaan,
maar hoe mòet dat? Moeten we dan het internationale van onze liedjes onderstreepen
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met telkens in het daarbij passende costuum op te treden? We zijn ook nog in Berlijn
uitgenoodigd, op twee plaatsen. Ons plan is, later naar Amerika te vertrekken, maar
wat mij betreft, blijven we hier eerst een jaar hangen. Van Amerika stel ik me wel
iets voor. Als we die mensen onder het publiek hadden, liep het goed.
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We hebben een stukje van Borneo gezien, en Banka, en zijn toen overgestoken naar
Singapore. Daar hebben we na veel moeite-een voorganger,8 die een belofte niet was
nagekomen, zat ons in den weg-in de Hollandsche, Engelsche en Duitsche club
voorgedragen. Vandaar verder naar Japan. Daar hoef ik je niets van te vertellen. Toen
naar China: Peking, Tientsin, en hoe die groote plaatsen verder heeten. Daar hadden
we tegenspoed: het weer deugde niet. Dat wil zeggen: het was prachtig, maar de
mensen waren naar buiten. Daarna met de Trans-Siberische langs Irkoetsk en zoo
voort naar Sint Petersburg. Daar heeft de consul van Gilse van der Plats een avond
voor ons op touw gezet. En nou zitten we weer in Scheveningen.

Den Haag, 21 Aug. '11
Mijn lieve Fieps,
't Is me betoel-betoel9 onmogelijk hier weg te komen, al wou ik zoo graag. Mijn Vrouw is ziek bij mij in pension; ik zelf ben ook onder dokter's handen.
Geldgebrek dwingt me om zonder ophouden te schrijven en er uitbreken kan ik niet.
Schrijf me dus per adres Kurhaus-Cabaret Scheveningen wat je me te vertellen hebt
en dan zal ik je direct antwoorden.
In Hilversum had ik je graag nà de voorstelling nog even gesproken, maar je was
al weg. Kan jij misschien niet eens naar Den Haag komen en mij 's avonds in 't
Cabaret vinden?
Tot spoedig ziens of hoorens
Swiep

Scheveningen, 23 Aug. 1911.
Liefste Fieps De zaak10 waarover je me schrijft is inderdaad zeer gewichtig. Ik arriveer ter nadere
bespreking morgenochtend 11.22 Centraal-Station. Kom me maar afhalen. Ben je
er niet, dan bel ik je wel op. Dag!
Swiep

Scheveningen, 29 Aug. '11
KURHAUS THEATER

Directie:
Max van Gelder
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Mijn allerliefste Fieps,
Ik ben zuur, lam, ziek en beroerd, heb de grootste ellendigheden aan m'n kop, die
zich verzinnen laten en zit me hier in m'n kleékamer te verdommen. Vergeef onder
die omstandigheden, dat ik niet lang of opgewekt schrijf. - Alleen zakelijk -11
Komt niet naar Noordwijk. Ik moet er bij Becht logeeren en we zouden niets aan
elkander hebben. Wat de ‘geschiedenis’12 betreft. Komt die ellende nog werkelijk al
mijn belabberdheden vergrooten, dan zal ik je geld sturen om te voorkomen dat een
kind geboren wordt, waarvoor ik niet zorgen kan.
Elken dag trekt me dieper in de schulden. Ik weet er niet meer uit te komen
Vergeef me dat ik niet langer schrijf. Ik voel me te beroerd - Veel liefs als altijd
van je Swiep.
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[± 30-8-1911.]13
Lieve Fiepselaartje,
Hier zijn de duitjes met héél véél liefs van je
Swiep.
Hou je maar flink, hoor, ook dit14 zal eens verleden zijn!
Dag schat.

Scheveningen, 9/9 '11.
Mijn allerliefste Fieps. Het noodlot schijnt 'n mensch altijd uit zijn hoogste geluk in
zijn diepste ellende te willen donderen. Gisteren leefde ik den heelen dag in de
gelukkige herinnering van den blijden morgen.... Nu ben ik diep beroerd over mezelf
en doodelijk ongerust over jou. - Gisteravond nam ik namelijk allerwonderlijkste
verschijnselen bij mezelf waar, die zich vanochtend voortzetten en mij reden gaven
te gaan consulteeren een specialist in.... geslachtsziekte. En ziedaar: ik ben ziek. Hoe
ik dááraan kom is mij een raadsel maar hoe beroerd het ook voor mij is, het maakt
me driedubbel ellendig omdat ik juist gisteren, zonder iets te weten met jou ben
samengeweest en me nu doodelijk ongerust maak over jou.
Zou ik nou waarachtig allerlei ellende over jou moeten brengen? De Hemel geve
dat ik me noodeloos ongerust maak, maar in elk geval, lieveling, stel je dadelijk
onder vakkundige contrôle. Speel gewoon open kaart tegen je dokter. Zeg dat je
samen bent geweest met iemand die eerst later bemerkte niet in orde te zijn; zeer
waarschijnlijk kan dan elk mogelijk kwaad gevolg nog voorkomen worden. Ik stuur
je morgen uit Arnhem alvast wat geld. Laat mij dadelijk Maandag, Poste restante
den Haag uitslag weten.
In haast en ellende
je diep-ongelukkige Swiep.

Den Haag, 12 Sept. 1911.
Mijn allerliefste Fiepsekind, Godlof en dank dat je gezond bent! Dat is 'n pak van
mijn hart. Ik heb tot Maandag toe geen oog kunnen dichtdoen van beroerdheid en
angst, maar nu voel ik me weer heelemaal gerust en kan me mijn eigen ziekte
heelemaal niet meer schelen. 't Schijnt trouwens met mij ook niet zoo erg te zijn: een
staartje van een oud ‘ongeval’ dat me in 1905 in Engeland15 overkwam en waar ik
in Atjeh ook al last van had gehad. Waarschijnlijk hadden de danserij en de wisky

Mijn liefste lief

van Donderdagavond er wat mee te maken. Enfin, in een dag of wat hoop ik weer 't
heertje te zijn.
Arnhem was beroerd! Er waren verkeerde dagen aangekondigd, zoodat het publiek
niet wist, waaraan het zich moest houden. Bovendien was 't er nog veel te warm en
was er notabene zondagavond óók een buitenconcert in Musis Sacrum. Van Gelder
heeft natuurlijk al een geduchte uitbrander van mij beet en zal voortaan wel beter op
zijn tellen passen. Door dien tegenslag in Arnhem kon ik je van daaruit nog geen
geld sturen. Ik doe het echter vandaag of morgen. Als P. de G.16 àl te ‘zudringlich’
wordt, dan geef je hem maar uit mijn naam 'n tik op z'n vingers en vertelt hem dat-ie
van mij méér kan krijgen.
Ik wensch niet, dat ze mijn Vrouwtje te na komen. Ik sta nu op 't punt van naar
Wageningen te gaan, was den heelen morgen en gister-avond aan 't verhuizen17 en
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moet nu een uur zoetbrengen in de wachtkamer van de G.S.18 Vandaar dit kaartje,
onleesbare potloodkrabbeltjes. Dag, mijn lieveling! Heel, héél veel lieve gedachten
en zoenen van je nu weer getrooste Swiep.
De brieven van 9-9-1911 en 12-9-1911 zijn geschreven op een Postblad.
De ontvanger moet de brief aan drie zijden op de perforatie openritsen, daarna
wordt de tekst zichtbaar.
Op de achterkant van het Postblad in haar handschrift:
Haarlem Alkmaar
10.49 - 11.53

6 october 1911.
Nieuwe Rotterdamsche Courant.
PISUISSE en BLOKZIJL.
Salon Doele.
Begonnen als: leutige journalisten, in schunnige plunje den boer op, verlangend naar
een ongewone, avontuurlijke vacantie. Toen: de wereld ingegaan, reizen en trekken
in vreemde landen. Veel gezien en veel geleerd. En nu teruggekeerd als artisten in
hun vak. Het orgeltje van Blokzijl heeft plaats gemaakt voor een concertvleugel en
hij bespeelt het instrument zoo vaardig en gevoelig muzikaal, dat men er met
welgevallen naar luisteren kan.
Ook Pisuisse is sterk vooruitgegaan. Over zijn stem had hij niet de volle
beschikking: heeschheid maakte hem het zingen lastig, zoodat over zijn vocale
prestaties nu niet geoordeeld kan worden. Wel over zijn voordrachtskunst, die fijner
geworden is, en tintelender. Heel scherp weet hij het karakter der chansons te doen
uitkomen, ook door vaak uitstekende mimiek. Hoeveel meer middelen staan hem
thans ten dienste dan vroeger. Knap nietwaar, zooals telkens verschillend het refrein
Rataplan klonk van het liedeke Le roi a fait battre tambour, telkens geheel in
overstemming met de stemming van het couplet. Knap ook het snerpende liedje van
Aristide Bruant A Biribi of het My old Dutch. Kortom, Pisuisse heeft ons voortdurend
geboeid en niet zelden vermaakt.
Ook als conférencier heeft hij verdienste. Hij spreekt gemakkelijk, heeft vernuftige
invallen. Ook wel eens minder gelukkige. Wij kunnen een grapje verdragen, gunnen
den voordrachtskunstenaar - gelijk trouwens alle kunstenaars - gaarne de grootst
mogelijke vrijheid. Doch het aardigheidje over staatsmannen en retraite - in het
inleidingsspeechje - had o.i. beter achterwege kunnen blijven.
Een talrijk publiek heeft ruim twee uur aandachtig geluisterd en het aardige tweetal
bij herhaling hartelijk toegejuicht.
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Op de voorkant van de enveloppe:
zonder postzegel.

8 october 1911.
Mejuffrouw Fie Carelsen
Maria Paviljoen19
Kamer 43
1e Oosterparkstraat
Mijn eigen allerliefste Fiepsevrouwtje,
'k Was vast van plan je vanmiddig te komen opzoeken - gisteren mocht ik nog niet
van den dokter - en ik telefoneerde dan ook al met het Maria paviljoen en liet zeggen
dat ‘Meneer Swiep’ komen zou. Maar.... meneer Swiep kan niet weg, helaas! Mijn
Vrouw moest naar den Haag en komt pas vanmiddag om drie uur terug, mijn
huishoudster heeft vandaag haar ‘heele’ uitgaansdag en is nù reeds tot morgenochtend
verdwenen. En nu zijn mijn kinderen20 alleen en kan ik niet weg. Ik zal nu straks met
hen samen dezen brief gaan brengen aan de verpleging, zoodat je vanmiddag niet
tevergeefs wacht. Kan ik eenigszins weg, dan kom ik vanavond wel even, maar veel
hoop heb ik daarop niet want Lou Gimberg, die voor de 18e-maal ruzie met Caro
van Dommelen heeft, komt bij me eten. Maar morgen kom ik zeker, vóór ik naar
Gorichem ga.
Gisteren was ik bij Dr. De Smitt21, die mij op de hoogte van den toestand bracht
en me verzekerde, dat we ons niet ongerust behoefden te maken. Je hadt bovendien,
zoo zei hij, de operatie zeer tot zijn tevredenheid doorstaan, en kondt nu meteen eens
goed rust nemen. Verder moesten we je later een flinke versterkingskuur laten
ondergaan. Je had eens moeten hooren, hoe we tegen je samengespannen hebben:
o.a. hangen je, als je weer beter bent, hectoliters room boven 't hoofd!
Op de Club22 waren ze gistermiddag allen zeer vriendelijk - belangstellend - òòk
Fie de Vries - en over den aard van de operatie die je hebt ondergaan hebben ze niet
't minste boos vermoeden. Ik zelf heb me gisteren ook maar weer eens laten
onderzoeken en m'n dokter kwam alweer tot de conclusie: ik vind niets en U heeft
niets. Maar met dat al voel ik me maar beroerd en ziek. Maandag terugkomen heet
het nu weer. Enfin, ik zal nog eens gaan, maar mijn corpus schijnt geheimzinnigheden
te hebben, waar een gewoon doktershoofd niet bij kan.
Ik bedenk, terwijl ik zit te schrijven een plan om toch nog even bij je te kunnen
komen vandaag. Misschien kan ik tusschen halftwee en halfdrie even mijn kindertjes
alleen laten en dan kom ik als een haas nog even met een atax23 naar de
Oosterparkstraat. Kom ik echter niet, dan moet je niet weer zoo vreeselijk boos op
me worden, niet vertellen dat ik ‘gedaan kan krijgen’ en dat ik ‘mijn schoenen niet
verslijt’, maar wèl bedenken dat ik het nog tienmaal zoo beroerd vind als jij, wanneer
de omstandigheden mij verhinderen om me geheel aan mijn arme, zieke Fiepsekind
te wijden.
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Ik zal nu dezen brief met 'n kruier24 naar je toe sturen. Ook wat bloemen om je
kamer op te vroolijken. Tot spoedig ziens, mijn liefste. Heel, hèèl veel innige
gedachten, en kussen op je ‘slechte’ oogen van
Je mannie
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Gorinchem, 10 October 1911.
Hôtel OOSTERWIJK
Bondshôtel.
A.N.W.B. - T.C.D.B.
NED. AUT.-CLUB.
Mijn arme, kleine Zieke Vrouwtje. Je ziet hoe trouw ik mijn belofte houd!
Reeds bij het krieken van den uchtendstond, d.w.z. negen uur in den morgen, zit
ik aan je te schrijven, opdat je vanmiddag behalve de brieven van al je andere vrinden
er toch ook een krijgt van iemand, die - zij het ook een heel klein plaatsje - dan toch
een plaatsje in je ruime hart inneemt; om zoo te zeggen een kamertje in het
‘volkslogement’ gehuurd heeft.... Gemeen, hè? arme stakker om in al je ellende nog
zoo geplaagd te worden. Je weet nu eenmaal welk een door en door slechte en
gemeene inborst die man van jou heeft. Je hebt 't gisteren zelf gezegd: niets deugd
er aan me! Laat ik je nogmaals in ernst mogen aanraden: neem een ander, Paul, de
Frabbob, van Kempen, Tindal, Lou, de jonge dokter, de oude dokter25 de.... de regel
was te klein, ze kunnen er niet allemaal op!
Zie zoo, en als je nou lekker goed nijdig bent, neem ik je slechte zwarte kop in
mijn armen en zoen ik je op je heerlijke bruine oogen. 'n Slechte, zwarte heidin ben
je... en tôch!
Max zit als 'n razende aan Annie26 te pennen - och, och, die jongverloofden! - en
informeert hoe hij zijn liefdesepistel naar Heerenveen kan expediëren, waar zijn
Dulcinea27 Vriend Fritz28 verkracht. Ik heb hem gisteravond ernstig over zijn
huwelijksplannen onderhouden. Inderdaad schijnt hij met zulke dolzinnige ideeën
rond te loopen, tenminste hij was in de antwoorden op mijn vragen jammerlijk
verward en onthutst; blijkbaar had hij niet vermoed, dat ik er al van gehoord had. Wij, namelijk jij en ik, zijn zedelijk verplicht die twee kinderen van stommiteiten af
te houden, die op niets dan ellende kunnen uitloopen. Praat jij dus ook eens verstandig
- want dat kan je - met Annie als ze terugkomt.
Heb je mijn repertoire-boekje in orde ontvangen? Ik kon het onnoozele ding
benijden, dat naar jou toe mocht en.... bij je in bed! Neen, maar zonder gekheid:
altijd, wanneer ik van jou vandaan ben gegaan - vroeger op de Leidschekâ was 't al
maar nu nog veel erger - voel ik me alsof ik iets vergeten had en weer gauw terug
zou moeten. Dat is natuurlijk de drang van mijn innerlijk ‘ik’, die weet dat ik bij jou
hoor en dat wij eigenlijk nooit ver van elkaar moesten zijn.
Och, mijn liefste lieveling, je kunt niet vermoeden, hoeveel ik, akelige, verwende,
blasé-e, verharde kerel die ik ben, van jou ben gaan houden! Ik voel, dat jij als je
altijd om en bij me was, me niet zoudt gaan vervelen, maar dat je me die heerlijke,
rustige heerlijkheid zou bezorgen, waar ik nu zoo vaak naar snak.
Rustig? Ja, tòch! Want al ben je ook een praatster van hou-me-vast, al gaat je mond
ook meestal als 'n lazerus-klepje29 en zit er absoluut geen ‘zit’ in je, tòch voel ik me
bij jou altijd rustig en tevreden. Hoe zou 't komen? Dáárdoor, omdat ik alles wat
mijn ziel noodig heeft aan aanvulling van eigen leegten, of aan weerklank van mijn
gevoelens terugvind in jou. Het is misschien wat afgezaagd om van
zielenverwantschap en zusterzielen te spreken, maar dat is het toch werkelijk wat
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ons heeft samengebracht. - Ik denk dat ik zoo in die psycho-philosofische stemming
verzeild ben geraakt omdat ik op 't oogenblik zit te schrijven in den trein met 'n boek
van Shaw als lessenaar. Ik kon namelijk in 'n hotel mijn brief niet ten einde brengen
en spoor thans - in gedachten met jou - door het heerlijke zon-overgoten
Nederlandsche landschap. Neen. Wat is dat eeuwig mooi. Het is de reis naar Gorkum
waard, die overigens - maar trieste resultaten heeft opgeleverd, 'n Honderd vervelende,
stugge stijve, alleen maar - Hollandsch-verstaande menschen! En nu vanavond
Doesburg!
Ook al zoo'n verzameling van intellect en wereldzin waarschijnlijk.
Enfin, ik heb in Amsterdam toch nog altijd mijn Fieps en dat is 'n troost... Koop
vandaag
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't Leven30 en lees daarin 't begin van m'n brieven, 't Zal je goed doen - Goddank,
Geldermalsen. Dus net 'n oogenblikje zonder horten en stooten om even afscheid
van je te nemen....
Zoo... leg je kop tegen me aan - strakjes kan je je haar wel weer in orde maken..
Geef nou je mond hier... Voel je mijn lippen?... Dag mijn aller-allerliefste.
Gauw beter worden, hoor - Groetjes van Max en nog een zoen en nog een, en nog
een, en nog vele van
Je Mannie

10 - 10 - 1911.
‘Het Leven’,
BRIEVEN VAN PISUISSE, DEN BEKENDEN JOURNALIST-CONFERENCIER.
Mijn waarde Van Erlevoordt.
Of er kopij in me zit, vraag je... Man, ik ben tot berstens toe ermee geladen. Al de
ervaring, ál 't avontuur, al de wonderbaarlijkheid, al de levenslessen op 'n driejarige
vagabondage in vreemde wereldstreken verzameld, beleefd, aanschouwd en geleerd,
zijn in mijn geest geconserveerd als brokken kolommen, hoofdstukken druks. Alleen
had ik maar 't gelukkig oogenblik te wachten, dat de goden mij weer de drie jaar lang
ontbeerde welzaligheid van een eigen kamerhoek met een eigen schrijftafel bescheren
wilden, om - gelijk we 't met den ouden vakterm noemen - mijn kopij te spuien.
Dat oogenblik is gekomen en nu is het mij een voorrecht om, terwijl ik drie jaar
in 't leven ben ondergedoken, in ‘Het Leven’ weer op te duiken als publicist.
Waarover ik schrijven zal? C'est l'embarras du choix. Maar wijl ik je blad steeds
zoo levendig belang heb zien stellen in alles wat kunst raakt, denk ik dat het je
misschien interesseeren zal, wanneer ik dit - mijn eerste zelf-interview, als je 't zoo
noemen wilt,- wijd aan 't reizen, als artíst in 't Verre Oosten, met name dan in ons
Nederlandsch-Indië.
Ik laat daarbij buiten beschouwing de exploitatie van een artistieke onderneming.
Omdat ik daarover niet kan meepraten. Er zouden op de rekening en verantwoording
van het ‘gezelschap Pisuisse en Blokzijl’ - indien die bestond!-posten voorkomen,
welke men op die van geen ander gezelschap vinden zou, eenvoudig hièrom, wijl
wij steeds gereisd hebben als menschen die wat zien en wat leeren wilden en niet op
‘geld overleggen’ uit wàren.
Wilt ge tòch weten wat ik mij voorstel van een lucratieve kunstreis door Indië,
van een onderneming om uit artistieke prestaties in de Oost geld te maken?
Ziehier:
Zij brenge naar Indië een répertoire van ‘erstklässige’ onderhoudingskunst,
vertegenwoordigd door hoogstens vier personen, met als 't kan een aardige vrouw
erbij (ik zeg 't maar ‘cru’-weg), wier medewerking door een flink ‘dédit’ verzekerd
zij en blijve, want Indië is het land voor verloving van dames-artisten. Zoo'n
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gezelschap make één tourneé over Java, met 'n ‘abstecher’ naar Makassar op Celebes,
niet te vergeten: deponeere uit de eerste verdiensten bij bank of
stoomvaart-onderneming geld voor den terugtocht: bezoeke dan Palembang, Muntók,
Singapore (dit alleen wanneer het répertoire volledig voor Duitschers en Engelschen
te genieten is) en ga vervolgens naar Deli. Zijn op Java de resultaten goed geweest,
dan nog even daar een ‘afscheidsvoorstelling’... en dan weg!
Wie, als artist in Indië hangen blijft, is verloren. Want het publiek - verwend als
het de laatste jaren is door een stage wisseling in leveranciers van kunstgenot
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- legt er een, ik wil 't maar noemen, gezonde wispelturigheid aan den dag. Het schenkt
een kunstenaar, wanneer hij in zijn genre iets goeds presteert, spontaan en overvloedig
zijn gunst. Maar wee hem zoo hij daarop rekenend, er te lang zijn wissels op trekt.
Niet, of moeilijk, in de gelegenheid zijn répertoire te vernieuwen, wordt hij in Indië
al heel gauw ‘afgezaagd’, want - vergeet het niet! - behalve in Batavia, waar de
telkens aankomende nieuwelingen een wisselend publiek vormen, zijn in Java èn
Deli de uitgaande menschen weer steeds dezelfden en daarbij betrekkelijk klein in
aantal. Deze weinigen kennen een artist - of een artistiek gezelschap - en zijn
répertoire al heel gauw door en door, annexeeren hem bij langjarig verblijf als
‘Indisch-man’, ontzeggen hem èn zijn werk de ‘Schonung’ welke hem als gast en
‘baar’ ten deel viel, worden meer-eischend, wikkelen hem in grootere en kleinere
bisbilles, leggen naar waarheid of verzinsel, een ‘chronique scandaleuse’ over hem
aan, - want, nietwaar, zijn métier brengt mee, dat hij aan den weg timmert - en vóór
hij er op bedacht is bewerkt de artist die te lang in Indië bleef, dat hij er in den
beperkte kring van daar levende Europeanen, één bekendheid, een misschien beroemd,
misschien berucht, misschien getapt, misschien impopulair type is geworden, maar
in elk geval 'n type, dus niets nieuws meer is, dus als artist heeft afgedaan. Vroeger,
ja, was 't anders, toen de algemeene trek van artisten nog niet naar Indië voerde. Toen
konden een goede komiek als Vanckeurs (in het genre - De Haas, De Winter of
Straus) of een kunstzinnige dame als ‘moeder Van der Steen’ te Soerabaja
jaar-in-jaar-uit hun voorstellingen geven en geld blijven maken, toen en later werd
ook iedere andere artist, zelfs al strookte zijn kunstgenre allerminst met den smaak
van het groote publiek, met open armen ontvangen, alleen omdat hij de lui gelegenheid
gaf eens 'n avondje-uit te zijn. Toen waren garantie's nauwelijks gevraagd of ze waren
reeds volteekend. Toen kwamen ruwe suikerplanters of halfverwilderde houtvesters
palen ver gereden om naar Royaards te luisteren(?)- je herinnert je het aloude verhaal
van den meneer op de voorste rij, die z'n schoenen uittrok - of om Vogel ‘Oedipus’
te hooren voordragen, ware het dan alleen maar om een reden tot gezellig samenzijn
en whisky-drinken te hebben. Thans, nu in de Oost artisten te kust en te keur zijn
wordt men er ‘in de binnenlanden’ althans, met recht kieskeurig en wie géen luchtige,
lustige onderhoudingskunst brengt, doet er geen opgeld. Serieuze zangeressen,
vioolsolisten, déclamators - ik herinner me bijvoorbeeld den zoo begaafden
voordrachtskunstenaar Pierre Bos - trekken geen zalen... Max Mossel, de violist,
vertelde me in dit verband een pracht-ondervinding, die hij eens opdeed, en die ik u
in mijn volgenden brief zal verhalen.
Louis Pisuisse.

17-10-1911.
‘Het Leven’,
BRIEVEN VAN PISUISSE, DEN BEKENDEN JOURNALIST-CONFERENCIER.
'k Zou u verhalen wat Max Mossel me vertelde; welnu dan:
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't Was ergens in een theeplanters-centrum, 's-middags na vijven en hij kwam in
z'n hotelletje uit zijn badkamer. Daar zat in de voorgalerij 'n stelletje planters, die
blijkbaar vóór de rijsttafel aan de ‘paït’, nà de rijsttafel aan de ‘split’ waren gebleven
en aan een eenigszins ‘gehobene Stimmung’ uiting gaven.
‘Zoo meneer’ - werd-ie begroet - ‘jij komt ons vanavond 'n voorstelling geven,
hè? Prachtig. Wat denk je hier nou wel te verdienen?’
‘Nou, 'n driehonderd of zoo’, antwoordde Mossel gekscherend, want inderdaad
verwachte hij zooveel niet.
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‘Ik koop je zaal voor vierhonderd’, zei een van de lustige heeren, ‘maar dan moet je
'n schuine mop spelen!’.
Lachend nam de violist dit aanbod, maar toen hij 's-avonds het luidruchtige
gezelschap zag zitten, voelde hij zich allesbehalve op zijn gemak, want op zijn
concertprogramma kwamen ‘schuine moppen’ allicht niet voor. Niemand van de
joviale lui verstoorde ook maar 'n oogenblik de aandacht van de zaal en - typisch
Indische royaliteit! - na afloop van het concert werden coulant de vierhonderd pop
uitbetaald.
O, er valt met het Indische publiek best op te schieten, wanneer je het maar niet
irriteert door artistieke pretentie en dikdoenerij en je in de samenstelling van je
programma's een beetje aan zijn smaak onderwerpt.
En die smaak is - voor zoover ik althans in mijn genre-werk heb bespeurd - heel
wat beter, dan men zich hier in Nederland wel eens wil voorstellen. Toen ik in 1908
hier wegging kreeg ik van menigeen den raad mee, mijn répertoire goed te voorzien
van gepeperde kost en flauwiteiten, want, heette het, ernstig werk slikken ze in Indië
niet. Ik heb er nooit spijt van gehad, dien raad niet te hebben gevolgd. Natuurlijk,
menschen die den ganschen dag hard hebben gewerkt - want, waarachtig, er wordt
in Indië om den drommel niet geluierd - zijn 's-avonds niet tot groote en voortdurende
geestelijke inspanning geneigd en laten zich liefst met wat lichte kost amuseeren,
maar desniettemin heb ik er voor de ernstigste ‘chansons’, van mijn répertoire de
meest dankbare toehoorders gevonden. En al is ook in beschaafde kringen in Indië
de conversatie-toon wat losser dan bij ons en zet men er de benepen Hollandsche
preutschheid vaak wat aan den kant, het is laster, te zeggen dat het publiek in de Oost
op cochonnerieën verlekkerd is.
Neen... wat voor mij in verband met mijn programma's wèl eens bezwaar opleverde,
was de quaestie van het tàlen-kennen. Niet in de groote steden, natuurlijk, waar ik
juist haast zou durven beweren, dat de menschen vlotter een liedje in 't Fransch of
Engelsch snappen dan bij ons, maar in de kleine binnenplaatsen, waar we vaak
heentrokken, gelokt door een royale garantie, en waar we dan het personeel van
suikerfabrieken uit den omtrek te amuseeren kregen, heel aardige, hartelijke menschen,
maar wier educatie - voor enkelen hunner in Indië aangevangen en beëindigd - hen
nu eenmaal niet in de gelegenheid stelde zich met de finesse van vreemde talen
vertrouwd te maken. En op ‘finesses’ komt het bij 't verstaan van chansons eerst
recht aan!
Och Heere! je sloeg dan in 't eerst voor je zelf zoo 'n beroerd figuur als je daar
voor vijftig, zestig onbewogenheden-in-balcostuum-en-witte-pakken 'n juweeltje
van sentiment van Privas stond voor te dragen, of Bruant's bijtende sarcasmen trachtte
te vertolken. Later was ik door de wol geverfd: ik heb op Banka eenmaal tweeëndertig
Chineezen onder m'n ‘gehoor’ gehad! Daarover vertel ik je later nog wel eens!
Waar je ook ‘in de binnenlanden’ zoo heerlijk mee sukkelen kunt, is met de piano's.
Dat Blokzijl ‘zoo dik’ geworden is - gelijk die nog altijd minstens tien keer per dag
moet hooren - verwondert mij te meer, wanneer ik denk aan al de ergenis, welke hij
met binnenlandsche-sociëteits-klavieren heeft doorgemaakt. Hoeveel malen heeft
hij niet zitten vloeken achter rammelkasten, die juist den vorigen avond een bier- of
whiskyfuif in letterlijken zin hadden ‘meegemaakt’ en waarvan dan 's-morgens het
binnenwerk, in de zon was gezet ‘om bij te komen’, d.w.z. op te drogen...
Nog even 'n typisch-Indisch geval:
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Uit Sidhoardjo hadden we 't bericht gekregen: ‘Piano disponibel’, maar bij
onderzoek bleek die beschikbaarheid alleen de laagste octaaf en enkele tonen van
de hoogste te gelden. Voor de rest waren de snaren gesprongen, maar de
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secretaris had gedacht dat het ‘nog wel gaan zou’....
Nu, 't ging niet, en het heele concert zou in duigen gevallen zijn omdat bij het
heerschende regenweer geen andere piano te vervoeren was, wanneer niet de
assistent-resident Jansen en zijne echgenoote hun klavier en hun voorgalerij tegelijk
te onzer beschikking hadden gesteld.
Een paar ‘oppassers’ - inlandsche politie-agenten - werden bij de soos op wacht
gezet om het aankomende publiek van de verandering kennis te geven en heel huiselijk
en genoeglijk hebben we dien avond in de woning van den burgervader ons concert
gegeven.
‘In de Oost komt alles terecht’, zeggen Indisch-lui altijd met trots. Voor Sidhoardjo
klopte dat.
'n ‘Drawback’ van het als artist optreden in Indië, is natuurlijk de hitte, waarvan,
dunkt mij, violisten en in zware kostuums, onder pruiken en baarden werkende
tooneelspelers het meest den last moeten ondervinden, eerstgenoemden aan hun
instrument, de anderen aan hun body. Wat mij betreft, ik kon er mij op kleeden èn
nòg kwam ik altijd ‘en nage’ in mijn kleedkamer terecht en stond me dan 'n kwartier
lang af te droogen alsof ik een Turkschbad genomen had. Terwijl ik eens daarmee
bezig was in een plaats, waar men mij heel vriendelijk de keurig ingerichte
dames-kleedkamer had afgestaan, verschenen er in heilige onschuld drie dames
tegelijk om haar hoeden op te zetten.... Wie 't hardst gilden, zij met haar drieën of ik
alleen, weet ik niet meer. Wèl, dat ik dien avond niet durfde blijven nà-dansen.
De societeiten zijn anders in Indië zeer doelmatig ingericht met meestal hooge,
luchtige zalen, naar alle kanten open. Dit laatste brengt mee, dat je, half op straat
speelt, zoodat het sjirpen van krekels en ‘tonggerrets’, het kwaken van ‘kodoks’, het
mompelen van de ‘nontonners’ - de buiten toekijkende inlanders - en het hinneken
van de naast de soos wachtende paarden landelijk tot je doordringt; ook zweven er
‘kamprets’ (vleermuizen) om je heen en veel muskieten. Maar alles went....
Ik zend je hierbij een kiek van de ‘Harmonie’ in Batavia voor mij de gezelligste
soos in heel Indië en verder van de societeit te Buitenzorg, waar we viermaal
Gouverneur-Generaal Van Heutz met zijn hofhouding in de zaal hadden. Na zijn
heengaan speelden we in Buitenzorg niet meer. Het nieuwe régime was er voor
chansons te stijf.
Bij wijze van contrast met de photo van het, prachtige vereenigings-gebouw der
Duitschers op de Bunt te Shanghai, de meest luxueuze societeit in het Oosten naar
men beweert, en die van de officiers-mess in het tien dagen marcheerens van alle
beschaving verwijderde bivak Blang Kendjeroeeu, midden in 't Garoeland, de vorige
week opgenomen wel eigenaardig.
In beide ‘societeiten’ traden we op en vonden er geestdriftig publiek. Hier, in 't
kasteel der Duitschers, stond ik in ‘Frack’ voor éen mondain gezelschap, waarvan
de auto's buiten wachtten. Er waren bloemen en champagne en electrisch licht en 'n
Bechstein-vleugel. Dààr... zaten we in uniformjas en khaki onder 't atap-dak bij een
olielamp, met blanke en bruine ‘marechaussees’ om ons heen en bij 'n biertje of 'n
whisky zonder ijs. 't Onvolprezen orgeltje van Max, uit onzen straatzangerstijd,
kreunde er - lek en àfgespeeld - begeleidingen van Hollandsche liedekens.
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Die laatste herinnering is mij de meest waardevolle en daarvan vertel ik 't liefste.
Maar niet nu: want mijn zelf-interview werd reeds langer dan 't mocht. Met collegialen
groet.
Louis Pisuisse.
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11-10-1911.
BRIEFKAART
(Carte Postale)
Algemeene Postvereeniging (Union postale universelle).
Lieve Fieps, Wij zitten hier in dit vreeselijke provinciale oord en jij kunt het in je
witte bedje zóo rustig niet hebben of hier is het nog stiller. Alleen vanavond schijnt
het Doesburgsche volk op de been te willen komen. Laat ze maar. We kunnen de
duiten best gebruiken.
Wat jou? Dag,
Veel liefs van Swiep & Max.
Mej. Fie Carelsen
Kamer 43
Maria Paviljoen
1e Oosterparkstr
Amsterdam.

Deventer, den 17 October 1911.
Hôtel de Keizerskroon
L. Demmers.
Mijn allerliefste Fiepsevrouwtje,
Natuurlijk zit ik weer in 'n trein aan je te schrijven, tot welk doel ik een onderlegger
uit het Hotel de Keizerskroon heb meegegapt. Eigenlijk had ik je gisteravond al
willen pennen, maar wij werden door eenige ‘vereerders’ naar de Soos gesleept, waar
we - schrik niet! - tot halfdrie achter de whisky zaten. Max commandeerde manmoedig
‘om half acht wekken’. Ik, die mezelf beter ken, zei: half negen. Toch was ik om
8.15 er al uit en toen ik 9.10 in Max' kamer ging kijken - je weet dat ik net zoo'n
‘meneer Plens’ ben als jij ‘juffrouw Plens’31 en dat ik dus lang noodig heb om te
kleeden - ik zeg, toen ik om 9.10 naar Max ging kijken lag-ie nog geheid te maffen.
Trouwens ik zelf heb lichtelijk 'n whisky soda-hoofd, maar dat zal wel weer
verdwijnen -- Ik heb in het landelijk Deventer natuurlijk Deventer koek voor je
gekocht, die kilogrammen weegt. Daar zullen we de vetmestingskuur van mejuffrouw
Sofie Carelsen een aanvang mee doen nemen, opdat zij later met een van
welvarendheid blozend uiterlijk haar belangrijke rol in ‘De dame met den rooden
hoed’32 kan spelen. Gisteren ontmoette ik Annie Jurgens nog aan den trein. Zij had
een nòg grootere rol gekregen en was zeer ‘woeiend.33’ 's Avonds zou ze naar jou
toe gaan. Wat zullen jelui samen 'n hoop hebben afgevloekt. En geroddeld meneertje!
Nou! Was 't kleine Eeze-meisje34 er ook bij? Wat 'n ukkie is dat nog, zeg? Moet dat
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arme kind ook al op 't zeden verwoestende tooneel waar slechte meisjes met roode
hoeden rondloopen?! Pesterij, hè. Wacht maar, de beloofde lieve brief begint aan
den anderen kant, als we in Arnhem stil staan, want ik schrijf
tusschen-de-droppeltjes-door, dwz. telkens als deze schuddebonkende trein eens
eventjes op wil houden.
Zoo... Nou staan we stil.. En nu moet ik mijn arme, zieke Vrouwtje veele lieve
dingen gaan zeggen, omdat ze zoo zwakjes en zoo ongelukkigjes is, zoo heelemaal
‘van God en de menschen verlaten’, nu haar oude, trouwe Swiep niet komen kan...
Och, arme, 't kleine meisje. Zoo, leg je kop maar rustigjes tegen m'n schouder aan,
zoodat ik je op je scheeve scheiding kan zoenen en lager op je slechte oogen.. Ja,
tòch slechte oogen... En als ik me 'n beetje buig kan ik je net in je kleine ooren
fluisteren hoe innig veel ik van je houd, hoe ik zelfs in m'n gedachten niet meer buiten
je kan, hoe ik je altijd, altijd bij me zou willen hebben. - En nu zoen ik je op je warme
volle lippen, mijn liefste lieveling, zoo'n lange, warme zoen, waarbij je zelfs vergeet
om een, twee, drie, tot tien te tellen! Zoo'n zoen, weet je wel, waarbij het je, zooals
jij zegt over je kop duizelt, alsof de heele wereld in een werveling van hartstocht met
je ronddraait. - Oh, mijn heerlijke schat, wat is het toch 'n geluk dat wij elkaar daar
in dat verre Indië
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gevonden hebben en hèrvonden hier in 't anders zoo nuchtere Nederland, maar dat
juist door onze liefde zooveel warmer, zooveel inniger, zooveel poëtischer geworden
is. We moeten allebei artistiek hard werken, Fieps, zoodat de menschen veel goeds
van ons zeggen: dan is 't nog mooier om samen te zijn. En jij vooral moet niet aan
je eigen kunst en kunnen gaan twijfelen, want dat is absoluut niet noodig. Zooals je
daar, zoo heelemaal buiten de richtige stemmingssfeer35 alweer die paar clausjes36
uit je Blanche-rol37 zei, daar klonk dadelijk het mooie temperament, het goede talent
uit. 'n Temperament dat je niet mag onderschatten, 'n talent dat je niet mag
verwaarloozen omdat je nu eens 'n tijdlang weinig of niets te doen hebt gehad.
Neen, wij uit onze liefde en uit onze gloeiende hartstocht moeten juist de inspiratie
putten om goede artiesten te zijn. Lukt ons dit, dan hebben wij nòg meer reden van
dankbaarheid - ondanks alle ellende die we doormaken - dat we elkaar toebehooren.
Dag, mijn allerliefste, heerlijke schat. In gedachten versmoor ik je in mijn
hartstochtelijke omarming. Je Mannie

20-10-1911
Voor mijn
‘eenige Vrouw’
goddank weer beter.
Van
Swiep

Groningen, 22 October 1911.
Hotel ‘DE DOELEN’,
Groningen.
C. Struvé.
Mijn liefste Lief,
Ik zou eigenlijk wel willen dat deze brief je bereikte wanneer je al of wanneer je nog
in bed ligt, dus vanavond laat of morgen vroeg: niet alleen omdat ik dan meteen
zeker ben, dat je je rustig houdt en niet opgewonden, door je kamer cancanneert om
je ‘herstel’ te vieren, maar vooral omdat ik me jou zoo graag liggend in je kleine
bedje voorstel, gedrapeerd in een of andere frivole nachtjapon - mèt lintjes! - en je
zwarte kop in de leuke omlijsting van je ‘Polaire’-haren38 op 't witte kussen. Dan kan
ik zoo rustig met je zitten praten, of misschien moet ik zeggen dan kan ik zoo rustig
naar je zitten luisteren en genieten van het staâg-wisselende spel van je mooie oogen
en je geestige handen.... Nu zie ik je al, terwijl ik dit schrijf, grijpen naar je
onafscheidelijk spiegeltje om met je gewone zelf-verlekkerdheid tegelijk de handen
te zien die het glas vasthouden en de oogen die er uit terugkijken, maar goed, ik gun
je nou van harte dat oogenblik van exultatie39 omdat ik je ook in zulke momenten
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zoo aardig vind. Ja, wanneer vind ik, verliefde stakker, je eigenlijk nièt aardig wanneer
raak ik eigenlijk onder de bekoring uit van je oogen, je haar, je (leelijke) mond, je
handen, je stem, je heelemaal...? Nooit! Maar het is een heerlijke betoovering behekserij is 'n nòg beter woord - die van jou uitgaat; het is een door mij graag
gedragen slavernij. Ja, wie had dat ooit gedacht, dat ìk, de vleeschgeworden Zelfzucht,
het verpersoonlijkte Egoïsme, dat ìk nog eens al mijn handelen, al mijn doen en
denken, heel mijn leven regelen zou naar één ondeugende
kwaje-meid-met-slechte-oogen, èn naar twee kleine, zwakke, in hun onschuld zoo
pathetische kindertjes.... Liefde is een mooi ding! Zoolang het maar geen vanwege
't stadhuis en dóór ‘de menschen’ gepatenteerde liefde behoeft te zijn, zoolang 't
maar wezen mag dat mooie zuivere gevoel, dat regelrecht van God tot Zijn menschen
komt: de Liefde van een ziel voor zijn ‘tegen-ziel’ zooals de philosofen het noemen
en de Liefde van een mensch voor de uit hem ontstane menschen, die met hem
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en vóór hem de groote Evolutie voortzetten van mensch-tot-God....
Stop! Ik ga daar dingen op 't papier zetten, of liever over dingen op papier praten,
die zich zelfs in gedachten nauwlijks vormen laten, dingen waarvoor geen woorden
te vinden zijn, omdat zij hemelhoog, ja inderdaad Hemel-hoog boven de menschelijke
denk-capaciteit uitgaan. Dus nogmaals: Stop! Ik verdonker de lens van mijn
wijsgeerige bespiegeling en keer tot de dagelijksche, wereldsche grauwheid terug.
Dat ik aan 't philosofeeren raakte dank ik waarschijnlijk aan 't heerlijke boek van
Zangwill waar Jeanne40 mij gistermiddag ademloos meê tegemoet kwam hollen, toen
ik reeds in wanhoop aan de trappen dacht, die ik wèèr op zou moeten.... De trappen,
die ik licht-van-hart bestijg, als ik gelijk 'n devote Oosterling opklim naar het
heiligdom van mijn godin, maar die ik vervloek, wanneer ik ze beklimmen moet als
boetedoening voor verstrooidheid en vergeetachtigheid.
Dat boek, dan, is vol mooie, groote gedachten, welke ik wilde dat jij mèt mij zou
kunnen genieten. En daarom ga ik je Engelsch leeren.41 Alles wat wij elkaar aan lieve,
teere dingen te zeggen hebben zeggen we in 't Hollandsch, maar voor de rest wordt
het Engelsch met de Berlitz-methode.42 (dat kan ook in Amerika nog wel eens te pas
komen!).
Rrrrt! Alweer 'n ander mouvement! Gisteravond hadden wij de bovenzaal van de
Harmonie hier in Groningen weer eens uitverkocht. De beweging wordt nu weer
ouderwetsch, zooals we 't in 1908 hadden gelukkig!43 Ook de studenten hadden ons
gevraagd na afloop nog voor hen te komen voordragen, doch dat hebben we maar
afgewimpeld. Ze zijn nog midden in hun groen-tijd, drinken zich dus uit louter
camaraderie 'n stuk in44 en dan lust 't ons niet om voor zulke dronken jogjes op te
treden.
We hebben ze 'n avond in November beloofd, als wanneer wij toch ook weer een
tweede soireé in de Harmonie geven.. Nu vandaag uitrusten (aan Fieps schrijven en
briefkaarten aan mijn ‘jongens’) Vanmiddag tea-en bij Boersma van 't Nieuwsblad45
en vanavond ‘Die grosze Leidenschaft’46 gaan zien. Er is hier 'n hoop te doen: 't circus
Schuman47 staat er - {en bederft mijn mooie oude markplein en de poëzie van den
torenwachter die hier 's nachts uit zijn vierkant-verlicht raampje fanfares blaast (heb
je dat wel eens opgemerkt?)} terwijl ook 't Amsterdamsche à Capellakoor48 'n avond
heeft geannonceerd, ongerekend tal van amateurs vertooningen. - Enfin, òns heeft
al die ‘vermakelijkheid’ geen kwaad gedaan, gelukkig. Ons aandeel was 'n
tweehonderd pop. De plaatsen voor Dr. S.49 heb ik hem toegezonden. Doe hem mijn
groeten en zeg dat ie je heel gauw heelemaal beter maakt, want dat we weer eens
samen op reis willen. Wàt was nu dat plannetje, waar je zoo geheimzinnig over deed.
Schrijf het me eens gauw naar Leeuwarden.
Dag, mijn allerliefste Fiepsekindje. Zal je goed op jezelf passen en je rustig houden
!!!!!!!!50 Voor ieder uitroepteken 'n zoen en nog vele bovendien van je
Swiep
(of moet ik tegenwoordig Bob51 teekenen?)

Hengelo, 31-10-1911.
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Dordrecht, 7 Nov. 1911.
HOTEL PONSEN

Café Restaurant
Electrisch Licht
Centrale Verwarming
Mijn allerliefste, kleine, zwarte Fieps,
Ik heb juist tien minuten om je te schrijven, wil deze brief je nog bereiken gelijk met
't epistel dat Max thans aan Annie zit te pennen. Tien minuten om je te vertellen, dat
ik nog altijd dòl, dòl, dòl verliefd op je ben en dat den tien uur gedurende welke ik
je nu niet gezien heb, mij even zooveel uren - wat zeg ik? - jàren lijken. Ach, mijn
lieve Vrouwtje, wat ben ik toch 'n stumper van 'n kerel om daar op mijn ouwen dag,
ondanks mijn gerijpt verstand, ondanks mijn ernstige zin en ondanks mijn onfeilbaar
systeem52 zoo stom-verliefd te raken op 'n slecht Zigeunerinnetje, dat zich in 'n zwart
bont drapeert, zich hult in 'n lange-jas-met-'n winkelhaak (gerepareerd), verder in
een ‘nog zoo heel goeie rok’ en 'n ‘goedkoope’ blouse rondloopt, benevens in nog
enkele andere kleeding stukken, die ik niet alle noemen mag, doch waarvan er éen
al even gesloten van karakter is, als ik pleeg te zijn! Fiepsekind, wat was dat gemeen
van je, om vanmorgen zoo vreeselijk solide te zijn. Ik kwam bij je, brandend van
verlangen en nu.... ik zal maar niet zeggen wàt ik voel, om je niet te choqeeren53,
maar dàt weet ik wel, als je op 't oogenblik hier was, dan zou ik oogenblikkelijk
zeggen dat je naar bed moest. 't Is trouwens al over half twaalf en ik hoop van harte,
dat je op dit uur al rustig onder Hoven's veilige dak54 met je zwarte kop in de kussen
ligt. Wanneer je tenminste in Harlingen niet 'n nieuw hart gebroken hebt en er op dit
oogenblik 'n stoere Fries serenades onder je venster brengt.
Liefste, ik hoop dat je dit haastig gekrabbel lezen kunt. Lukt het niet, dan is 't niet
erg, want ik schreef er alleen maar in wat mijn arme verliefde hart mij ingaf Bovendien zit een halfdronken Engelschman speeches tegen me te houden, zoodat
ik den draad mijner gedachten niet vast kan houden.
Morgen schrijf ik je weer naar Groningen. Dag, mijn allerliefste lieveling.
Ik hoop vannacht droomend in je armen te liggen! Wàt is het plannetje???!!!
Mijn heerlijke Schat, ik zoen je op je wellustig snuit, dat minstens zoo gemeen is
als 't mijne.
Je Mannie
Dordt was goed - Alleen vervelend publiek!

Amsterdam, 8 Nov. 1911.
HOTEL PALAIS ROYAL

Café-Restarant.
Amsterdam.
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Electrische verlichting, Centrale verwarming,
Electrische lift, Badkamers Warmwaterleidingen,
Huistelefonen, Electrische wekkers en Automatische
brandschellen op alle Kamers, Brandkranen en
slangen op alle verdiepingen.
Conducteur Aan Den Trein.
Trouwenloos Vrouwmensch!
Wat ben je toch voor een Slecht, harteloos, onaangenaam creatuur! Wat hààt ik je
met innige (n) haat55! Hoe vloek ik je in een stijging van kernachtige verwenschingen,
die culmineert in 'n hartig G.v.D! Wààrom, waarom, o slechtaardig wezen, heb ik
tot op
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dezen oogenblik, nog geen brief van je ontvangen? Is het al niet erg genoeg, dat ik
dagenlang moet smachten naar 'n zoen van je? Moet ik nu bovendien van alle
geestelijke gemeenschap met je verstoken blijven! Schande, schande, driewerf schande
over je eerloos hoofd, waarvan ik, als ik 't op 't oogenblik onder handen had, dermate
alle haren in de war zou maken, dat je er met geen honderd krultangen meer orde in
bracht.
Neen, maar Fiepsekind, heusch, 't is ellendig. Nou is 't waarachtig al vier uur, lam,
donker, regenachtig weer, wat me toch al beroerd en neerslachtig maakt en nu heb
ik nog aldoor geen brief. Nu weet ik niet eens waar je in Groningen logeert en
adresseer ik dezen maar naar den Schouwburg. Op de Kunstkring56 zat Greetje Lobo
en deelde me mijn leed. Ook Jan Musch en Juul Ude kwamen er - die ik er nog nooit
eerder had gezien. Overigens was 't er akelig leeg, geen mensch, geen brief, niks. Ik
ben wel ongelukkig. Strakjes moet ik naar Haarlem, maar nog eenmaal zal ik naar
de KK terugkeeren om te zien of er nu misschien wat troost voor me te vinden is. 'n
Langen brief krijg je niet. 't Is al heel mooi dat ik, ondanks jouw verzaking, nog aan
je schrijf. Dag, Schat van me! Want 'n Schat ben je ondanks alles! Ik verlang naar
den Haag, Hotel Angleterre, kamer 37, bed rechts van de deur.... Gemeen hè?
Ik zoen je op je Polaire kop en je slechte handen.
Altijd je Swiep
ENVELOPPE:

Mej. Fie Carelsen
‘Het Tooneel’
Dir. W. Royaards
Schouwburg.
Groningen.

Amsterdam, 8 November 1911.
NEDERLANDSCHE KUNSTENAARS KRING.

Opgericht 4 Januari 1909.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1909, No. 25.
Bovenzalen: Café Moderne Leidscheplein.
Mijn heerlijke Schat, mijn eigen lief maîtresje. Ik heb je daarnet vanuit het Palais
Royal zoo'n vreeselijken scheldbrief geschreven, dat ik 't nu wel noodig vind, je er
een vriendelijker episteltje overheen te pennen. Ik ben namelijk teruggekeerd naar
de Kunstkring, goddank en daar brengen ze me uit 't café 'n brief van jou, 'n brief
met 't groote nieuws.... 't blijde nieuws?... Hm... Ik weet 't niet... Enfin, het is beter
natuurlijk, maar.... zoo erg blij ben ik niet....57 Nu behoef ik bovendien niet naar Den
Haag te verlangen om die reden. Maar je komt toch bij me hoor, want ik kan je
zoolang niet missen. - Op 't oogenblik zitten hier Meyer, Teune (de dir), Hunsche in
'n landweerpak,58 'n meneer Gerke - weet-'k-veel? - en 't kleine kindje van Mevr.
Mann59, 't levende kleine kindje over dienstplicht te boomen. Je wordt er eenvoudig
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gek van... 't Pensioenfonds voor Artisten60 wil mij 'n Cabaretavond in den
Stadsschouwburg laten organiseeren... 't Lijkt me te veel omslag en herrie, maar als
ik 't doe, doe ik het om jou 'n mooie kans te geven.
Liefste Lief, nou schrijf je me nog niet, wáár je in G.61 logeert. Deze gaat dus weer
naar den Schouwburg. Den heelen dag denk ik aan jou, slecht kind, en hoè ik dan
soms aan je denk, zal ik maar niet neerschrijven, omdat je me verboden hebt,
‘ondeugende’ brieven te schrijven. Maar m'n ondeugende gedachten zijn tolvrij....
Dag, mijn Heerlijkheid.
Je Mannie.
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Telegram:
Mejuffrouw Carelsen Gezelschap
Royaards Schouwburg Groningen.
Ontvangen te Groningen 9-11-1911 ten 6.29 n.m.
Verstuurd Amsterdam 9-11-1911 ten 6.20 n.m.
GEEN TIJD TOT SCHRIJVEN. KOM MORGEN
62

AAN DEN TREIN. NEEM JE MEE HAAG
BONNE NUIT = SWIEP.

Vlissingen, 17 Nov. 1911.
Mijn allerliefste Meisje.
Gisteren was het me door allerlei drukte van visite's aan - en bezoeken van oude
kennissen onmogelijk je te schrijven, al heb ik ook genoeg - of liever tevéél - aan je
gedacht. Maar nu ik vanmorgen je postwissel-brief heb gevonden, wil ik niet langer
wachten en je in den trein van Vlissingen naar Roosendaal even schrijven, zoodat
je, als 't een beetje wil, dit epistel nog vanavond ontvangt. Want naar Rotterdam kom
je zeker niet meer? Weliswaar ben ik morgenochtend ook weer in de stad, maar als
ik nu niet schrijf, dan weet ik dat me van jouw kant weer een donderbrief dreigt, die
me nu al met angst en beven vervult. Je ziet, hoe geweldig ik al bij je onder de plak
zit. Ik wordt nog, wat ik nooit ben geweest, 'n echte pantoffelheid. - Zeg, waarom
vondt je 't flauw van m'n Vrouw om te vertellen dat ze al acht jaar getrouwd was en
twee kinderen had..? Is dat niet de naakte en trieste waarheid? Of vertelde ze 't
misschien omdat jij in de buurt stond, dus om je te plagen?
Trouwens, die ergenis zal je gauw genoeg weer hebben weggedanst Wel, wel, wat
ben je aan den gang geweest! 'n Lichaamsslijtage die weer met talrijke flesschen
melk zal moeten worden bijgewerkt, als je dat s.v.p. maar wilt bedenken - Ik hoop
dat je ook nu, terwijl ik niet mijn albetwetend oog over je laat gaan, aan je zwakke
corpus wilt denken en goed voor jezelf zult zorgen. Want al heb ik graag 'n wat ik
maar noemen zal ‘geestig-magere’ vrouw, van binnen moet je toch sterk zijn, zoodat
je de vermoeienissen van onze reuzentournee goed zult kunnen weerstaan.
Ik heb aan Van Raalte - ja, dat is diezelfde beste vriend van me - ik zeg, 'k heb
aan Van Raalte en zijn Vrouw natuurlijk alles over jou verteld en 'n heele beschrijving
gegeven van je lange, magere, zwarte, geestige verschijning. Dat doe ik altijd weer
graag, omdat ik dan zelf 'n excuus heb om je me weer voor te stellen - En al praat ik
dan tegen de lui over je expressieve handen en je mooie oogen en je gemeene
Bohemer-kop, in mezelf herinner ik me dan nog veel andere dingen, die erg intiem,
heelemaal voor mij zijn: Je warme, zachte lippen, die heele gedichten van liefde en
hartstocht zoenen kunnen, je onder Polaire-haar weggestopte ooren, waar ik niet in
bijten mag en ook niet zachtjes op zoenen. Dat andere plekje, waar ik niet aanraken
mag zonder dat jij zegt ‘niet doen’, weet je wel, daar heelemaal onder aan je rug,
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waar zoo'n heel zacht kuiltje is en waar zoo'n ondeugende veelbelovende glooiing
begint... Of dat fluweelen holtetje achter je knie, of - hooger weer - dat ondeugende,
kroesbegroeide heuveltje, waar ik zoo graag mijn wang op leg en waaronder dat
heerlijke geheimenis schuilt, die rozige warme diepte waarin zoo goddelijk jouw
vurige hartstochtelijke leven gloeit. O, liefste Lief, als ik dáár-aan denk, dan word
ik zelfs hier, in dien prozaischen trein dol van verlangen, dan komen er bij mij dingen
- dingen?!. - in opstand, die ik niet nader aan mag duiden. Dan smacht ik als
krankzinnig naar de teere aanraking van jouw hand, naar de omstrengeling van je
armen, naar de brand van je
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lippen, naar de golving van je heerlijke zinnelijke lijf, naar de zwijmelende omknelling
van jouw vleesch. Ik hou op met schrijven, want ik voel dat ik met 'n hoogrooie kop
en starende oogen zit, en dat het me moeilijk wordt ‘mijn gevoelens te verbergen’...
Dag, mijn Heerlijkheid Ik zoen je en zoen je weer... tot we er beiden gek van worden. Je Mannie, je eigen
Mannie.

Goes, 20 December 1911.
Hotel ‘De Korenbeurs’.
Drink je melk!63
Mijn allerliefste Fiepsekind,
Koop en eet
sanatogeen
of somatosé64
In beestenwêer zijn we vanavond in dit onmogelijk-kleine gat aangekomen.
Max waaide bijna met zijn paraplu als 'n Wijnmalen-malgré-lui65 de sloot in en
vloekte op heel Zeeland. Toch is 't 'n mooie provincie, die behalve vele andere goede
eigenschappen dèze heeft dat ze mij de gelegenheid gaf ter wereld te komen, zij het
ook in het veel meer aanzienlijke Vlissingen, dat morgenavond zijn roemruchtige
stadgenoot lauweren om de slapen zal vlechten.
Hier in Goes, was 't 'n aardig publiekje dat me en qualitatief èn quantitatief zeer
meeviel. Toch heb ik aldoor 'n ondergrond van nijdigheid in me, omdat mijn zwarte
Fieps niet met me mee naar Brussel gaat. Wat zou het heerlijk zijn geweest, Vrouwke,
met ons tweebeidjes in die groote stad.... Enfin, we komen er later nog wel eens en
zullen dan duchtig onze schade in alle opzichten inhalen. Overigens is 't wel goed,
dat ik eens 'n paar dagen rust heb.... Want al die strapazzen begonnen me leelijk in
m'n hoofd en m'n knieën te zitten, hoor! Je weet wel: ‘'n ouwe man en 'n jonge
meid...!’ En leer jij nou in den tusschentijd maar lekker van ‘Je hebt m'n pa vermoord.
En je hebt m'n ma vermoord’66 - dat zal je goed doen. Anders verluier je maar je heele
jonge leven. Elk uurtje vrij moet je verder lang studeren, maar ik heb ze hier in Goes
al beloofd, dat we in 't voorjaar met ‘vrouwen’ terugkomen. O, Vrouwke, zeg tegen je moeder, dat ze als zij mij schrijven wil, (wat ik niet
noodig vind) maar niet naar m'n huis schrijft, want er zijn eenige brieven te wachten,
die mijn Vrouw voor zaken moet openmaken en dan zou ze die van mijn lieve
schoonmoeder (buiten de wet) ook lezen, wat ik niet noodig of wenschelijk vind.
Liefste Lief, verder valt er op 't oogenblik natuurlijk niets te schrijven, als alleen
‘het oude nieuws’ dat ik dol, dòl veel van mijn kleine Fiepsje houd en smacht naar
't oogenblik dat ik mijn ‘mooie leelijkert’ weer in mijn armen kan sluiten.
Nacht, mijn allerliefste zwarte Vrouw. Ik zoen je op je ‘geestige mond’ tot je om
genade roept of te wel ‘niete doeën’ zegt. Dag, schat.
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Je Mannie
Drink je melk!
Vindt je dit geen oud leuk Heerenhuis67, waar we logeeren. Zoo als deze gevel,
zoo zijn wij Zeeuwen allemaal: ouderwetsch, degelijk en deftig. Ik óók! Groeten aan
Annie68, kleine Annie69 en andere kennissen. Ook Sjaäne70.
Dwars over de voorkant van de brief geschreven Drink je melk!
Dwars over de tekst van de achterkant van de brief geschreven:
Sanatogeen of Somatosé Drink melk!
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Vlissingen, den 22 Dec. 1911.
Hotel Albion
Vlissingen
A.W. Smits, Prop.
Mijn allerliefste Fieps,
Nauwelijks uit mijn korten slaap herrezen - 't was twee uur vannacht en halfzeven
vanmorgen - is mijn eerste gedachte aan jou natuurlijk en zet ik me ‘der Liefde zoeten
plicht getrouw’ aan m'n schrijftafel om je 'n morgengroet te brengen. Hoe maak je
't in je onbestorven-weduwestaat? - Schenkt het studeeren van je rol de gewenschte
afleiding of ween je je mooie oogen rood, wijl de teedere armen van je lieven Swiep
je niet meer omvangen? - ik zelf heb aanmerkelijk verlangen om je.... 'n telegram te
sturen, maar bedwing dien lust met mannekracht, om je de onthouding van je
Brusselsche uitstapje (en wat dies meer zij) niet nog zwaarder te doen vallen....
Gisteravond was 't heel genoegelijk; een niet groot maar enthousiast publiek, dat
aan Max en mij ‘Van Vlissingsch ingezetenen’ prachtkransen aanbood: bruine
magnolia bladeren met chrysanten, rozen en mimosa - zeldzaam mooi. We hebben
ze naar de Leidschekade doen verzenden, om tenminste de kransen te bewaren. Als
ze aankomen, maak dan de kist maar open en hang ze alvast op: de groote voor mij,
de kleine voor Max.
We hadden anders 'n rampspoed met de piano. 's Morgens waren we wel in de
zaal geweest en hadden er 'n vleugel zien staan. Ik had Max 't tooneel opgezonden
om hem even te probeeren, maar die volstond natuurlijk weer met even 'n paar toetsen
aan te tikken en... 's avonds bleek het heele ding onbespeelbaar van valschheid.
Het Fransche répertoire71 werd er jammerlijk door verknoeid. In de pauze heb ik
toen 'n piano, die er goddank ook was, op 't tooneel laten sjouwen. Toen konden we
revanche nemen. - 'k Zal blij zijn als Annie en jij meereizen. Dat werkt dan misschien
wat gunstiger op Max z'n energie en zakelijkheid. Tot nu toe is en blijft het 'n jongen,
die alleen achter de piano - achter 'n goeie piano welteverstaan - te gebruiken is.
Stel je voor, dat ik twee-maal op eén avond ‘Les Inquiets’72 heb moeten zingen:
zoó was dat - ondanks de piano ellende - ingeslagen. In de pauze kwamen twee
allerliefste jongedames erom vragen. Een ervan was de zuster van mijn ‘eerste liefde’,
destijds 'n kindje dat op mijn knie speelde, nu al 'n onderwijzeresje, sprekend in haar
gezicht, haar doen en laten op ‘Haar’ gelijkende. Mijn hart bloedde. Goddank, dat
ik nu zoo'n heerlijke troost gevonden heb! Wat is er toch in godsnaam bij Royaards
gebeurd? Gaan ze daar van Gijsbrecht 'n worstelwedstrijd maken73? Max vertelde
me zoo iets. Ik verwacht vanmiddag uit Brussel uitvoerige berichten te ontvangen.
Nu, dag mijn allerliefste ‘troost-je’. In gedachten - helaas maar in gedachten - druk
ik je aan mijn hart en geef ik je 'n heerlijke lange zoen op je goddelijke gemeene
mond.
Dag schat! Gauw kom ik weer bij je! (Zaterdagavond moet ik alweer in Amsterdam
zijn)
Je Swiep
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Zutphen, 5 Januari 1912.
GRAND HOTEL DU SOLEIL

(Restaurant).
Aan mejuffrouw Sophie Carelsen.
Leidschekade 95
Amsterdam.
Mejuffrouw!
Het zal U wel niet te zeer verwonderen dat na de verrassende mededeeling welke
mij zooeven in een schrijven van gisteren gewerd, mijn stemming van zulk een aard
is en mijn gevoelens tegenover U dermate zich gewijzigd hebben, dat de aanhef van
dit schrijven en de gansche toon daarvan niet anders dan een officieele kan zijn.
Neen, hoor, snuit, schrik maar niet het is maar 'n flauw grapje van me, om je eens
even ertusschen te nemen. Je bent nog altijd mijn eigen, slechte, zwarte
schat-van-'n-Vrouw-van-wie-ik-op de wereld 't meeste hou - dat rijmt! - en die me
boven alles gaat. Wel, wel, en ga jij zoo maar je armen Swiep en je goeden vriend
Max concurrentie aandoen en op partijtjes zingen - voor 'n prijs vèr onder de markt
nog wel! Ik vind het geval heel aardig, vooral voor jou, maar ook wel voor mezelf,
omdat me daaruit blijkt, dat ik niet door préjudice74 zoo gunstig over je talent als
diseuse75 denk. Maar toch heb ik tegen het gansche geval 'n paar hoogst angstige
bedenkingen. Eerstens: Eerstens zeg ik, is er in je brief voordurend sprake van mr.
Lind en Mr. Kool en mr. P.W.76, maar ik ik vind nergens melding gemaakt van 'n
‘meesteresse’. Zeer, zeer onaangenaam zou het mij inderdaad treffen, wanneer ze je
op 'n ‘heerenpartijtje’ hadden laten zingen als vrouw-alleen. Dat is géén uitvloeisel
van mijn chronische kwaal jaloerschheid, hoor, maar het zou mij hoogst onmenschelijk
lijken voor je eigen reputatie als kunstenaresse. Tweedens: er is een spreekwoord
dat zegt: ‘gekken en dwazen laten halfwerk zien.’ Hóé veel je ook voor ons genre
èn voor ons later succes belooft, voorloopig ben je nog, wat ik vier jaar geleden was:
half werk. Ga je nu jezelf al ‘heelemaal alleen’ den menschen voorzetten, dan loopt
dat uit op een ‘succès d'estime’77, of 'n ‘succès de personne’78, terwijl je toch zeker,
evenals iedere andere werkelijke kunstenaar alleen tevreden wilt zijn met een ‘succes
de mérite’79 en een ‘succes d'artiste’80. Of niet?
Derdens: je hebt nog geen programma. Anders zou je bijvoorbeeld niet
‘Métamorphoses’81 behoeven te zingen, die allerminst voor 'n solo geschikt zijn, om
maar heelemaal te zwijgen van de ‘Chat Noir’....82
Vierdens: wat ik zooeven voor de grap zei, zeg ik nu in ernst: je hebt je véél te
goedkoop gemaakt. Dat kan niet goed zijn voor 't vervolg.
Vijfdens: je hebt je werk gekleineerd door zoo-maar 'n accompagnateur te
aanvaarden, die je meer kwaad dan goed zal hebben gedaan.
En nu vindt je me natuurlijk na dit alles 'n vervelende ouwe brombeer, die
koudwaterstraaltjes over je jeugdige enthousiasme spuit. Maar ik hoop dat je
voldoende zult gelooven in mijn liefde voor jou - om nu maar eens de artistieke
belangstelling heelemaal terzijde te stellen - om in te zien, dat alles wat ik schreef
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mij ingegeven werd door een toenemende mate doorvoelen en vóórzien van wat voor
jou en je toekomst als diseuse menschelijk en noodig is.
Expres heb ik niet vermeld dit eene argument, dat uit mijn persoonlijke gevoelens
voortspruit en dat ik nu ten slotte even wil aanduiden. Wat je als diseuse bent, op 't
oogenblik, ben je geworden - niet onder mijn leiding, maar - op mijn aansporen. Heb
je niet gevoeld, hoe prettig 't voor mij had kunnen wezen, als ik je op 'n gegeven
moment bij 't publiek (betalend publiek) had mogen inleiden als mijn kameraad, die
voortaan met me zou samenwerken?.... Die voldoening - ik erken 't: 'n persoonlijke
voldoening en daarom behoeft ze eigenlijk niet in aanmerking te komen - die
voldoening zeg ik, wordt bij voorbaat verminderd door dit optreden van jou.
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Enfin, jij heb 't ‘fijn’ en ‘moppig’ gevonden en je weet: elke blijdschap voor jou is
blijdschap voor mij. Maar denk nog eens over mijn argumenten na?...
Van onzen kant geen nieuws. Sneek wil, zooals ik reeds schreef, 'n cabaretavond
op de Soos. Ik had daarvoor ook aan jouw medewerking gedacht. Het is nl. privé,
dus er behoeft geen herrie om gemaakt te worden.83
Zutphen belooft weer leeg te zijn: honderd plaatsen besproken. Van Arnhem weet
ik nog niets. Zijn er teveel repetities voor de Huizen84, die je in A'dam vasthouden?
Of kom je misschien in Arnhem meedineeren. (Alleen dineeren, hoor!) Max gaat
nog even op en neer tusschen Zutphen, A'dam, Arnhem, maar ik kan niet, daar ik
met 't oog op onze reis naar Roemenië mijn nicht Ozinga moet spreken, die nu in
Arnhem woont maar zestien jaar in Roemenië verblijf hield.
In elk geval heb ik je Zondag weer in m'n armen en hoe ik in werkelijkheid wat
ik nu doe in gedachten: je zoenen op je oogen, je haar en je stouten mond.... Om van
andere plekjes niet te spreken. Dag, Liefste.
Altijd
Jouw Mannie

Eindnoten:
1 De Hofstad; artistiek weekblad voor Nederland. (dir. M.M. Couvee en V. Danzig).
2 het boekje; ‘Avonturen als straatmuzikant.’ Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl. Amsterdam,
H.W.J. Becht, 1911.
3 mimodrama; een pantomime van hoog niveau. Vertelt hierover in zijn brief van 22 augustus
1909.
4 het vet van de ketel; het beste is er af, er is niet meer aan te verdienen.
5 acht troepen tegelijk; vertelt hierover in zijn brief van 17 maart 1910.
6 Van Heutz was toen nog Toewan Besaar; J.B. van Heutz was van 1904-1909 gouverneur-generaal
van Nederlands Oost-Indië.
7 drie goudmijnen; Redjang Lebong, Soelit en Simaou.
8 een voorganger; wie hier bedoeld wordt is niet bekend.
9 betoel-betoel; echt.
10 De zaak; Fie Carelsen denkt dat ze in verwachting is en wil zich laten aborteren. Het geld
daarvoor heeft zij niet.
11 zakelijk; dubbel onderstreept.
12 ‘geschiedenis’; het is nu, zes dagen na de vorige brief, wel zeker dat Fie in verwachting is. Zij
besluit abortus op te laten wekken. Pisuisse neemt de financiële verantwoordelijkheid op zich.
13 Deze brief kan ook komen na 12-9-1911, waarin Pisuisse belooft geld te sturen voor haar bezoek
aan de dokter. Dit is echter de volgorde waarin de brieven van Pisuisse door Fie Carelsen
bewaard zijn gebleven en ook zo aan het Nederlands Theater Instituut geschonken zijn.
14 ook dit zal eens verleden zijn; waarschijnlijk is het een toespeling op de laatste regel van ‘Hora
Ruit’, een troostzang van Dirk Witte.
De eerste druk van ‘Hora Ruit’ is pas in 1920. Het is echter goed mogelijk dat de tekst al veel
eerder bekend was. Dirk Witte (1885-1932) is al jong bekend als componist en tekstdichter van
cabaretliedjes, die behalve door hemzelf ook door talloze collega's worden uitgevoerd. Hij
publiceert ook enkele gedichten in het tijdschrift Nederland in de periode 1907-1910 en bezoekt
in 1909 Rudolf Nelsons Chat Noir in Berlijn. Jean-Louis Pisuisse introduceert hem pas in 1914
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als auteur in zijn cabaret. In de brieven van Fie Carelsen spreekt hij voor 't eerst over Dirk Witte
in de brief gedateerd 24-11-1915.
1905 in Engeland; Pisuisse is na zijn huwelijk met Jacoba Smit op 5 mei 1903 vertrokken naar
Londen, waar hij tot correspondent voor het Algemeen Handelsblad was benoemd. Hij schreef
daar teksten in het Engels voor journalistenfeestjes en stuurde trouw zijn berichten naar het
Handelsblad. Begin 1906 kwamen ze terug naar Nederland (met de kinderen Jack, geboren
4-4-1904 en Eline 19-8-1905). Pisuisse werd benoemd tot chef-redacteur bij het Handelsblad.
P. de G.; Paul de Groot.
aan 't verhuizen; Pisuisse gaat alleen wonen.
G.S.; Gemeente Spoor.
Maria Paviljoen; een afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, een ziekenhuis in de 1e
Oosterparkstraat in Amsterdam. Fie ondergaat een operatie aan de baarmoeder in verband met
haar zwangerschapsonderbreking.
mijn kinderen; Jack en Eline Pisuisse.
Dr. Desmitt; de behandelend geneesheer van Fie, zie hiervoor ook de brieven van: 22-10-1911,
22-2-1913, 6-11-1913, 12-7-1918.
de Club; Nederlandsche Kunstenaars Kring; opgericht 1 januari 1909, bovenzalen van Café
Moderne aan het Leidse plein. Een sociëteit waarvan alle kunstenaars lid van konden zijn en
ook een zekere percentage burgers. Er was een leestafel waar men vakliteratuur kon vinden.
Theo Mann-Bouwmeester had er een damessalon ingericht.
atax; een huur-auto, een taxi die elektrisch wordt voortbewogen. Een atax kan geen grote afstand
onafgebroken afleggen. In Amsterdam waren er in 1911 een vijftigtal ataxen voor het publiek
beschikbaar.
kruier; man die een brief of pakje (een zwaar pakket in de kruiwagen) op het juiste adres brengt.
Paul, de Frabbob, van Kempen, Tindal, Lou, de jonge dokter, de oude dokter; een willekeurige
opsomming van namen van mensen. Misschien bedoelt hij met Paul, Paul de Groot; de Frabbob,
onbekend; van Kempen, de violist, dirigent Paul van Kempen; Tindal, onbekend; Lou, Lou
Gimberg; de jonge dokter, dr. Desmitt; de oude dokter, onbekend.
Annie; Annie Jurgens speelde in die jaren 1910/12 bij Het Tooneel.
Dulcinea; in Cervantes' Don Quijote de schone (denkbeeldige) beminde van de ridderlijke held.
Schertsend duidt men met Dulcinea iemands beminde aan.
Vriend Fritz; toneelstuk van Erckmann - Chatrian, waarin Annie Jurgens de rol van Suze speelde.
'n lazerus-klepje; Lazerus, patroon van de melaatsen, ook de benaming voor de melaatse zelf.
klepje; klephoutje waarmee de melaatse voortdurend moest klepperen om zijn aanwezigheid
te laten horen.
't Leven; ‘Het Leven’; algemeen geïllustreerd weekblad, jaargang 1 in 1906 tot jaargang 35 in
1940, daarna opgegaan in ‘De Prins’ der geïllustreerde bladen.
‘Meneer Plens’ en ‘juffrouw Plens’; eigen benaming voor het toiletmaken en mandiën in Indië;
zich wassen door water over het lichaam te gieten (plensen).
‘De dame met den rooden hoed’; toneelstuk ‘Het Schandaal’ van H. Bataille, waarin Fie ‘De
dame met de rode hoed’ speelt.
woeiend; eigen woord voor woedend.
Eeze-meisje; de toneelspeelster Annie van Ees debuteerde direct ná haar opleiding in 1911 bij
Willem Royaards.
Zij was een kleine, tengere vrouw en werd zeer populair door haar vertolking van Boefje, in
het gelijknamige stuk van Mari J. Brusse. Deze rol speelde zij ruim vijftienhonderd maal. Een
schilderij van haar in rol van Boefje, gemaakt door Han van Meegeren, hangt in de
Stadsschouwburg, Amsterdam.
richtige stemmingssfeer; juiste, echte stemmingssfeer.
clausjes; claus, door één persoon achtereen gesproken passage uit de tekst.
Blanche-rol; Blanche Sartorius in het toneelstuk van G.B. Shaw ‘De huizen van de weduwnaar’.

In dit toneelstuk zal zij haar speelwijze ontwikkelen door meer en meer verband te leggen tussen
iemands persoonlijkheid en iemands kleding. Eén van haar eerste vragen bij het bestuderen van
een nieuwe rol zal hierna steeds zijn: ‘Hoe gaat de vrouw gekleed’.
38 Polaire-haren; waarschijnlijk bedoelt Pisuisse hiermee het Polka-kapsel van Pola Negri.
39 exultatie; exaltatie, verrukking.
40 Jeanne; waarschijnlijk de huishoudelijke hulp van Fie, ook wel Sjaane genoemd.
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41 ga ik je Engelsch leeren; Pisuisse stimuleert haar steeds weer de buitenlandse talen Frans, Duits
en Engels te leren.
42 Berlitz-methode; de eerste Berlitz-school werd opgericht in 1878 door Maximilian D. Berlitz
in de Verenigde Staten van Amerika. Sterke uitbreiding over talrijke landen vond plaats door
diens neef Harrison Berlitz. Na de tweede wereldoorlog is het aantal in Nederland sterk
verminderd. In de instituten krijgen de (oudere) leerlingen en volwassenen onderricht volgens
de directe methode, d.w.z. geheel in de vreemde taal.
43 zooals we 't in 1908 hadden gelukkig!;
Denkt aan de tijd terug waarin hij samen met Max Blokzijl in een vermomming van Italiaanse
straatzangers (Pisuisse als Naphtalie de Rosa en Blokzijl als Joseph Pardo) optraden en hun
‘Avonturen als straatmuzikant’ beleefden.
Willem Stumpff bezorgde de straatzangers daarna engagementen door heel Nederland.
44 'n stuk in; een stuk (een ton jenever) in zijn kraag (hals) hebben, erg dronken zijn.
45 Boersma van 't Nieuwsblad; free-lance journalist bij Het Nieuwsblad van het Noorden, Frans
Boersma.
46 ‘Die grosze Leidenschaft’; Misschien is dit de titel van een film. Deze is niet meer terug te
vinden. 't Kan ook een eigen benaming zijn voor iets wat zij beiden wel weten.
47 circus Schumann; Familie Schumann was een circusgeslacht. Stamvader Gotthold Schumann
had negen kinderen, waarvan Albert het voormalige Renzgebouw (circus Renz) in Berlijn bezat.
Max Schumann trok met een tentcircus door Scandinavië. Willi, Ernst en Oscar legden zich
toe op de paardendressuur.
48 Amsterdamsche à Capellakoor; het bekende koor van Daniël de Lange dat werken zong, zonder
begeleiding, van Oud Nederlandse componisten.
49 Dr. S.; Dr. De Smitt, de behandelend geneesheer van Fie (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)
50 je rustig houden; achtmaal onderstreept.
51 Bob; het is niet duidelijk waarom hij deze naam gebruikt. Mogelijk is het een afkorting voor
bobber(d), benaming voor zijn korte, ineengedrongen gestalte en tamelijk groot hoofd. Het kan
ook bobby, politieagent betekenen, omdat Pisuisse haar goed in de gaten houdt.
52 Systeem; tweemaal onderstreept.
53 choqeeren; choqueren, aanstoot geven.
54 Hoven's veilige dak; H. Hoven, de hoteleigenaar van Nieuwe Doelen, Leeuwarden.
55 haat; beide keren tweemaal onderstreept.
56 Kunstkring; Nederlandsche Kunstenaars Kring; opgericht 1 januari 1909. Bovenzalen van het
Café Moderne, Leidseplein.
57 zoo erg blij ben ik niet; haar menstruatiecyclus is weer begonnen, daarmee is zij blij. Bij Pisuisse
blijft het verlangen naar een kind van haar bestaan. Voor hem is 't nieuws niet ‘'t blijde nieuws’.
Hij geeft wel toe dat het beter voor haar en haar carrière is om nu niet in verwachting te zijn.
Bovendien kan hij nu niet met haar samenleven (om die reden).
58 'n landweerpak; de landweer is een legerreserve die dient als bewakingstroep èn om de
bezettingstroepen te versterken èn om het veldleger te steunen.
59 't kleine kindje van Mevr. Mann; de actrice Theo Mann-Bouwmeester (1850-1939) is gehuwd
geweest met de kapelmeester Maurits Frenkel (1841-1973), haar kleinzoon Theo Frenkel jr.
(1893-1955) voedde zij zelf op en zij zorgde ervoor dat deze in 1909 bij de Kon. Ver. Het
Nederlandsch Tooneel kwam.
60 Pensioenfonds voor Artisten; Het pensioenfonds organiseerde regelmatig voorstellingen waarvan
de opbrengst ten bate komt van oude en invalide artisten. Allen die het wèl menen met de
toneelspeelkunst worden dan ook opgewekt deze liefdadigheidsvoorstellingen te organiseren
en/of bezoeken. De eerste besprekingen over het pensioenfonds werden al op 19 april 1903 in
Odéon gehouden. Door bemiddeling van wethouder F.M. Wibaut komt er overeenstemming in
de Pensioenregeling en worden de regelingen op 1 september 1925 officieel vastgelegd.
61 G.; Groningen
62 Haag; Den Haag, in het hotel Angleterre, waar zij elkaar af en toe ontmoeten.
63 Drink je melk; melk om aan te sterken.
64 somatosé; sanatogeen of somatosé; weet waarschijnlijk zelf de juiste benaming niet meer.
Sanatogeen is een merknaam, het is een mengsel oplosbare caseïnepoeder, natrium glycerofosfaat
en calcium-glycerofosfaat, een aansterkend middel.
65 Wijnmalen-malgré-lui; Henri Wijnmalen, piloot (vrij man) huwde (ondanks zichzelf; malgré-lui)
dat jaar Léontien Verheyden.
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66 ‘Je hebt m'n pa vermoord. En je hebt m'n ma vermoord’; tekst onbekend. Waarschijnlijk is het
een grap van Pisuisse met betrekking tot een vreselijk stuk dat zij beiden kennen of gewoon
fantasie.
67 Heerenhuis; stuurt waarschijnlijk een prentbriefkaart mee, deze ontbreekt.
68 Annie; Annie Jurgens.
69 kleine Annie; Annie van Ees, actrice ook genoemd in de brief 17-10-1911.
70 Sjaäne; Jeanne de huishoudelijke hulp van Fie.
71 Het Fransche répertoire; dat zijn de ‘Chansons Francaises’ van o.a. Aristide Bruant, Xavier
Privas, Theodore Botrel.
72 Les Inquiets; van Gaston Dumestre.
73 'n worstelwedstrijd maken; geruchten deden de ronde over de moeizame samenwerking tussen
de beide nogal autoritaire leiders Willem Royaards van de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel en
Willem Mengelberg, dirigent van het Concertgebouworkest. De voorbereidingen van de later
zo geruchtmakende opvoering van de ‘Gijsbrecht’ in het Paleis voor Volksvlijt verliep niet
vlekkeloos mede door de veeleisende muziek van Alphons Diepenbrock en de revolutionaire
enscenering ontworpen door het echtpaar Nell en Frits Lensvelt-Bronger.
74 préjudice; nadeel, schade, benadeling.
75 diseuse; voordraagster, zing-zeggen.
76 mr. Lind, mr. Kool en mr. P.W.; onbekende personen, juristen: Pisuisse legt hier de nadruk op
mr., meester Lind, meester Kool en meester P.W. en dan het vervolg van de brief ‘ik vind
nergens melding gemaakt van 'n meesteresse.’
77 succès d'estime; waardering uit beleefdheid.
78 succès de personne; waardering van de persoon (vaak eenmalig)
79 succès de mérite; succes door verdienste.
80 succès d'artiste; het welslagen als kunstenares.
81 Métamorphoses; Les Métamorphoses, Chanson canadienne.
82 Cat Noir; Autour du chat Noir van Aristide Bruant.
83 herrie om gemaakt te worden; in verband met haar contract bij Het Tooneel, onder leiding van
Willem Royaards.
84 Huizen; ‘Huizen van de weduwnaar’ van Bernard Shaw.
Fie speelt daarin de rol van Blanche Sartorius.
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Februari 1912-Augustus 1912
Parijs, Roemenië, Wenen en Nederland.
Brieven uit Parijs, Boekarest, Boedapest, Wenen, Heerenveen, Scheveningen en
Arnhem.
Jean-Louis Pisuisse staat in deze jaren op een hoogtepunt van zijn carrière. Hij
wordt op handen gedragen door zijn publiek dat grote bewondering voor hem heeft.
Door zijn internationale repertoire komen ook veel buitenlanders naar zijn liederen
luisteren. Hij versterkt, mèt zijn conference, het contact met de toehoorders door
hen in vlekkeloos Frans, Duits en Engels geestig en puntig toe te spreken.

Paris, le 13 Janvier 1912.
HOTEL VIOLET

Passage Violet, 11, 12
Faubourg Poisonnière
10e Arrt.
Chauffage a la Vapeur Lumiére Electrique
Ascenseur
Ma petite chérié,
De Parijsche stemming heeft me zóo te pakken, zie je wel, dat ik zelfs al in 't Fransch
begin, maar ondanks al het mondaine gewoel van de wereldstad om me heen,
mondaine gewoel, waarin ik me straks weer storten ga, vergeet ik mijn liefste, zwarte
Fieps niet, die ik zoo dol graag hier zou hebben. Want de mooie vrouw is me nog
niet verschenen, al zijn er hier ook mooie vrouwen genoeg op de vlakte. Ze doen me
geen van allen iets en het eenige wat ik voel, wanneer ik me voorstel dat ik met een
van die zoó zou zijn als met jou... is 'n overweldigend gevoel van dégout1. Hetzelfde
gevoel, denk ik, wat 'n vrouw heeft, wanneer ze zich samen denkt met 'n man waar
ze niet van houdt. Dit gevoel was me tot nu toe ganschelijk vreemd en ik kan uit dit
feit niet anders concludeeren.... dan dat ik het zwaar te pakken heb. Tant mieux!2 De
ware liefde heeft zich in mijn leven waarachtig lang genoeg laten wachten. Als ik
zei dat ze tè laat gekomen was, zou je me maar weer uitlachen. Je brief, die ik vanmorgen op m'n bed ontving - ik was aan 't uitslapen van
Londensche vermoeienissen3 - maakte me erg gelukkig. Eerstens om het goede nieuws
daarin. tweedens... wel, enfin, omdat 't een brief van jou was: Ik hoop dat je je
vermoeiende
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dag van den 12e4 nu goed en wel, met succes en met niet al te groote schade aan je
arme zwakke corpusje achter den rug hebt. Die danserij op Mevrouw Holtrop haar
receptie had ik nu in jouw geval - met zooveel zware uren voor den boeg - maar
achterwege gelaten, maar, 't is waar, jij bent al net zoo'n mensch als ik, levend op je
zenuwen, totdat onze lievenheer je met 'n rake opdonder aan 't verstand brengt, dat
Hij ook nog 'n woordje heeft mee te praten. We zullen maar op Zijn lankmoedigheid
vertrouwen. Als die ons alles wou aanrekenen wat we inderdaad op ons debet laten
schrijven, dan konden we allemaal ons levensfailliet wel aanvragen.
Ik heb te doen gehad met Max. In al die dagen in Londen heeft-ié tevergeefs loopen
wachten op 'n brief. Nu vond-ie gisteren hier 'n kort episteltje. Toevallig viel het me
op dat 't laatste kantje niet eens vol geschreven was en 't eindigde - ik zag 't zonder
dat ik 't helpen kon - met ‘veel groeten en 'n zoen van Annie’, zoo eindig ik ook m'n
brieven aan m'n Vrouw.... Groote Goden, dat die jongen zijn oogen toch niet opengaan
voor 't feit, dat wàt ook Annie tot hem heeft gebracht, echte, ware, groote liefde het
zeker niet is geweest. Dat loopt natuurlijk op reuze-ellende uit.5 Als wij er maar niet
de getuigen van moeten zijn!
Ik heb gisteren op de Boulevard - stel je voor de menschen zaten hier om half
twaalf nog buiten: 't was net 'n frissche Augustusavond (‘lekkerfrissassesseehond!’)
- een aardig liedje voor je gekocht. ‘Le grand Frisé’, 'n lof- en liefdelied van 'n vrouw
op haar ‘pooier’. Heel veel van te maken en meer naar jouw smaak waarschijnlijk,
dan zoete oud-Fransche liedekens, (die je desnietemin ook hard studeeren moet,
hoor!) Mijn eigen allerliefste, 't begint hier naar gebrand schapenvet te ruiken en dat
jaagt me tegelijkertijd uit mijn stemming en uit het hotel. - Als altijd gaan mijn liefste,
teederste gedachten naar jou uit. Bij mijn ontwaken en bij mijn slapen gaan denk ik
aan jou, voel ik je handen om m'n hoofd, zie ik je lieve donkere oogen waarin ik
altijd zooveel moois mag lezen, en drink zaligheid van je heerlijke, warme, wellustige
lippen. Dag, mijn heerlijkheid!
Je trouwe Man.
Bovenaan de brief in potlood geschreven:
Proeven van Van Mantgen ontvangen merci.
Achterkant van de brief bovenaan in zeer klein schrift geschreven:
Niet de 13e maar de 15e ben ik in Tiel. Suggestief is inderdaad met 'n dubbele g.
‘kracht naar kruis’ was in dit geval minder goed. ‘Kracht in 't kruis’ ware beter
geweest. Als je van m'n moeder6 reive7 of onvriendelijke dingen verwacht, ken je 't
oude mensch niet. P.W. de Koning is mesjugge, arme bliksem! We zullen 'm president
maken. Kan die plezier van beleven. Dit alles zijn invallende gedachten van je brief.
Ik zou erg graag den 15e 's morgens hier nog 'n brief hebben. Dan ga ik ermee op
reis. Dag, mijn lieveling. Honderdduizend ‘slechte’ zoenen in 't hoekje van je mond.
Swiep
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De gezant in Boekarest, Jhr. Dr. Carel Gerald Willem Frederik van Vredenburch,
heeft met zijn musikale echtgenote L.M.A.A. Capece Minutolo, een optreden van
Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl in de zomer in het Kurhaus Cabaret,
Scheveningen bijgewoond. Hij nodigt het tweetal uit naar Roemenië te komen.
Misschien mogen zij ook een keer optreden in de concertzaal van het paleis voor
Koningin Elisabeth Ottilie Luise van Roemenië.
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Bucarest, le 21 Januari 1912.
GRAND HOTEL
HIGH - LIFE

Bucarest
Calea Victoriei no. 65
Salon De Lecture
Bains
Eclairage Electrique
Mijn allergrootste schat,
Zooals je aan dit brievenhoofd kunt zien, ben ik niet afgestapt in het hotel dat ik je
had opgegeven. Het was vol en nu zit ik in het Grand Hotel HighLife, hetwelk ondanks
zijn weidschen naam vervallen, slordig en onzindelijk is. Enfin, zoo zijn Russische
en Balkanhotels nu eenmaal zonder uitzondering en ik kom er toch alleen maar om
te slapen. Trouwens, wat dat slapen betreft is 't hier ook 'n rare toestand.... Wanneer
je vergeet aan je portier te zeggen, dat je niet gestoord wilt worden, klopt er in den
aanvang van den nacht om 't half uur een juffrouw bij je aan die zich ‘oh pardon, in
de kamer vergist’ heeft. Allemaal dametjes van de la-la die door den portier eenvoudig
voor een aandeel in de winst naar boven worden gelaten om op jacht te gaan. Dat
kan je zelfs in het allerdeftigste hotel van Petersburg gebeuren, maar hier is 't héél
erg. Gelukkig waren we gewaarschuwd en hebben we onze deuren goed op slot
gedaan. Max omdat ie zo stoer ‘geëngageerd’ is, ik omdat ik mijn Fiepsevrouw in
Amsterdam heb zitten, die ik trouw wil blijven. In mijn vorigen brief schreef ik je al, dat we waarschijnlijk te laat in Bucarest
zouden aankomen. Nu, 't was inderdaad 'n geboemel van de andere wereld en van
het ongelooflijk-mooie winterlandschap, waar we doorheenreden konden we
tengevolge van de duimdik bevroren vensters niets zien. Toch kwamen we nog
vroeger dan we dachten, zoo ongeveer tien uur in Bucarest aan. En zoó van den trein,
na ons even gewasschen en afgeborsteld te hebben, traden we om elf uur op. In ons
reispak, want de bagage was natuurlijk nog niet aangekomen. Die zal - zegt men nog wel enkele dagen op zich laten wachten. - De avond was wel aardig, genoeglijke
menschen, 'n goed souper - zwaar geflirt met m'n tafeldame, 'n aardig Zwitschersch
meisje - en nagedanst tot vijf uur. Ik kan je verzekeren, dat ik doodmoe in m'n bed
kwam. - Vandaag (Zondag) spelen de menschen hier zoo'n beetje revolutie: soldaten,
gendarmen, lanciers in de straten, een beetje gejouw en gegooi met steenen; veel
heeft 't niet te beduiden. Zoo iets komt hier eens in 'n paar jaar voor en erg veel drukte
wordt er niet van gemaakt. 't Lijkt op 'n operette-revolutie, zooals trouwens alles hier
operette-achtig is: koning en koningin, leger en vloot incluis. - Wat ons werk betreft,
we zullen hier in de buurt nog 'n paar avonden geven en waarschijnlijk ook nog 'n
avond voor ons zelf, op eigen risico. Of we nog aan 't hof zullen komen, weet ik niet.
Je brief met ‘standjes’ heb ik ontvangen. Wat je van m'n moeder schrijft zal wel
verbeelding van je zijn geweest, of misschien was 't goede mensch verlegen toen ze
- ouderwetsch als ze nu eenmaal uiteraard is - zoo ineens tegenover de ‘maîtresse’
van haar zoon stond. En je bènt nog al 'n imponeerend type! - Dat je me in den morgen
van ons vertrek náást je hebt hooren praten is in elk geval een begoocheling van je
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brein geweest, want ik had werk genoeg dien morgen om nog tijdig een taxi te vinden
en heb me dus heelemaal niet boven vertoond. Wie je hebt hooren praten, zal de
kruier zijn geweest, die Max z'n koffers kwam halen! En je weet 't, ‘kruiers-werk’
doe ik niet graag. Oh, oh! Wat 'n nijdig gezicht! Zoen 't eens gauw af, hèèl gauw en
hèèl lang.... Zóo! Ja, 'n beetje plagerij hadt je verdiend voor de onverdiende
schrobbeering, die je me gegeven hebt en ook voor je ongepaste toespelingen op
mijn ouderdom!.. Bovendien komt 't heelemaal niet te pas, dat je zoo met
niet-schrijven dreigt. Je ziet, ik pen heel wat af, zoó veel zelfs, dat ik meer en meer
secuur wordt in de diagnose
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omtrent mijn ziektegeval: chronische, ernstige verliefdheid op den slechten Fiepselaar.
Ik wou, dat ik 'n goed portret van je had, Vrouwtje, dan ging ik dáármee in m'n armen
naar bed. Ik ben doodmoe, maar moet eerst nog uit eten.
Dag Liefste. Hou je maar flink. Groeten aan alle kennissen. Een warme zoen op
je mooie oogen en op je heerlijke, stoute mond
van Je Swiep

Bucarest, 23 Januari 1912.
Mijn eenigste Allerliefste,
Ik ben zóo triest, zoo innig-melancholiek, dat ik jou nog schrijven móet vóor ik naar
bed ga. 't Is tien uur, dus vroeg voor mijn doen, doch in éen avond kijk je hier 't
nachtmoois van Boecarest af en daarvoor hebben we den Zondagavond genomen.
Gisteravond heb ik 'n brief voor 't Handelsblad zitten schrijven en verder gewerkt
aan 't Sociëteitsreglement voor de N.K.K.8, tot elf uur. Nu woû ik nog even aan Van
Gelder schrijven en dan ook maar weer naar bed. Maar, zooals ik zeg, ik voel me te
triest en ik wil nog even in samenzijn met jou - zij 't ook maar in gedachten - mezelf
wat trachten op te fleuren.
Reden tot triestheid heb ik niet. 't Gaat me hier goed. Ik krijg engagementen in
den omtrek; Vrijdag zing ik bij den Gezant9 waar ook de Kroonprinses zal zijn en
daarop volgt hoogstwaarschijnlijk een invitatie voor het Hof.....
Misschien is 't wel 'n beetje die teer-droevige Rumeensche muziek geweest, die
me zoo triest en peinzend geeft gestemd. Maar voornamelijk zal 't wel wezen, dat ik
maar niets van je hoor! Je laatste brief was van den 18en. Die dronken briefkaart tel
ik niet mee. 't Heeft me - ik moet 't eerlijk bekennen - wat moeite gekost, die in den
goeden toon, waarin ze waarschijnlijk was bedoeld, op te vatten. Je hadt dat, als ik
't wel heb, niet alleén geschreven. Ik meende telkens in die malligheid een andere
hand - van 't hart zal ik maar zwijgen! - te speuren. Enfin, 'k heb om dat ‘Wulpsche
woesteling’ (brieven naar Roemenië gaan ook langs Hollandsche oogen) en de rest
maar 'n beetje gelachen, als die bekende boer met z'n kiespijn, mij troostende met
de gedachte, dat er juist nà al die malligheid zeker wel gauw 'n goede brief te wachten
zou zijn. Maar tot nu toe wachtte ik tevergeefs. 't Zal je wel wat Schadenfreude10
geven, dat ik het nu ben, die om brieven kreun; je zult er wellicht een wraak des
Hemels - - maar kind, kind, mijn eigen Fieps, mijn eigen eenigste lieveling, mijn
eerste Vrouw, je weet dan ook niet, hoe ellendig het nù voor me is om hier te zitten,
met niemand bij me dan Max, zonder ook maar iets te hooren, dat mij lief klinkt, iets
waarvan je dat heerlijke warme gevoel achter je oogen en dat kloppen in je keel
krijgt. Van mijn kinderen hoor ik niets. Natuurlijk! Er is tusschen hun Moeder en
mij tè weinig, dat tot schrijven zou kunnen dringen. Maar zoo is't, God zij gedankt,
niet tusschen jou en mij: Alles wat je schrijft van je zelf òf van anderen, is mij lief,
niet om wàt er geschreven staat, maar om wiè het schreef!
Voor het eerst, na twaalf jaren, - wat zeg ik! - voor 't eerst in mijn gansche leven
houd ik mij midden in heftige verleiding kuisch - ja; lach er maar om - houd ik mij
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kuisch door de gedachte aan een Vrouw. Dat is voor mij Liefde, dat is voor mij,
oud-jonge zwabber, voor de allereerste maal in mijn bestaan Liefde! Maar juist die
jonge Liefde heeft houvast, heeft leiding noodig, als 'n jonge wingerd, die j' opbindt
langs 'n muur. Die hoùvast, Kind, vind ik in jouw brieven, omdat die me in gedachten
bij jou doen zijn. Jij schrijft zooals je spreekt. Als ik jouw brieven lees, dan hoor ik
je en zie ik je (als ik zoo'n pestbriefkaart krijg, zie en hoor ik heel wat anders,
waarover ik dan vloek!) Jouw laatste brief lees ik, voor ik slapen ga; daar lig ik met
m'n kop op en dan denk ik
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aan je tot ik gek word van woestheid. Dan wil ik je in m'n armen hebben en mijn
lippen, zwoel van wellust, woelen op de jouwe. Dan wil ik in je adem je leven drinken;
dan wil ik al dat krachtige, woeste Vrouw-zijn van je in mijn armen, tegen mijn eigen
lichaam voelen. Dan wil ik gloeiend van hartstocht binnen-in je dringen tot wij eén
zijn en de zaligheid van 't elkander lief hebben ons half-bezwijmelen doet. Dan wil
ik wezen wat je me 't Recht hebt gegeven te zijn: je Man. Och God! Mijn Fieps, mijn
allerliefste, heerlijke Meisje, schrijf me toch weer gauw. Nog tot woensdag, dus nog
meêr dan 'n week zal ik wel hier moeten blijven. Stel me nu, in godsnaam niet op
correspondentie-rantsoen.
Toe, mijn lief. Hou je nog nog van me, of... word ik te oud? Word ik te lelijk?
Word ik te kaal en te kalm? Mijn eigen heerlijkheid mijn kindje, ik hoû zo krankzinnig
veel van je! Goddank!!
Swiep

26 Jan. 1912.
Mlle. Fietje Carelsen
Pension ‘Cravatte’11
95 Leidschekade
Amsterdam
Holland.
M.L.F.

goddank je brief gekregen, waarmee ik zeer gelukkig was. Vanavond - Vrijdag - om zes uur zing ik hier voor Koningin Carmen Sylva en om
halftien ten huize van den Gezant voor de Kroonprinses.
Ook moet ik hier nog 'n paar concerten in de buurt geven en daarna nog enkele
dagen in Weenen zijn. Dan terug naar Amsterdam en naar m'n Fiepsekind! Hoera!
Groeten aan alle kennissen. Veel liefs van je oude Swiep.
Max Blokzijl beschrijft het optreden in de concertzaal voor Carmen Sylva in zijn
boek: Ik trok erop uit. Amsterdam, Andries Blitz uitg. 1928.
Nimmer hebben we in al die jaren een zoo dankbaar publiek gehad.
Carmen Sylva verscheen in haar bekende sprookjesachtige witte kleed,
met den sluier afhangend van het eerwaardige, grijze haar.
Zij nam tegenover den vleugel op een soort ligbed plaats, in gezelschap
van haar bekoorlijke kleindochter, die, vergis ik mij niet, in later jaren nog
korten tijd de jonge koningin van Griekenland geweest is. Eenige dames
en heeren van het gevolg, en onze gezant met zijn echtgenoote zaten op
den achtergrond.
Wij waren in onze chanson-pakjes verschenen - en voelden ons zoo
gemoedelijk als in de huiskamer. Dat was aan de zeldzaam vriendelijke
en onmiddellijk innemende verschijning van onze vorstelijke gastvrouw
te danken!
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En nu volgde een programma, dat voor ons beiden een nog grooter
verrassing was dan voor de toehoorders. We waren op dreef, Swiep vooral.
Maar de Koningin was van een demonstratieve geestdrift, die ons werkelijk
ontroerde. Elke fraaie zin, elke diepzinnige beschouwing, maar ook elke
vroolijke wending in het lied spiegelde zich onmiddellijk op dit schoone
gelaat af, dat ons zoo sterk aan onze eigen geliefde Koningin-Moeder
herinnerde.
Beviel Carmen Sylva een zinswending bijzonder, dan hief zij beide armen
ten hemel, en een luide zucht, een ‘Ah!’ klonk naief door het spel heen.
En na elk lied moesten we even opstaan, den tekst toonen, dien ze dan
hardop

Mijn liefste lief

84
declameerde en van zeer treffend commentaar voorzag.
De ceremoniemeester had ons voorgesteld van vijf tot half zes te spelen.
Geen denken aan!
Hare Majesteit wist van geen einde. Vroeg telkens meer. Ook
Nederlandsche liederen.
‘Ik versta het best’, riep ze uit, ‘Ik ben vroeger zoo vaak in Domburg
geweest!’
Maar we moesten haar de Hollandsche teksten naderhand toch vertalen.
Pisuisse's lievelingslied bleek ook van Sylva den eersten prijs ontvangen
te hebben.
Zij liet het hem driemaal zingen.
En luisterde met dikke tranen in de oogen.
Dat was Xavier Privas' onsterfelijk ‘La Chanson des Heures’.12
Carmen Sylva heeft ons later overstelpt met vriendelijkheden, geschenken
en onderscheidingen. Maar het mooiste, dat wij van haar kregen, was toch
voor elk van ons haar portret.

30 januari, 1912.
Algemeen Handelsblad,
Pisuisse en Blokzijl.
Als herinnering aan hun bezoek aan Koningin Elisabeth van Roemenië ontvangen
de journalisten-chansonniers uit Boekarest ieder een groot portret van Carmen Sylva
met een vleiend opschrift, benevens voor den heer Pisuisse een paar manchetknoopen
en voor den heer Blokzijl een dasspeld, beide bestaande uit H.M.'s gekroonde initialen,
in goud en met edelsteenen bezet.
De Nederlandsche gezant te Boekarest, vereerde den beiden artisten ieder een
groote zilveren sigarendoos met het opschrift: ‘Gezantschap der Nederlanden,
Boekarest 14/27 Januari 1912, van Vredenburg.’

Budapest, 30-1-1912.
TELEGRAM.

= SEIN GRAND HOTEL WEENEN OF JE MIJ TWEE FEBRUARI HALFZEVEN AVOND STATION
ARNHEM KUNT ONTMOETEN = SWIEP +

Wien 31 Januari 1912.
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GRAND HOTEL,

I. Kärntnerring 9
Mijn arme, liefste, kleine (o zoo kleine!) geplaagde Vrouwke van me.
Och, jeetje, jeetje! Bint ge soo ongelukkig! Hebben ze je dan toch weer zoo vreeselijk
kwaad gedaan, nu mannie niet bij z'n Vrouwtje is. Nou hoor! Kom jij maar even
tegen Mannie aanliggen met je zwarte ongelukkige Koppetje.... Zóo... zal Mannie
heel zachtjes over je haar strijken en dan z'n handen om je gezichtje leggen en hèel,
hèel zachte zoentjes op je armen oogen-met-tranen geven....? Is 't nu 'n beetje beter,
arme kleine stakker? En mag Mannie nu wel even lachen, zonder dat je met je buik
boven op de sofa gaat liggen, met je kop in de kussens en met je beenen (magere!)
zwaaiende in de lucht....? Neen, maar, Fiepsekindje, zonder gekheid hoor, je hebt
me heusch zoo erg laten lachen, dat Max me vroeg wat er was. Eerst - laat ik eerlijk
zijn - schrok ik me dood, toen ik den aanhef van je brief las. Om 'n heel andere reden,
die ik je dadelijk zal vertellen. Maar toen ik 't vervolg las, - gelijk gezegd - toen heb
ik opnieuw me lachend moeten gelukwenschen met mijn kijk op de menschen. Immers
't kwam weer precies uit, zooals ik altijd zeg: 'n Vrouw, zelfs éen die al zoo oud is
in ervaring als jij, blijft 'n kind tot in aller eeuwigheid. Amen! Dit amen zeg ik er
met ernst achter
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eigenlijk. Want bleef 'n Vrouw niet zoo aandoenlijk-kinderlijk in menig opzicht, dan
was in Haar voor ons mannen de halve bekoring weg. - Toen ik jouw brief had
gelezen, dacht ik aan mezelf terug, toen ik 'n jongen was van - 'k geloof - zeven jaar.
Toen had ik 'n matrozenjas met gouwe'knoopen.... en 'n booze kindermeid. Die booze
kindermeid had 'n vrijer, die haar 's Zondagsavonds om halfzes zou komen halen.
Dan begon haar uitgaansdag. We liepen dien Zondagmiddag om vijf uur nog te
wandelen en Loutje - dat was ik - wou niet ‘doorloopen.’ Toen zei die booze
kindermeid: ‘als je om kwart over vijven niet thuis bent, snijdt je Pa al de gouwe,
knoopen van je jas.’ En toen we daarna inderdaad niet meer om 5.15 konden thuiszijn,
omdat er een brug open stond of zoo iets, wou Loutje eerst heelemaal niet meer naar
huis. En toen ie schoppend en slaand en bijtend - ik was ook toen al 'n beest - naar
huis was gedragen, kwam-ie schreeuwend de gang in: ‘niet m'n gouwe knoopjes
snijen, niet m'n gouwe knoopjes snijen!!’
Omdat nu de booze keukenmeid - gezegd13 Teune - jou met z'n bakerpraatjes aan
je hoofd ligt te leuteren, laat jij je bang maken en zenuwachtig en beroerd en schrijft
mij 'n lamentabelen brief met: niet m'n gouwe knoopjes snijen....
Mijn eigen, allerliefste Kind, wanneer je dezen dagen - gisteren nog wel - had
kunnen hooren 't gesprek dat Max en ik te zamen voerden, dan zou je er geen
oogenblik aan twijfelen, dat ik voor me zelf er van overtuigd ben, dat ik jou heb
gevonden de Vrouw voor mijn leven, de Vrouw aan wie ik ook mijn leven geven
zal, zoodra die andere groote verantwoordelijkheid welke ik op me heb genomen namelijk mijn kinderen en den gang van hun leven - voldoende is afgewerkt. Er zal,
zeer waarschijnlijk aan den toestand van 't oogenblik wel een einde komen - een
einde ten gunste van jou en van mij bedoel ik - maar dit moeten en mogen wij niet
forceeren. En zeker niet, omdat Teune, - stel je voor: Teune! - wat beweert! Zal je
nou niet bang meer zijn voor je ‘gouwe' knoopjes’ mijn Schat?
Nu de reden van mijn eersten schrik: Ik dacht namelijk dat er iets met je gezondheid
niet in orde was, want ofschoon ik je mijn eerewoord geven kan, dat ik sedert 16
Januari met niemand samen ben geweest dan met jou, had ik sinds gisteren juist
reden te vermoeden, dat ik nog niet - of wéér niet - heelemaal in orde zou zijn.
Dit kan echter ook 'n heel andere oorzaak hebben.
Ik heb namelijk den laatsten tijd - terwijl juist m'n maag zich vrij behoorlijk
gedraagt - ontzaglijk last, en pijn vooral, van mijn nieren. Zoodra ik weer in
Amsterdam kom, moet ik me dus weer onder dokter's behandeling stellen. Ik denk
dat 't 'n soort ‘graveel’14 is, zooals ze dat noemen en dit wil wel eens gepaard gaan
met verschijnselen die mij 'n oogenblik deden twijfelen of wij beiden wel al heelemaal
in orde waren.15 Toen ik nu 't begin van je brief zag meende ik dien twijfel bevestigd
te zien. Gelukkig was 't veel minder ernstig’!16 Van je laatste brieven heb ik alleen
die gouwe-knoopies-brief ontvangen en dien, waarin je van Royaards z'n fuif op den
3e Februari17 spreekt. Ik hoop er te kunnen komen.
Je ‘arme’-brief en je ‘express’-brief zullen me zeker nog uit Boekarest worden
nagezonden. We hadden daar een niet drukken maar mooien en vrij loonenden tijd.
Het zingen voor Koningin Carmen Sylva was alsof ik minstreel uit 'n sprookje was.
Ik vertel je daarover nog nader. Schrijven zal niet meer noodig zijn, want
morgenavond vertrek ik van hier en den 2e Februari hoop ik je, Schat! in mijn armen
te hebben. Wij tweetjes blijven toch in Arnhem, niet?
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Hier in Weenen krijg ik waarschijnlijk engagement in het Cabaret ‘de Hel’18.
Mooie naam voor zo'n satanskerel, hè!
Max heeft den laatsten tijd boekdeelen aan Annie geschreven en nu krijgt ie
waarachtig nog de vraag, waarom ie zoo weinig schrijft? Wat zijn jelui vrouwen toch
ondankbare wezens!
Zeg, ereens, babbeltje, waarom heb jij mijn fulmuratie19 over Fiedler aan tafel
voorgelezen? Nou zijn natuurlijk de poppen aan 't dansen en zullen Max en Fiedler
wel tot
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'n verklaring moeten komen. 'k Geloof niet, dat ik Max daar plezier mee hebt gedaan.
Wat mij betreft. Ik mag wel zoo'n aardigheidje en als er te bakkeleien valt, zal 't mij
'n feest zijn.
En nu moet ik uitscheiden, anders komt deze brief niet meer op tijd weg. Je zult
hem nu toch al waarschijnlijk niet krijgen voor Vrijdag tegen twaalven.
Dag mijn eigen, allerliefste Schat-voor-altijd?20 Zal je nou niet weer malle
verdrietelijkheidjes in je mooie zwarte bol halen. Anders krijg je, in plaats van heel
veel lieve zoenen en teêre gedachten die ik je nou toedenk, een stevigen uitbrander
van
Je Man.
Begin februari 1912 komen zij weer terug naar Nederland. Max van Gelder heeft
gezorgd voor engagementen door het gehele land.
In de zomer van 1912, 1913 en 1914 treden zij op in het Kurhaus Theater,
Scheveningen.
Fie Carelsen speelt in de maand juli ook mee in het cabaret, omdat zij bij het N.V.
Het Tooneel weinig werk heeft.

Heerenveen, 25 maart 1912.
Hôtel JORISSEN,
Heerenveen.
Mijn allerliefste Schattebout,
Waar Swiepseman zooveel van houdt,
Ik zit hier in m'n eentje
In 't dooie Heerenveentje,
Terwijl ik in gedachten ga
Naar fünfundneunzig Leidschekâ,21
Want daar zit driehoog achter,
Mijn Fiepsje en die wacht er,
Die wacht er of uit 't hooge Noord
Geen minnebrief, geen liefdewoord
Haar blijde komt verrassen
In 't Penssi-on der Dassen.22
Welaan dan, Fietje, lees deez' brief
En weet: ik heb je nog zoo lief
Als immer ooit te voren
Geen vrouw kan mij behoren,
Dan jij met je Zigeuner sm...l
Jij met je oogen vol gevoel,
Jij met je zwarte harenvracht
Zoo krullend als een schapenvacht,
Jij, met je lieve stoute mond
Dien 'k steeds gereed tot keuv'len vond,
Tot kussen óók van tijd tot tijd en
En altijd klaar tot... bijten!
'k Draag op m'n borst en in m'n nek
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Nog meen'ge bont-en-blauwe plek
Als 'n herinneringsmedaille
Aan bijtzoenen van jou, canalje!23
Maar, 'k draag ze trotsch en 'k draag ze fier,
Want elke plek is 'n souv'nier
Van mijn bruin-oogig Fiepsekind,
Door mij zoo teederlijk bemind.
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Mijn Fieps, 'k ben van verlangen dol,
En 'k schreef dit heele blad nog vol,
Wanneer ik niet moest enden
Om 't tijdig te verzenden.
Straks gaat mijn trein naar Harlingen:
Ik eindig dus, mij darling, en
Ik zend je ondertusschen
Vijfhonderdduizend kussen.
Vóór dat je die hebt nageteld
Ben 'k weer naar Amsterdam gesneld
En sluit je in m'n armen
Om j'aan m'n hart te warmen.
Dag, lieve Fieps, dag, ‘lekker beest,’
Van jou hoû 'k altijd nog 't meest,
Jij bent mijn schat, mijn heerlijkheid,
Aan jou denk ik te aller tijd,
Ja zelfs vannacht, terwijl ik sliep
Lag jij in d'armen van

Je Swiep.

1 juli 1912
Het Pisuisse-ensemble in Scheveningen.
‘Enige bezoeksters hadden gemeend zich te moeten tooien met buitengewoon
breedgerande en hooggevederde hoeden, om aan de galavoorstelling luister bij te
zetten. Sommige aartsmopperaars hebben getoond niet eens in staat te zijn dit
huldebetoon te waarderen...
Onze patente jonge collega Jean-Louis Pisuisse heeft voor de zoveelste maal
getoond voor conférencier evenveel aanleg te hebben als voor zanger en zegger. Heel
aardig en snedig en blijvend binnen de perken der betamelijkheid weet hij het publiek
voor te bereiden op wat er komen zal. Voor de pauze kregen wij Franse, na de pauze
Duitse liedjes van hem te horen. Wie denkt eraan dat hier een Hollander zingt?
Pisuisse was beurtelings Fransman, zo'n beetje à la Bruant, en op en top Duitser.
Mejuffrouw Carelsen heeft haar publiek geboeid door een zeer goede voordracht en
te waarderen zang. Het guitige genre geeft Mej. Carelsen met veel gratie en goede
smaak, wat wij hooglijk waarderen, want deze moet het cabaret juist van het
ouderwetse café-chantant onderscheiden. Het publiek toonde zich deze openingsavond
zeer voldaan, ook over het zigeunerorkest van Zunky Joska, dat links van het toneel
was opgesteld.’

Amsterdam 6 juli 1912
N.V. ‘HET TOONEEL’

Dir. Willem Royaards
Kantoor: Pieter Pauwstraat 1.
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Mejuffrouw Sophie Carelsen
tooneelspeelster te Amsterdam
Zeer geachte Juffrouw,
In aansluiting aan ons gesprek van l.l. Maandagochtend, doe ik, U hierbij het volgende
weten: Ik heb den heer Post24 order gegeven, U uw salaris tot en met 16 augustus
uittekeeren, en het betalen van uw dédit25, waarmeede uw verbin-
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tenis met de N.V. ‘Het Tooneel’ zou zijn verbroken, te laten vervallen. Evenwel zie
ik mij verplicht, er uwe aandacht op te vestigen, dat ik hiertoe besloten heb op uw
dringend verzoek, daar gij in tegenstelling met wat ik heb gemeend, dat het geval
was, mij hebt verzekerd, dat U geen plan had U verder aan de Cabaretkunst te gaan
wijden, doch tooneelspeelster wenschte te blijven. Mijn besluit om U uw dédit
uittekeeren, en U daarmede van onze Venn. geheel vrij te maken, wat door mij
genomen op grond van uw zich bij herhaling op ander gebied dan die der zuivere
toneelspeelkunst bewegen in het thans afgeloopen speelseizoen en mede op grond
van het weinige werk, dat ik in het komende speelseizoen voor U te doen zag. Het
is mij met den besten wil niet mogelijk gebleken, mijn repertoire zoo in te richten,
dat ik alle aan de Venn. verbonden dames en heeren voldoende rollen heb kunnen
toebedeelen. Het gevolg hiervan was van de zijde der te weinig werk verrichtende
dames en heeren, ontevredenheid, die ik in het volgend seizoen weer in gelijken mate
vrees te zullen ontmoeten. Daarom dacht het mij beter U in de gelegenheid te stellen
elders eene plaats te zoeken, die U meer en beter zal kunnen bevredigen. U hebt dit
evenwel niet gewenscht en mij verzocht wel om mijn besluit terug te zullen komen.
Ik heb aan uw wensch gevolg gegeven, maar kan U volstrekt niet in uitzicht stellen,
dat mijn repertoire voor het komende seizoen mij zal stellen, U vele en goede rollen
te laten vervullen. U blijft bij mij verbonden, geheel op uwe eigen
verantwoordelijkheid. Ik merk daarbij op, dat ik U niet meer kan toestaan om buiten
en behalve voor de N.V. ‘Het Tooneel’, hetzij als cabaret-artiste, hetzij als diseuse in
besloten gezelschappen, hetzij dan als tooneelspeelster elders op te treden voor den
tijd, dat onze verbintenis duurt, d.i. tot vijftien Augustus 1913. Ik zal mij wat dit
betreft, streng moeten houden aan het contractueel tusschen de N.V. ‘Het Tooneel’,
en U overeengekomene. Mocht U nu met het oog hierop er alsnog den voorkeur
aangeven, om elders eene plaats als tooneelspeelster te zoeken, dan leg ik U tot
Ultimo Augustus 1912 geene de minste moeilijkheid in den weg en kunt gij ongeacht
onze nog loopende verbintenis, eene andere overeenkomst aangaan, mits gij mij
daarvan vóór of op 1 Sept. 1912 in kennis stelt, waarna ik de tusschen ons loopende
verbintenis als verbroken zal beschouwen zonder dat daaruit voor U eenige geldelijke
verplichting jegens de Venn. zal voortspruiten.
Hopende hiermede geheel in uw geest en naar uw genoegen te hebben besloten,
hoogachtend.
Uw Willem Royaards.
Augustus 1912.
Fie Carelsen ligt in het ziekenhuis (Maria paviljoen aan het Oosterpark in
Amsterdam). Jean-Louis Pisuisse treedt op in het Cabaret Artistique in het kleine
zaaltje van het Kurhaus in Scheveningen.

Scheveningen, 8 augustus 1912
In de kleedkamer,
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bij half negen.
Mijn eigen allerliefste Schattevrouwtje,
Zunky Joska zit juist de Cavalera Rusticana af te jammeren en ik heb nog 'n paar
minuten voor er afgebeld wordt. Nu doe ik maar net of jij er bent en begin inplaats
van met je te praten (doorgaans praat jij met mij!) aan je te schrijven. - Helaas zijn
je groote
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oogen er niet om in te kijken en je geestige beenen niet om aan te ‘krieben’... en ligt
mijn kleine schat nu helemaal alleen in d'r blanke ledikantje in 't Maria Paviljoen,
waar ik ze pas morgen te zien en te zoenen krijg. - Zoo juist is m'n ‘Conférence’
achter den rug en thans staat jou favorite haar Hollandsche zangen af te orgelen voor
'n alweer stamvolle zaal. Nu kan ik je weer even schrijven, dat ik vanmorgen door
den Christelijke Volksbond26 in orde ben verhuisd27. Wat 'n ellende dat kofferpakken,
wanneer je op dat punt eenmaal zoo verwend bent! Maar ik ben er toch mee klaar
gekomen (in 't fatsoenlijke!) en nu staat 't zoodje bij ‘Ada.’28
Terug van 't optreden. Vanavond weer eens echt groot succes, zoodat ik heb moeten
vertellen, dat ik nòg eens kwam. Netjes Luusifer29 gezegd en aan mijn Fiepsesnoes
gedacht!
Liefste Lieveling, ik kom je morgenmiddag opzoeken, maar tamelijk laat, want
ik ben voor de ‘boedelscheiding’ om twee uur bij Mr. Israëls besteld. Maar dan blijf
ik ook tot vijf uur en zal in A'dam maar wat eten, misschien wel met de Hyspa's en
Blondel's samen, die ik dan zoolang wel ergens in 'n museum zal opbergen. - Suzanne
Desgraves geeft me daarnet den naam van 't bedoelde chanson. Het is ‘Haine d'Amour’
van de Fleurigny en ze zegt dat ik het zingen moet.... omdat het door 'n knappe,
krachtige man gezongen moet worden. Nou? Wat zeg je ervan! Maar dat Vrouwtje
is zoo echt lief en eenvoudig dat 'n mensch er niet toe komen zou, met haar te flirten.
Trouwens, je weet het = je man heeft zich gerangeerd en flirt niet meer. Vanmiddag zat ik na de repetitie even in de Kroon met den heer Offermans, die
met zijn Vrouw een groote bewonderaar van je is, vooral om je mooie figuur. Hij
heeft het trouwens daadwerkelijk bewezen; want toen we later samen in Fishlthaler
lunchten zat daar 'n dame die, wat figuur, oogen en mond betreft sprekend op je leek.
En daar is-ie dadelijk een gesprek mee begonnen, 'n gesprek-zonder-woorden-altijd,
maar toen ik hem achterliet was hij wel van plan om ernstiger den aanval te beginnen.
Wat zijn die mannen toch slechte mirakels, hè! - Och, die arme Hyspa = hij heeft
vanavond weer helemaal geen succes gehad = Ze verstonden alleen de ‘puce.’30
En nu is de ‘Freifrau’31 op, maar de zaal blijft weer beklemmend stil. 'n Echt
Hollandsch publiekje dus blijkbaar, al zegt vanavond ‘Het Vaderland’32 ook, dat ik
niet zoo op de Hollanders moet schelden. 't Is een aardig stuk van Walch, dat ik je
morgen zal meebrengen, met groote louanges33 aan 't adres van Blondel en
vriendelijkheden voor Speenhoff en mij. Blondel heeft me juist weer staan te vervelen
met z'n op-zich-zelf-wel-juiste maar op den duur 'n beetje irriteerende theoriën over
het ideaal-cabaret. 'k Ben zeer benieuwd hoe er dat nu werkelijk bij hem toegaat en
uitziet. Met Desgraves heb ik 'n heel wat prettiger boom opgezet over Yvette Guilbert,
bij wie ze les wil gaan nemen. Wat 'n verschil van menschen toch, die twee. Blondel
alles arrogance, Desgraves alles eenvoud en tòch in hun genre even groote artisten....
En nu moet ik even gaan trommelen, want de ‘President de la Republique’ wordt
geannonceerd. 't Wordt wel een brokkelig schrijven zoo, maar als we samen ‘achter’
waren, konden we toch ook geen geregelde conversatie voeren. - En nu staat Little
Karlsen te dansen en met de voorstelling, (zoo ook met m'n brief) loopt 't op z'n eind,
want ik zal wel geen brief meer krijgen. Nacht, mijn heerlijke, kleine Vrouw. Heeft de dokter je niet al te veel pijn gedaan,
en zal je nu weer gauw heelemaal mijn betere vrouwtje worden. Want heel lang wil
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ik je niet derven, hoor. - In gedachten neem ik je lieve, zwarte bol tusschen mijn
handen en zoen je ‘wel te rusten’ op je oogen en op je heerlijke mond.
Nacht, mijn eigen allerliefste.
Ik heb je lief hoor! Nacht!
Je Mannie.
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Scheveningen, 9 Augustus 1912.
Mijn liefste lievelingetje,
Mijn Goeie Engel,
Dit wordt maar 'n heel klein briefje. Want je weet al alles wat ik vandaag heb
uitgevoerd en bovendien heb je nu toch zeker al mijn brief van gisteravond om te
lezen, want Van der Steen zweert bij alles wat 'm heilig is, dat-ie gisteravond den
brief heeft gepost. - Vanavond is het viertal erg moe, waarschijnlijk tengevolge van
de verschillende likeurtjes die ze ‘perloe’34 wilden drinken.
Blondel zeurt me nu aldoor aan m'n hoofd over 'n toon, waar hij niet uitgekomen
is. Hij is toch wel 'n echt artist, heelemaal ingenomen door de gedachte aan het effect,
dat zijn werk maakt. Ik heb vanavond achter elkaar gezongen: La Jalouse van Botrel35,
het ‘Nixlein’36 en ‘Follow me 'Ome’37 en toen heb ik Robin a Thrush38 moeten
toegeven. Nu ben ik klaar voor vanavond, want Karlsen heeft het laatste nummer;
zoo is het wèl zoo plezierig. Ik kwam vanmiddag toch eerst om kwart voor zeven in
Scheveningen aan en Moeder Brinkman39 heeft me 'n apart biefstukje moeten bakken.
't Is toch wel triestig eten, zoo heel alleen. Och heertje, m'n liefste poekie, poesie wil
ik zeggen, je moet toch maar niet te lang wegblijven van me, want ik mis je elk
moment. En vooral 's avonds. Want dan zou ik zoo graag altijd je lieve kop op m'n
kussen hebben en je lieve lijf vlak tegen me aan, buikje-aan-buikje, zoodat ik
makkelijk je lieve kleine pruikje kan beknuffelen, dat ik zoo mooi vond en zoo prettig
zacht, al komen er dan van zulke knuffelarijtjes ook altijd rarigheden - schattie, ik
ga vanavond vroeg naar bed en slaap morgen eens lekker uitslapen. Nacht, mijn
snoes. Heel, hèèl veel lieve gedachten gaan naar je uit en ik zoen je uit de verte
xxxxxxxxxx tien keer, zie je wel, op je slechten mond.
Je ouwe Swiep.

Scheveningen, 9 of 10 Augustus 1912.
Ik kan nergens meer 'n postzegel of 'n enveloppe krijgen en zend dezen daarom eerst
vanmorgen (zondag) weg. Sluit nu meteen briefkaart Max in.
Dag, Snuit. S.
Mijn eenige Schat,
Zooals je ziet weet ik niet de hoeveelste het is vandaag, want niemand weet 't hier
en de Becht kalender40 is niet bijgehouden. Och, eigenlijk wordt er niets bijgehouden,
nu jij er niet bent. 't Is of de knoopen van m'n broek het weten, want èn van m'n
jaeger èn van m'n fluweelen dallesbroekie vliegen ze bij dozijnen af. Maar ik vang
ze allemaal op en bewaar ze tot jij ze weer tot reden komt brengen. M'n brief van
gisteravond heb je zeker ontvangen. Hij werd gepost door den Heer Van den Bergh,
die er gisteravond was en zijn zeventienduizendste verandering van z'n chanson
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kwam brengen. Vanmiddag heb ik nu eindelijk z'n liedje gezongen, voor een jury,
bestaande uit de heeren Schnitzler, Tack en Mossel (allemaal katholiek) en de heer
en mevrouw Moresco. Zij verklaarden het voor uitvoering vatbaar en morgen gaat
't. (Ik moet òp.) Daar ben ik weer... Wat wou ik je ook nog meer vertellen... Ja, dat
't hier vandaag beestenweer is geweest. Maar dat zal in A'dam ook wel zoo zijn. Ik
lag 'n deel van den middag in m'n bed liedjes te leeren; die moeten er nu goed in
zitten, nu ik geen souffleuse meer heb. Je zoudt je dood lachen, als je het ‘broertje’
van Desgraves zag souffleeren; die brult met z'n handen bij wijze van spreektrompet.
Het is 't liedje ‘Je l'sais’40a dat ze nieuw
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zingt, wel aardig, maar vreeselijk gemeen, dus niks voor jou... Hm! Hm! - Vandaag
heb ik even kennis gemaakt met Meiertje Mossel z'n Wienerdame. 't Is - 't spijt me
dat ik 't zeggen moet - 'n leelijke, vettige, sproetige, plakkerige hollandsche
jodenjuffrouw,41 die bovendien dadelijk ruzie met 'm maakte, zoodat hij ze ‘ohne
umstände’ naar de bliksem wenschte. 't Was waar, ze kwam pas uit 't bad en dan zien
de dames er niet op 't best uit, maar ik geloof toch niet dat er ook 's avonds veel van
te maken is. Kapp, bleekjes en mager als 'n ram was vanmiddag bij de bioscoopvoorstelling.
Hij treedt echter eerst den 16e even op. Ook Lou Chrispijn komt dan, verder Louis
de Bree, Freifrau von Broich, een nieuwe francaise als eerste nummer. En verder
weet ik 't nog niet. Lou Chrispijn, die wel weet te schrijven als hij je noodig heeft
blijkbaar, stuurde me vandaag 'n brief om alsnog de monoloog te sturen, maar daar
voel ik eigenlijk niet veel voor. 'k Geloof dat van Gelder hem ook genomen heeft,
omdat hij niets anders krijgen kon, want hij verwacht van zijn optreden niets. - Max
en Annie stuurden vandaag een photo, van hen gemaakt op het beroemde San
Marco-plein te Venetië, met duiven op hun hand, die ze blijkbaar met inspanning
vasthebben, want ze zien er allebei uit, of ze erg staan te ‘drukken’ en noodig iets
kwijt moesten raken.
Van kwijtraken gesproken, hoe is 't nu met de uitwerking van het bbherwater42 en
met den algemeenen toestand? Ik hoor maar niks van je - Geen lust om te schrijven?
Ook van Heyermans is hier nog geen bericht voor je. Heb jij al iets gehoord?43 Aan
Ingrid44 zal ik dadelijk schrijven. Misschien kan ik dan Maandag 't liedje nog voor
je meebrengen. Tot nu toe vergat ik het. Zooeven heb ik herrie gehad met van Gelder. Hij wou, dat ik weer via Carlsen
zou optreden, hetgeen ik vertikte. Toen heb ik eerst het tweede gedeelte gerekt,
zooveel ik kon en toen is hij toch op 't laatste moment nog bij me gekomen om me
te zeggen, dat ik toch maar eerst zou zingen, zoogenaamd omdat er een heer in de
zaal was, die mij voor Berlijn wou engageeren. Nu heb ik natuurlijk tot elf uur op
de planken gestaan en arme Carlsen staat zich nu af te sloven.
't Is wel vervelend, dat ik aldoor zoo over zaken moet schrijven, maar anders is er
hier toch waarachtig niets te vertellen en voor een prettige intiemen brief kom je hier
in dit kleedhok toch niet in de stemming. - Morgen zal ik waarschijnlijk op't strand
aan je schrijven, als 't tenminste weer niet zoo'n beestenweer wordt. Nacht, mijn
liefste Fiepsje. In gedachten zoen ik je op je kleine, fluweelen driehoekje, ergens
heel in de laagte en streel ik je even met m'n slechte tong ergens, waar je 't niet
verdragen kunt. Nacht, schattie-van-me- Denk maar eens erg lief aan je
Mannie

Zondagavond- 12-8-1912
KURHAUS, SCHEVENINGEN.

kleedkamer.
Hyspa op 't tooneel.
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Mijn heerlijke, lieve Snoes,
Je brief heb ik gisteravond, neen vanmorgen in de vroegte nog heerlijk liggen lezen.
Die deed me veel plezier, al las ik er wat je gezondheidstoestand betreft ook niet
bijster veel gunstigs uit. Ik hoop, dat dit nu beter zal gaan, want mijn Schat moet
gauw weer heelemaal in orde zijn. Och arme, Liefste! Je weet niet hoe ellendig alleen
ik me voel. Den heelen middag heb ik met m'n ziel onder m'n arm geloopen, nadat
ik met Max, Cor en Leonnetje45 geluncht had. Ze vroegen me bij de oude Mossels46
ten eten, maar ik heb maar 'n geheimzinnige ‘afspraak’ als voorwendsel genomen
om er vrij van te zijn, want heusch, ik kon geen nieuwe portie ‘gijn’ meer verdragen:
Ik had er vannacht
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genoeg van genoten. Stel je voor, gisteravond werd ik in de kroeg opgevangen door
Max, Tack, Schnitzler en de heer en mevrouw van Veen. (Van deze laatste zegge ze
dat ze ‘goy’47 is, maar daar geloof ik niets van; in elk geval spreekt, doet en vertoont
ze zich als 'n echte ‘juive’48) ze hebben me meegenomen naar den Haag en daar
hebben we tot bij drieën ‘poker’ gespeeld. Ik won 20 pop en kon dus wat dat betreft
tevreden zijn, maar och Heere, die poerien49, die herrie, die zoogenaamde grapjes,
die vuiligheden.... en dan die doodangst voor hun duiten bij al die menschen, die 't
toch waarachtig beter missen kunnen dan ik... Dan moet je gewoon zijn aan dat
roekelooze maar lollige Deligokken! Hier spelen ze ‘poker’ alsof 't whist of quadrille50
is. Ik kende er dan ook zoo geen drommel van, maar, zooals je weet, de gekken
krijgen de kaart. En zoo won ik. - Om kwart over drieën kwamen we met 'n auto (die
de winner moest betalen, dat was afgesproken) in Scheveningen. Toen heb ik nog
heerlijk 'n half uur aan het dood eenzame strand gewandeld en aan Fietje gedacht.
Toen ik thuis kwam vond ik je brief. Mijn expres-zending heeft je zeker nog vanavond
bereikt. Over verhuizing met Ada51 spreek ik heelemaal niet; daar zal toch niets van
komen; ik ben het - als gewoonlijk - heelemaal met je eens.. Die arme Mien52 heeft
nu weer dikke teenen gekregen en mag nog in afzienbare tijd niet uit het ziekenhuis.
De opinie onder de broeders Mossel, Schnitzler etc. is, dat Cor dolgraag van haar af
zou willen en dat zie ik ook nog wel eens gebeuren, maar voorloopig zoekt hij haar
nog trouw elken dag op. - Van opzoeken gesproken... daar bedenk ik me ineens, dat
ik morgen in Amsterdam ben en dat ik er misschien nog eerder ben, dan mijn brief.
Daarom schei ik nu maar uit.
Het nieuwe liedje van Van den Bergh heeft het tamelijk gedaan en zal voor mijn
eigen avonden wel goed worden. Nu zit ik bij Fishlthaler53 bij 'n reuzengegeklets van
Meiertje en z'n rauwe kornuiten dezen brief af te schrijven. Dat is geen sfeer voor
gedachten aan mijn schat.
Dag lieveling. Tot morgen. Honderdduizend zoenen van
Je trouwe Mannie.

Scheveningen 13 Augustus 1912.
's avonds halfnegen.
Mijn eigen Allerliefste,
Gisteravond heb ik je niet geschreven, omdat ik toen toch heusch niets te vertellen
had. Niet, dat er nu veel nieuws is, maar ik wil geen twee dagen laten voorbijgaan,
zonder dat je iets van me gehoord hebt, Met Heijermans54, helaas, is 't mis, zooals je uit mijn ingesloten brief lezen kunt.
Misschien is de ‘2e administrateur-secretaris’ daar niet vreemd aan. - Enfin: je kunt
nu nog altijd eens met Lou55 spreken, als je wilt. Maar ik vind het veel beter, wanneer
je rustig je jaar bij Royaards56 uitdient, al is die dienst dan misschien niet erg
aangenaam. Thuis bij onzen vleugel kunnen we dan zooveel als we willen en kunnen
nieuwe liedjes voor je instuderen, zoodat je aan 't eind van je jaar 'n volledig repertoire
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hebt, waarmee je desnoods naar Amerika kunt tijgen. Blondel raadde me vandaag
ook nog aan, van jou een apart nummer te maken, bij voorbeeld alleen
apachenliederen57... Enfin, dat kunnen we alles nog wel eens rustig bepraten,
naderhand. Je moet je nu alleen door die kleine teleurstelling maar niet laten
neerdrukken; ze is best te overkomen.
Van Gelder vroeg me vandaag om nu ook maar 't laatste deel van het seizoen te
blijven, omdat onze zomertournée toch niet veel bijzonders wordt. Ik heb hem f 35,per avond gevraagd, voor Blokzijl en mij, zoodat ik, wanneer dat doorgaat weer op
'n dikke f 300,- kan rekenen. Ik zal dan stipuleeren, dat we vóór de pauze optreden,
zoodat tenminste Max altijd weer terug kan. Wat mij, of liever wat ons beiden betreft,
daar
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moeten we 'n Donderdag maar weer eens over praten. Je blijft toch bij je plan,
nietmaar, om Donderdag weer bij je armen, eenzamen man te komen. Vooral 's
middags loop ik me hevig te verd....en, en op het strand waar allemaal meschoggene
juffers je naam noemen is 't ook niet prettig. Vanmiddag was ik maar weer eens in
de bioscoop, waar 't stampvol kindertjes was. 't Was dan ook waarachtig geen weer
om de wurmen op 't strand te houden. Het stormt en regent hier dat 'n mensch er naar
en neerslachtig van wordt, en wat dàt aangaat mag je blij zijn, dat je lekker warm in
je blanke bedje ligt inplaats van dat de wind door je povere botjes blaast. Arm mager
diertje, wor'je nu al 'n beetje dikker en voel je je wat lekkerder? En schrijf je me dat
nog vóór Donderdag, met 'n preciese herhaling van het uur van den trein waarop je
dan je ‘joyeuse rentrée’ in den Haag zult maken.
Zoo juist komt Van Gelder en zegt, dat-ie alweer zooveel niet geven kan. ‘Dan
zal ik toch maar m'n tourneetje gaan maken’ heb ik geantwoord. Waarschijnlijk zijn
we dus toch den 16e weer samen in ons eigen nestje. Ik zal het heerlijk vinden om
weer goddelijk met je samen te liggen, jij prettig in mijn armen met je lieve kop vlak
bij me, zoodat ik je op je stouten mond kan zoenen.
We zijn weer gephotografeerd en trekken nu met de heele zaak naar de Club.
Nacht, Schat. Ik denk voortdurend aan je (heb den afgeloopen nacht gedroomd
dat we samen dansten op het terras van het Kurhaus) en blijf met heerlijke zoenen
op je lieve oogen en je warmen lippen
Je Mannie

Scheveningen, 14 Aug. 1912.
Mijn arme, lieve, kleine Vrouws,
Heb je zoo'n erge pijn gehad, mijn allerliefste, zonder dat mannie er was om je in
zijn armen te nemen en te troosten? Heel den nacht en heel den dag heb ik vandaag
aan je gedacht, en zeker was ik naar Amsterdam gekomen, als ik niet aldoor door vergeefsche onderhandelingen met Van Gelder was in beslag genomen geweest. Ik
hoop nu maar, dat als je dezen brief ontvangt, de operatie gelukt en de pijn geleden
is. Ik zou anders, geloof ik, vandaag maar 'n povere zieketrooster zijn geweest, want
ik ben zelf allerminst ‘lekker’, vreeselijk zenuwachtig en koortsig. Misschien dat ik
later daarvoor ook het remedie weer zal vinden in de armen van mijn Lieveling.
Maar, dat zal toch niet vóor zaterdagmiddag kunnen zijn, want Vrijdag moet ik
naar Noordwijk en zal dan één nacht bij Becht logeeren, die mij dat dringend vroeg
en wien ik het niet goed weigeren kan. (Dat is nu slavernij, waarin je raakt door
geldelijke verplichtingen.)58
Op die gronden zou ik toch ook zoo graag eens met Van Gelder afrekenen en ik
zit te piekeren over 'n combinatie voor Amerika met Max Mossel, die mij daarover
vanmiddag in volle ernst sprak, en die mij zeker wel 'n twee-à drieduizend gulden
zou kunnen voorschieten. Maar Max B. is ook ten deze weer het groote struikelblok:
Mossel kan hem natuurlijk als begeleider niet gebruiken en om hem alleen voor mij
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mee te nemen wordt weer te kostbaar. Al die overwegingen en bedenkingen maken
me neerslachtig en ik heb allerlei akelige voorgevoelens en muizenissen, misschien
ook wel omdat ik briefkaarten van mijn kinderen heb gekregen en dat maakt me
altijd, zooals je weet, 'n beetje triest. Jack schrijft dat ze in zee zijn geweest. ‘Heerlijk!’
zegt-ie ‘en we gaan nog wel eens.’ Elientje heeft als eenigste en grootste nieuws, dat
haar tand (alsof ze er maar éen had) eruit is.
Ada slooft zich hevig voor mij uit; ik krijg werkelijk ongelooflijk-veel en
ongelooflijk lekker eten, maar ik vond het altijd maar weer treurig als ik dat daar zoo
alleen moet zitten opeten, en ben blij als ik 's middags gezelschap van ‘Meiertje’
heb, die verreweg
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het geschikste is als er geen menschen bij zijn wie hij voor clown spelen moet Die zomertournée van ons wordt niets. Den 19e zijn we in Valkenburg, den 20sten
in Ginneken, den 23sten in Velp en den 24ste in Oosterbeek, maar van alle kanten
hoor je, dat de menschen er bij bosjes vandaan trekken. Dit is dan toch waarachtig
ook geen zomerweer! Hier is 't eenvoudig niet om uit te houden. Regen, wind, natte
dagjes menschen, teleurgestelde kinderen... Triest! En ik zelf even triest als de rest!
Daarom houd ik maar met schrijven op, want 't lijkt me dat ik alles in mineur schrijf
en dat is voor jou geen amusante lectuur.
Alleen moet ik je nog even 'n standje geven over je allerondeugendste eind van je
brief - Mag jij - nog wel met kiespijn! - aan zulke stoute dingen als je man's ‘mannetje’
denken. Als ik je weer bij me heb, zal ik je tot straf zoo lang ‘ergens’ zoenen tot je
genade vraagt, hoor, slechte Vrouws! Schattige Vrouws, mijn eigen allerliefste
Engelenvrouwtje. Waarom ben je zoover van me af en kan ik je lieve, stoute gezicht
niet zoenen? Nacht, allerliefste. Beterschap hoor.
Je Swiep.
P.S.

Zooeven scheur ik m'n jas aan 'n spijker. ‘Beteekent’ dat niet wat?
Mika Mikern heeft het genaaid met wit garen, dat ik zwart zal schminken.
Nog eén nachtzoen, en nóg een, en nóg een.... van je Mannie
Deze brief is geadresseerd aan het Maria paviljoen, Oosterpark. Amsterdam.
Jack Pisuisse, 8 jaar geeft zijn vader een reproductie van een schilderij van Cornelis
Bosch en schrijft daarop:
Vader u moet er goed om denken dat Jack Pisuisse u dit mooie schilderij heeft
gegeven. Dat moet u mee nemen naar de leidsekade 95.
Dag Vader van Jack.
Het is augustus 1912; de naam: Mevrouw S. Pisuisse-Carelsen, staat met een streep
onder Pisuisse op de enveloppe. Zij trouwen een jaar later op 14 augustus 1913.

19 Augustus 1912.
Hotel-Pension ‘Oud Berg en Dal’
bij Nijmegen
Mijn Allerliefste, Zwarte Vrouw-van-me,
't Is eigenlijk wel dol, zie je, dat ik je nou waarachtig weer ga zitten schrijven, terwijl
ik nog geen 24 uur weg ben en ik je bovendien nog telefonisch gesproken heb, maar
ik zit hier zoo lekker buiten, zoo rustig en landelijk en nu kom ik er als vanzelf toe,
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'n beetje met mijn Schat te babbelen, al valt er uiteraard nog niet zoo vreeselijk veel
te vertellen.
't Hotel ligt hier prachtig, gezellig aan 'n straatweg, die nog Hollandsch grondgebied
is, maar 't hotel zelf en de tuin zijn al Duitsch. De omgeving is zeldzaam mooi, veel
bosch, veel water en toch een opwekkende drukte langs den weg, dus niets om
melancholiek te worden. 't Volgend jaar (‘bij leven en wel zijn’, zooals onze
grootouders zeiden) moeten we hier ook eens 'n paar weken echt rustig gaan zitten.
't Pension bedraagt maar f 3,- per dag en wij, als artisten, krijgen bovendien reductie.
- De hotelhouder is namelijk ten zeerste met ons ingenomen, want we hebben hem
gisteren 'n mooien avond bezorgd. Die avond beloofde veel voor ons komende
seizoen: we zijn
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blijkbaar de belangstelling nog niet kwijt.59 Van heinde en ver in den omtrek waren
er menschen komen opzetten en in het zaaltje, waar plaats was voor tachtig, zaten
er 'n honderdentwintig. O.a. was (voor de vijfde maal) Generaal van Heutsz onder
ons gehoor. 't Was een deftig maar prettig publiek met heel veel mooie vrouwen en
meisjes erbij, wat natuurlijk altijd opwekkend en inspireerend werkt..... Ook was er
'n oude heer Cremer, de broêr van den bekenden schrijver der ‘Over Betuwsche
novellen’60 en deze oude baas, die twee-entachtig is, maar er 20 jaar jonger uitziet
(dàt lap ik 'm later zoo niet) hield aan 't eind een heel genoegelijke speech om ons
te bedanken. Dat was werkelijk heel aardig. Max en Annie hadden gisteren weer eens ruzie door de telefoon, omdat zij bij jou
wou gaan slapen, wat dan ook werkelijk idioot is. Stel je voor, dat zoodra Meneer
van huis is, ook Mevrouw er tusschen uittrekt.... Voor 'n nacht nog wel. Wat 'n
wonderlijken indruk moet dat maken! Ik gaf Max dan ook groot gelijk, dat hij zich
tegen dat plannetje verzette, maar nu zal 't me toch verwonderen, of Annie ook
werkelijk thuis gebleven is. - Max zelf is er heelemaal van onder de indruk en brengt
tegen over mij al zijn argumenten - materiaal te berde; zeker om zichzelf te trainen
voor de altercatie61, die hem bij zijn thuiskomst te wachten staat.
En hoe heb jij het gehad, alleen in je groote bed, mijn arme weduwvrouwtje? Heeft
de kies je met rust willen laten? En ga je nu heusch vandaag naar Dr. Rogmans?
Denk er om, hoor, als ik Woensdag thuis kom mag hij er niet meer in zijn. (Natuurlijk
bedoel ik met dit laatste niet den dokter, maar de kies!)
Vanmiddag lunchen wij bij de familie Van der Wijk, kennissen uit Makassar, en
dan gaan we er met een middagtreintje vandoor naar Valkenburg - 'n vervelende zit,
door dat lange Limburg, maar gelukkig heb ik 'n zeer boeiende detective-roman van
Max gekregen. - En bovendien reist altijd met me mee, de gedachten aan mijn eigen,
lieve kleine Schat, die thuis op me wacht en die ik Woensdagavond weer in mijn
armen hoop te hebben.
Zie je, lieveling, dat prettige gevoel van verlangen - naar - huis heb ik nu vroeger
nooit gekend en ik ben er je dankbaar voor, dat jij me dat geschonken hebt.
Dag, mijn eigen lieveling. Ik zoen je op je lieve oogen, op je stouten mond en heel
zachtjes en lang op 't puntje van je lieve zachte borsten, zoodat je je erg ondeugend
en woest gaat voelen, en kleine kreuntjes van verlangen laat horen. Dag, mijn goeie
Engel. Denk lang en veel en lief aan
Je Mannie.

Arnhem, le 23 Aug. 1912.
du SOLEIL
Arnhem
(Hollande)
Maison 1er ordre
Confort Moderne

GRAND HOTEL

Mijn groote, zwarte Schattebout,
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Max deed gisteravond dik: om acht uur woû-d-ie zich laten roepen. ‘Waarom zoo
vroeg’ zei ik - ‘we hebben toch niks te doen voor 's avonds...’ ‘'t Is lekker’ antwoordde
Max... ‘'t Is lekker zoo vroeg op. Ik doe niet meer aan dat lang slapen’...
Ik ben om negen uur opgestaan. Nu is het elf en ik heb juist Max moeten laten
roepen... Die om acht uur op zou staan!!
't Was maar goed, dat ik vanmorgen wakker werd want toen was ik net bezig in
m'n droom stoutigheid te doen met... Mevrouw Julia Cuypers! Daar heb ik gisteravond
mee kennis gemaakt en zij met haar man62 namen ons mee naar hun huis. Groote
Goden! wat 'n typische opsnijer-van-'n-jood is die Woudhuysen! Over z'n huis, over
z'n
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meubelzaak, over z'n belastingen heeft-ie ons opgehakt, dat m'n kop ervan duizelde.....
maar vóóral en bóvenal over z'n ‘Vrouw’. ‘Ik wil de man van m'n vrouw niet wezen’
zegt-ie duizend keer op 'n avond, maar als je hem hoort spreken over haar en haar
Khunst, dan is-ie inderdaad niets anders. Z'n heele huis sleept-ie je rond om photo's
van haar te bewonderen en hij komt niet uitgepraat over haar nieuwe engagement
bij Heyermans ‘waar ze natuurlijk niet om gevraagd heeft, want 'n frouw als mijn
fvrouw63 die vraagt niet om 'n engagement’.... Hoe kan toch 'n knap wijf als die Julia
zich eerst aan zoo'n klein mirakeltje als Joseph van Lier verslingeren en daarna nog
eens aan zoo'n spoegjood64 als die W. Jelui vrouwen zijn toch gecompliceerde raadsels
hoor! 'n Aardig beschaafd kereltje lijkt me die zoon van haar, Albert65. Jammer, dat
ie altijd in zóó 'n milieu moet verkeeren. Als we ons niet met hand en tand hadden
verzet, hadden we gisteravond om halftwaalf op verzoek van den heer W. nog 'n
piano-concert van ‘Albèr’ moeten slikken. Gelukkig was de jongen zelf verstandiger.
Julia liet je hartelijk groeten; ze vertelde, dat ze je al zoo lang kende. 't Lijkt me wel
'n geschikte vrouw; alleen poseert ze 'n beetje heel erg voor ‘de grrroote actrice.’ Ze
was, geloof ik, wat gepiqueerd over het feit, dat ik ze gistermiddag, toen ze entree
kwam vragen, heelemaal niet kende. Toch was het de volle waarheid: 'k heb de brave
vrouw éénmaal van m'n leven op 't tooneel gezien elf jaar geleden bij 't veertigjarig
jubileum van de Van Liertjes, toen ze met Louis Bouwmeester ‘Gier-Wally’66 speelde.
Van Bouwmeester hoor ik, dat-ie met Meina Irwin67 in 'n mimodrama68 naar Amerika
trekt. Vertel dat maar eens namens mij telefonisch aan Van Bruggen. Die kan 't dan
laten informeren. Als het waar is, is het een mooi nieuwtje, schoon 'n schande voor
Nederland!
Zooals je ziet, logeeren we in ‘de Zon’, wijl er in Velp geen plaats was; de hotels
waren daar alle vol. Dit in 't oog gehouden had het bezoek gisteravond bij ons wel
wat drukker mogen zijn, maar enfin, 'n honderdzestig menschen waren er toch in in
elk geval. - 't Is hier alweer troosteloos - slecht weer en Max en ik gaan straks in
arren moede biljarten. Dit hebben we in geen tijden meer gedaan; dat komt: die
vrouwen nemen je zoo in beslag! - Hoè ze je in beslag nemen, dat zou ik nu nog wel
willen vertellen.... maar dan wordt dit weer 'n ‘gemeene’ brief en dan vind ik je
morgen weer in tranen! Daarom begin ik niet meer aan 'n nieuw velletje maar blijf
met 'n kuischen zoen op je voorhoofd
‘Je, je liefhebbende Man.’
Lekker gepeet,69 hé?!!
Deze brief is gedateerd 23-8-1912, de officiële scheidingsdatum van Jean-Louis
Pisuisse en Jacoba Smit.
Poststempel achterkant:
Amsterdam 25-8-1912.
Oude enveloppe met watervlekken;
de brief ontbreekt.
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Jean-Louis Pisuisse, 1911.
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*2

Fie Carelsen, 1913.
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*3

Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl als straatmuzikanten, 1907.
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*5

Fie Carelsen in Nederlandsch-Indië, 1909.

Herinnering aan mijn Atjehreis. Voor m'n Moeder. Segli october 1909.
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*7

Cabaret Pisuisse, 1911.

Tweede reis naar Nederlandsch-Indië, 1913.
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*8

In de Vondelstraat, 1914/1915. Links Max Mossel, rechts Jan C. de Vos jr.
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*9

Zomerseizoen, 1915. Fie en Jean-Louis met liedjes in Bretons costuum.
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*10

Jack Pisuisse, 1914.
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*11

Eline Pisuisse, 1914.
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*12

Scheveningen, 1916: Jack, Jean-Louis, Fie en Eline.

Jean-Louis Pisuisse in dienst, 1915.
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*13

Jenny Gilliams, 1917.
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*14

Laatste brief van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen, mei 1922.
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*15
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*16

De laatste officiële Foto van het Cabaret Pisuisse, 1927.

27 juli 1928: ‘Heden werd in de wandelfoyer van het Kurhaus het schilderij van wijlen Jean-Louis
Pisuisse officieel aan de Mij. Zeebad overgedragen.’
v.l.n.r. Henk Stuurop, Eline Pisuisse, Han van Meegeren, Mevr. van Meegeren-Walraven, Jan Feith,
Caroline van Dommelen en Paul Collin.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

dégout; dégout, afkeer, tegenzin.
tant mieux; des te beter.
Londensche vermoeienissen; voorbereidingen voor zijn reis in september, oktober van dat jaar.
vermoeiende dag van den 12e; première van ‘De huizen van de weduwnaar’. G.B. Shaw.
Dat loopt natuurlijk op reuze-ellende uit; Annie Jurgens is op 1 augustus 1912 met hem getrouwd,
op 23 augustus is zij bij hem gaan wonen in de Vondelstraat 164, en op 12 mei 1914 zijn zij
officieel weer gescheiden.
6 m'n moeder; Wilhelmina Jacoba Pisuisse-Schipper.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40a
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

reive; treife, onrein, verboden.
N.K.K.; Nederlandsche Kunstenaars Kring.
Gezant; Jhr. Dr. C.G.W.F. van Vredenburgh.
Schadenfreude; leedvermaak.
Pension ‘Cravatte’; la cravate, de das; Pension Das.
La Chanson des Heures; van Xavier Privas.
gezegd; genaamd.
graveel; niersteen.
Wij beiden wel al heelemaal weer in orde waren; denkt aan een geslachtziekte.
ernstig!; driemaal onderstreept.
fuif op den 3e Februari; Willem Royaards geeft ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum (30
januari 1912) èn ter gelegenheid van zijn verjaardag (21 januari) een feest.
Cabaret ‘de Hel’; Die Hölle, opgericht door Natzler & Natzler op 7 oktober 1906. Een lokaliteit
in het souterrain Magdelenastraat 8 (Wenen) met 400 plaatsen, ingericht in Jugendstil. Het
programma bestond uit korte schetsen, vaudevilles en operettes.
fulmuratie; heftig uitvaren.
voor-altijd; driemaal onderstreept.
fünfundneunzig Leidschekâ; Leidschekade 95.
Penssi-on der Dassen; Pension Das.
canalje; canaille, kanalje van een vrouw, gemeen vrouwspersoon.
den heer Post; administrateur Jac. Post van het N.V. Het Tooneel.
dédit; schadeloosstelling bij contractbreuk.
christelijken Volksbond; de Volksbond heeft verschillende taken, waaronder het uitbouwen
van gemeenschappelijke sociale diensten, huisvesting, leefmilieu, vakantie genoegens enz.
ben verhuisd; Pisuisse is alleen gaan wonen; de officiële scheiding tussen Jacoba Smit en hem
wordt op 23-8-1912 uitgesproken.
‘Ada’; Ada van Duyl (ps. van Ada Cornelia Brinkman). Waarom haar naam tussen
aanhalingstekens staat is niet bekend.
Luusifer; het gezelschap van Willem Royaards heeft in die jaren ‘Lucifer’ van J. van den Vondel
op het repertoire staan. Fie speelt daar in de Rey van Engelen. Mogelijk zegt Pisuisse ‘netjes
Luusifer’ inplaats van een vloek of ander lelijk woord, wat Fie hem probeert af te leren.
puce; vlo.
Freifrau; Freifrau von Broich.
Het Vaderland; dagblad met uitstekende culturele bijlagen, veel gelezen in Den Haag en
omstreken.
louanges; lof, loftuiting.
‘perloe’; dringend, zo nodig.
La Jalouse; van Th. Botrel.
Nixlein; ‘Das Märchen vom unschuldigen Nixlein.’
Follow me 'Ome; van Rudyard Kipling. Dit is één van zijn eerste liedjes waar hij een
grammofoonopname van laat maken. Zie hiervoor de brief van 4 maart 1914.
Robin-a-Trush; Old Suffolk Song.
moeder Brinkman; Ada van Duyl, pseudoniem van Ada Cornelia Brinkman.
Becht kalender; bekende kalender van de uitgever H.J.W. Becht, Amsterdam.
‘Je l'sais’; ik weet het.
joden juffrouw; deze aanduiding, benaming moet gezien worden in de tijd.
Na de tweede wereldoorlog zijn dit soort scheldwoorden veel meer beladen.
bbherwater; onduidelijk geschreven, bitterwater?
Heb je al iets gehoord?; Fie Carelsen heeft bij H. Heijermans gesolliciteerd.
Ingrid; onbekend.
Max, Cor en Leonnetje; Max Blokzijl en Cor Ruys. Wie met Leonnetje bedoeld wordt is niet
meer na te gaan.
Mossels; Isaäc Mossel en zijn vrouw.
goy; goi, algemene benaming bij joden voor een niet-jood.
juive; jodìn.
poerien; poerem, drukte, beweging.
Hier spelen ze ‘poker’ alsof 't whist of quadrille is; hier spelen ze poker (kaartspel met
gokelement) alsof 't whist of quadrille (kaartspel zònder gokelement) is.
Ada; Ada van Duyl.
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Mien; Mien Vermeulen.
Fishthaler; lunchroom.
Heijermans; Fie heeft bij hem gesolliciteerd. Zie hiervoor de brief van 9/10 augustus 1912.
Lou; Louis de Bree.
Royaards; Willem Royaards, directeur van N.V. Het Tooneel, waar Fie tot 1914 blijft.
apachen liederen; straatliederen, boeven liedjes. De straatliedjes worden in bijbehorende kleding
in het cabaret gezongen.
In 1901 noemde een journalist in Parijs voor het eerst een bende straatrovers apachen.
De apachen zijn ruwe indianen uit N-Mexico.
...geldelijke verplichtingen; doelt op zijn boek ‘Avonturen als straatmuzikant’, uitgegeven bij
de Uitgeversmaatschappij Becht. Pisuisse heeft een voorschot gekregen op de herdruk van het
boek.
de belangstelling nog niet kwijt; bedoelt hier hun optreden in hun vermomming; de Italiaanse
straatzangers Naphtalie de Rosa (Pisuisse) en Joseph Pardo (Blokzijl) en hun artikelen daarover
in het Algemeen Handelsblad, 1907.
Over Betuwsche novellen; ‘Betuwsche novellen’, 1852-'55 en ‘Over Betuwsche novellen’
1856-'77 van J.J. Cremer, schilder en schrijver.
altercatie; altercation, wrijving, twist.
haar man; Moritz D. Woudhuyzen huwde op 7-3-1912 Julia Cuypers.
fvrouw enz.; imiteert zijn Joods accent.
spoegjood; deze benaming moet gezien worden in de tijd waar in deze brief geschreven is.
Na de tweede wereldoorlog zijn dit soort scheldwoorden veel meer beladen.
Albert; de pianist Albert van Lier wordt op 8-11-1918 door Pisuisse voorgesteld aan de zanger
Herman Tholen. Pisuisse was toen reserve-luitenant (oorlog 1914-1918), had dienst en Tholen
moest hem vervangen. Albert van Lier was met zijn niet forse, maar sympathieke stem, met
zijn teer gezicht en slank figuur de ‘Pierrot zanger’ bij Pisuisse. In Arnhem ontmoetten de
jongelui elkaar en besloten in 't vervolg samen te gaan zingen. Zo ontstond het duo: Tholen en
van Lier; The Juveniles.
‘Gier-Wally’; ‘Die Geuer Wally’ van Wilhelmina von Hillern.
Maina Irwin; Meina Irwin.
mimodrama; pantomimespel op hoog artistiek niveau.
gepeet; gepeed, plagen, op stang jagen.
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September 1912-Augustus 1913
Londen, Nederland, Zwitserland en het huwelijk.
Brieven uit Londen, Helmond, Maastricht, Amsterdam, St. Moritz, Löhne, Montreux,
Caux, Hoorn, Scheveningen en Rotterdam.
De zomermaanden zijn voorbij.
Het optreden in het kleine zaaltje van het Kurhaus in Scheveningen in het Cabaret
Artistique was een groot succes.
Door bemiddeling van de impresario Max van Gelder gaan Pisuisse en Blokzijl
naar Londen om daar als ‘gasten’ te zullen optreden in het eerste Londensche
Cabaret, een onderneming van de Cabaret Theatre Club, ondergebracht in ‘The
Cave of the Calf’ in de Heddonstreet.

Londen, 10 September 1912.
THE HOTEL METROPOLE
AND
THE WHITEHALL ROOMS.

Mijn eigen, allerliefste Schat. 't Is zeer wel mogelijk, dat ik vanavond tegelijk met
dezen brief oversteek, maar 't kan ook wezen, dat ik nog 'n dag aan mijn verblijf hier
moet vastknoopen. De onderhandelingen vorderen namelijk niet best, want 't is hier
wat je noemt 'n poover ondernemingkje. Ze hebben 'n heel aardige, knap-gedecoreerde
kelder1 en krijgen, naar ik hoor, 't allerbeste publiek uit Londen, maar zijn vreeselijk
beperkt in hun inkomsten, omdat het alles in den vorm van 'n Club moet gebeuren
en ze geen gewoon publiek kunnen toelaten. Toch geloof ik, dat Max en ik hier 'n
poosje - veertien dagen of zoo - moeten werken, maar dan in 't begin van 't seizoen,
dus van 15 October tot 1 November. In dien zin zal ik ook aan Van Gelder adviseeren.
Mijn overtocht naar hier was tamelijk kalm maar desnietemin ben ik beroerd
geweest. Of dit nu werkelijk zeeziekte was of wat anders (ik had met Van Gelder op
Scheveningen nogal zwaar gedineerd en o.a. kreeft gegeten.... Essst.... knor maar
niet zoo... ik zal 't nooit meer doen!) weet ik niet. 't Kan ook wel koorts zijn geweest,
want ik heb weer uitslag aan mijn lip gekregen en voelde me ook overigens gisteren
zoo weinig lekker, dat ik me maar fiks onder de aspirine heb gezet. Nu voel ik me
wel wat beter, maar toch nog niet je dàt: vooral veel pijn in de rechterzijde van m'n
borst; 'n beetje koû denk ik.
En hoe is 't nu met mijn kleine, zieke Vrouw. Doet de keel nog zoo'n pijn en ben
je
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nog altijd ‘Maliaatjes’?2 Ik zal nu dadelijk 'n telegram aan je sturen met het verzoek
om mij te vertellen hoe je 't maakt. Dan ben ik daaromtrent tenminste niet langer in
onzekerheid.
Gisteravond was ik nog even in het Palace,3 't beste variété van Londen, waar 't
stom vervelend was, zoo op m'n eentje, want de oude vrienden zijn nog haast allemaal
uit de stad. O.a. zag ik er onze vriendin Mika Mikern weer, die nog altijd dezelfde
poppetjes tekent, alleen met nu 'n paar minister-karikatuurtjes erbij. Ze had tamelijk
veel succes.... Die Mevrouw Strindberg4 is 'n type; ziet er wel naar uit of ze vroeger
dapper haar partij heeft meegeblazen. Over Blondel is ze niet best te spreken. Als
die twee ooit samengewerkt hebben, kan 't 'n best span zijn geweest. Zij vroeg mij
notabene zoomaar, alsof 't iets heel natuurlijks was, of ik misschien met Blokzijl
‘getrouwd’ was....!
Toen heb ik ze natuurlijk verteld, dat ik 'n lieve, zwarte Vrouw thuis had, die
waarachtig wel zorgt dat ik niet naar andere vrouwen, laat staan (laat stààn!?!) naar
andere mannen kijk.
Ik heb ze ook gezegd, dat je zoo graag mee zou werken, waarop ze vroeg, of je je
misschien niet eens voor 'n dag of drie zou kunnen vrijmaken? Dat zal wel niet meer
lukken hè?
En nu laat ik 't hierbij, m'n Schat, want het schrijven met 'n Engelsche pen op dit
vervloekte gladde papier, waar je geen houvast aan hebt is mij 'n gruwel.
Heel gauw kom ik weer bij je om je lieve teere lijfje in mijn armen te nemen.
Nog maar 'n dagje of zoo geduld. Dag, m'n eigen lieveling. In gedachten honderd
zoenen van
je Mannie
Een brief gedateerd: 12 september 1912 en gericht aan Jean Louis Pisuisse. Hij
woont nu op hetzelfde adres als Fie Carelsen. Zij hebben samen grotere kamers
gehuurd in Pension Das Leidsche kade 95.
Ook voor de buitenwereld is Fie de vrouw van Jean Louis, zoals blijkt uit de
volgende brief van Willem Royaards.

[12 september 1912]
N.V.

‘Het TOONEEL’
Dir. Willem Royaards
Kantoor: Pieter Pauwstraat 1.

Zeer geachte heer Pisuisse,
In beleefd antwoord op uw schrijven naar aanleiding van de keelongesteldheid van
uw vrouw, haast ik mij U te berichten, dat uw vrouw zich geenszins ongerust hoeft
te maken. Ik ben van haar ijver en goeden wil ten volle overtuigd. Het snelle leeren
en opnemen van de zoo moeilijke rol van Rosalie in ‘De violiers’5, heeft mij daarvan
nieuw bewijs gegeven. Ik vind 't akelig voor haar dat zij nu bij den aanvang van het
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nieuwe seizoen weer verplicht wordt, het bed te houden. Ik verwonderde mij er echter
niet over, toen ik hoorde dat zij ongesteld was, want ik vond, toen ik haar na de
vacantie terugzag, dat zij er zeer slecht uitzag. Zij moet naar mijn idee beslist aan
gewicht toenemen. Ik weet het bij ervaring met mijn eigen vrouw, hoezeer een te
laag gewicht het zenuwgestel ondermijnt. Ik onthoud mij meestal van raadgeven,
waar het doktersaangelegenheden geldt, maar ik zou U in dit geval toch willen
aanbevelen, uw vrouw eens geregeld staal te laten gebruiken. Dat het zenuwgestel
van uw vrouw niet heel sterk is, bleek mij herhaaldelijk. Bij het minste huilt zij. Ook
is veel van haar onrust op de planken hieraan toe te schrijven. Het rolletje in het stuk,
dat wij gisteravond
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lazen, is van niet veel importance. Er zullen, zooals dit bij ons na de lezing nog al
eens voorkomt, toch nog enkele veranderingen in de rolverdeeling worden gemaakt
en de rol die uw vrouw zal spelen, laat ik haar wel toegaan [toekomen]. Zij moet
zich evenwel niet zenuwachtig maken en daardoor haar algeheel herstel tegenwerken.
Als zij nog 8 dagen noodig heeft om geheel op streek te komen, laat zij die dan
nemen. Zij is alleen in acte II en het stuk zal eerst 25 dezer gaan. Ik geloof beslist in
het talent van uw vrouw en zoodra er maar een rol komt, die ik voor hare gegevens
geschikt acht, zal ik er mij een genoegen uit maken die met haar in te studeeren.
Maar het ligt in de ietwat van den norm afwijkende persoonlijkheid van uw vrouw,
dat voor haar de geschikte rollen moeilijker te vinden zijn dan bv. voor een juffr.
Holtrop. Dit is nu een bron van kleine teleurstellingen voor uw vrouw, doch zal
misschien later, bij ontwikkeling van hare gegevens, juist een voorrecht blijken,
waartegenover deze kleine teleurstellingen geheel wegvallen. Met beleefden groet
voor uw vrouw, en mijne beste wenschen voor haar herstel, hoogachtend en
vriendschappelijk
de uwe Royaards.

Londen, 15 October 1912.
Mijn allerliefste Fiepsekind,
Allereerst mijn adres:
‘Vernon House’,
40 Shaftesbury Avenue.
Londen W.,
Hier zit ik nu veilig en wel in 't hartje van de groote stad, en de mist en 't lawaai
komen samen m'n venster binnen. - We zijn heel rustig overgekomen en ik heb lekker
geslapen. Verder heb ik vandaag natuurlijk allereerst Mrs. Strindberg opgezocht en
de heele boel in de grootst-mogelijke wanorde gevonden. Dat schijnt nu eenmaal tot
de onvermijdelijkheden te hooren bij de opening van 'n Cabaret. 't Is hier, net zooals
ik wel dacht, 'n allerwonderlijkst zoodje: grootendeels amateursbeweging; maar dat
is natuurlijk wel leuk om eens mee te maken, en met 't geld schijnt het in orde te
wezen en dat is hoofdzaak.
Stel je voor, dat Max en ik allereerst beiden moeten helpen in een tooneelstukje;
Hij heeft een kleine liefhebbers-rol en ik die van 'n raisonneur6. Wij lachen ons
natuurlijk 'n aap. - 't Had weinig gescheeld, of Mrs. Strindberg had den jongen Von
Schmidt auf Altenstadt òòk nog voor 'n rol in de wacht gesleept.
Maar, met dat al komt a.s. Zondag bij de opening toch ook Pablo Casals als gast,
terwijl ook Lou Tellegen van het Theatre Sarah Bernard7 zijn medewerking heeft
toegezegd. Met dit jonge mensch hebben we vanmiddag geluncht. Het is, notabene,
'n Hollander, uit den Bosch. Bij van Eysden heeft-ie ‘Oswald’ gespeeld in ‘Spoken’8.
Informeer eens naar hem; in Nederland zal 't wel niks geweest zijn. Dat heb ik méér
zoo zien gebeuren.
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Vanavond om halfzeven m'n eerste repetitie. Ik ben er dol benieuwd naar. Stel je
voor, dat ik in den Haag bijna m'n laatsten trein gemist heb. Ik rekende erop dat er
op 't Sweelickplein taxi's zouden staan, doch dat bleek alleen maar 's Zomers te zijn
en toen heb ik lijn 10. moeten nemen en hardloopen van de Groenmarkt naar 't
Centraal-Station. Gelukkig, dat ik Zondag zoo'n goeie training had gehad. Nu ben
ik echter flink stijf in de beenen... En m'n Vrouwtje niet bij me om me te wrijven!
Hoe is 't Maandag in Nijmegen geweest, schat? Stuur je me je critieken over? En
zal je ook nog een denken aan de brug bij Schiedam! Toen ik er weer overheen reed,
heb
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ik 'n heel wonderlijk gevoel gehad in m'n ‘Mannetje’. 't Klaagde erg, dat ik zoover
van z'n Vrouwtje wegging en nu wil het heel erg terug. Maar 'n paar weekjes moet-ie
nu maar eens geduld hebben. Dat is voor m'n Vrouwke ook veel beter. ‘Fietje’ ik
vraag je op je eerewoord of je goed gegeten hebt en of je je melk en je pastilles niet
hebt vergeten, hoor, als ik terugkom. Nèt je moeder, hè? Ik zag Sjijntje9 nog even
bij den trein, maar ik was zoo buiten-adem, dat ik haar haast niet kon goeiendag
zeggen. Vertel haar dat maar eens en doe haar m'n groeten.
Schatteke, ik ga nu even 'n beetje rusten. Je twee portretten kijken in m'n kamer
die overigens vrij somber is. Maar als ik jouw lieve snuitwerk zie, dan wordt het al
veel lichter om me heen. Heerlijk, hè, om zooveel van elkaar te hoûen. Zal je me
heel gauw schrijven, m'n Lief. Ik zoen je heel lang en heel zacht en heel warm op je
heerlijke mond en op je Oogen en op je kleine zwarte driehoekje vanonder.
Dag, mijn Eigenste.
Je Mannie.

17 October. 1912.
tien keer ‘weer’ gebruikt.
stijl van Louis Pisuisse. Och arme!
DUTCH CLUB.
31, Sackville Street, Piccadilly, W.
Mijn eigen, allergrootste Schat!
Je hebt me weer zoo heerlijk getroost en geholpen met je allerliefsten brief, dien ik
vanmorgen ontving juist toen ik me weer allerberoerdst down en ellendig voelde. Je
moet weten, dat ik waarschijnlijk op m'n maag en in m'n hoofd tegelijk koû gevat
heb, of misschien komt (zooals wel meer in 'n vreemd klimaat gebeurt) m'n malaria
me weer hinderen, maar in elk geval, ik had een vreeselijken nacht achter de rug,
slapeloos en voortdurend misselijk, doorgebracht. Bovendien zat ik weer midden in
de zorg, hoe het met dat Cabaret moet gaan, waar de half-waanzinnige Directrice10
alles hopeloos in de war laat loopen en naar goeden raad niet luisteren wil.
En toen, midden in al die misère, kwam jouw prettige, opgewekte en opwekkende
brief, waarin ik zoo heelemaal mijn eigen vroolijke, zorgzame, liefdevolle Vrouwtje
terugvond. Ja, mijn groote Lieveling, ik ben ook gelukkig, hoor, gelukkig door jou.
En ik vind het ook heerlijk en vertrouwd, dat jij daar nu in ‘ons huisje’ regeert en
den boel verzorgt. Maar nu moet ik m'n zaakwaarneemster ook ernstige instructies
geven en doe dit aan de hand van je brief.
Eerstens: Chrispijn kan ‘Bains Mixter’11 krijgen, vraag hem maar, wat hij betalen
wil. Eén exemplaar ervan heb ik hier. Ik moet het ook in 't Engelsch vertalen. - Het
‘Leven’12 wil ik heel graag elke week ontvangen en op de Maandagcourant heb ik
inderdaad weer 'n abonnement genomen. De brieven stuur je maar telkens tegelijk
met die van jou in één enveloppe op, dan kost het hoogstens dubbel port. Dank voor
het excerpt van den brief van Vos13. Deze zaak moet verder maar blijven rusten. De
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‘Thee’14 en de boekjes moeten naar Van Gelder, met de boodschap dat ik er 'n stuk
of drie van hier heb. - Wat 'n stommert ben ik, hè, om mijn vesten te vergeten. Heb
je mijn telegram ontvangen en eraan voldaan? Ja, natuurlijk! Stuur me ook nog eens
zoo'n tubetje ‘Docteur’ over, voor de verkoudheid in m'n kop, wil je. Wat heerlijk voor je, dat je zooveel succes hebt gehad!15 't Was wèlverdiend, hoor.
- Als je in den Haag speelt, stuur dan m'n Moeder en Hans16 eens 'n entreetje.
(2e-Schuytstraat 97).
En ben je nu al wat uitgerust, schatteke, of heb je nog altijd niet weer rustig
geslapen? Mannie moet maar gauw weer bij je terugkomen, ja, dan zal je wel weer
rustiger worden. Ik constateer voor mezelf weer met vreugde, dat alle vrouwen me
weer
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lekker-onverschillig zijn. Ik ben nu alleen van mijn eigen Fiepsevrouw het
‘eigendommetje.’ Schattie, deze brief moet weg. Dag, heerlijkheid-van-me! 'n Lange,
lange, prettige zoen van je
Man.
Annie17 heeft 'n hond gekocht!!!
Noodzakelijke, huishoudelijke uitgave!

21-10-1912.
Dutch Club,
31, Sackville street, Piccadilly, W.
Mijn eigen, allerliefste booze Fiepsevrouws!
Eigenlijk had ik je al twee dagen geleden, in antwoord op jouw laatsten brief die in
het pak zat, heel treurig willen antwoorden, maar ik dacht: laat ik maar liever 'n dagje
wachten, dan ben ik over m'n verdriet wel weer heen. Nu is 't Zondagmiddag. Max
en Von Schmidt zijn naar 'n concert en ik zit moederziel alleen op de Club en schrijf
je met potlood, omdat hier de pennen zoo beroerd zijn.
Toen ik je brief zag, heb ik eerst al die andere gelezen en toen ben ik naar bed
gegaan, met jouw portret naast me (zooals ik altijd doe!) èn je brief. Prettig dacht ik,
nu komt na al de ellende en zorg van vandaag mijn Fieps me troosten.... Maar 't
kwam anders uit. Want Fieps was boos en maakte - onverdiende - standjes.
Onverdiend. Want, allereerst, dat briefje van dat Haagsche kind, daar had ik jelui
notabene van verteld, dien middag toen we met Van Gelder in de Princess Rooms
aten. Ik zei toen nog, dat 't blijkbaar 'n heel jong ding was, want ze had ‘huisarrest’.
Ik had haar alleen, in antwoord op haar briefje, geschreven - namens Max en mij dat ze gerust 's avonds onze handtekeningen mocht komen vragen, omdat er dat
zoovéél deden. Haar brief begint dan ook, zooals je kunt gelezen hebben, met ‘Geachte
Heeren Pisuisse en Blokzijl’. Er is dus geen kwestie van 'n apartje of van 'n flirtation
per brief. Voor jou dus allerminst reden om zulke enormiteiten te schrijven van
‘twijfelen aan mijn verzekering van liefde’ en dergelijke.
Wat die Indische beer18 van me betreft, dat is toch waarachtig voor jou geen nieuws.
Daarvan heb ik je al, ik weet niet hoe vaak verteld. Dat Max er van Huges een brief
over gekregen had, heeft hij mijzelf pas verteld in den trein van den Haag naar
Rotterdam, geloof ik, in elk geval was 't zulk oud nieuws, dat ik er ternauwernood
notitie van nam. Ik weet waarachtig ook wel, dat ik nog lang niet door die groote
ouwe schulden van Huges en Huidekoper heen ben, maar ik weet ook, dat Huges
althans die op 't oogenblik een ton per jaar verdient, het mij om dat geld niet lastig
maken zal. Ik zal hem er nu eens over schrijven en hun aanbieden er rente voor te
betalen; dat ik het voor jou zou stilhouden is absoluut nonsens.
En nu kwamen al die kleine verdrietelijkheden uit jouw brief mij dubbel ellendig
te pas, omdat ik zelf ziek was en vol zorg.
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Die zorg ga ik je nu uitvoerig meedeelen met verzoek dit gedeelte van mijn brief
ook aan Van Gelder over te brengen. Anders moet ik tweemaal al die ‘soesah’
opschrijven en dat maakt me maar dubbel beroerd.
Mevrouw Strindberg dan is niet veel beter dan krankzinnig te noemen, een absolute
warhoofd, die van artistieke leiding noch van zakelijke directie eenig verstand blijkt
te bezitten.
Ze heeft een aantal menschen achter zich, die hun contributie betalen en bovendien
bezit zij talrijke connecties met artisten, zoowel professioneele als goede amateurs.
Het zag er dus naar uit, of zij een goed programma bij elkaar zou kunnen brengen,
maar nu blijkt het dat ze met alle artisten èn met al haar leveranciers ruzie maakt,
zoodat er
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Donderdag bijvoorbeeld nog geen pianist was, geen orkest, geen tafels en stoelen of
ander meubilair en een treurig zoodje van derderangs caféchantantmenschen, die
bovendien niet eens bleken te weten, wat zij er eigenlijk doen moesten, want Mevrouw
Strindberg liet niemand in zijn répertoire, maar bedacht de meest dolzinnige
combinaties, bestelde costuums en bestelde ze dan weer af, wou mij in twee uur een
zeer litterair Fransch stuk van Mirbeau in 't Engelsch laten vertalen, ordonneerde
allerlei décoraties en maakte allerlei plannen, doch bracht niets definitiefs tot stand.
Max en ik vroegen ons al af, wat dat worden moest, doch Mrs. Strindberg beweerde
maar: o, zondagavond zou alles in orde zijn. Zij vroeg ons ook heelemaal niet om
ons werk eens te laten hooren, maar toen we nu Donderdagavond eindelijk de vleugel
zagen arriveeren besloten we even te repeteeren, omdat de Engelsche concerttoon19
iets hooger is dan de continentale. Bij die inofficieele repetitie waren o.a. Mrs.
Strindberg tegenwoordig en een oude zangeres, madame Rienzi, de vrouw van een
halfversleten chansonnier, die het vorig jaar in het Cabaret had gezongen en ook nu
weer op 't programma stond. Vrijdagavond nu ontvang ik plotseling de mededeling
per brief van die mevrouw Rienzi, dat Mrs Strindberg mij niet vóor haar publiek
durfde stellen.... omdat mijn Fransch niet zuiver genoeg was! Reden waarom zij mij
verzocht, mij als vrij van verbintenis te beschouwen.
Dat dit een uitvlucht was om van ons af te komen, was natuurlijk duidelijk en
zulks blijkt nu te meer, aangezien het thans uitkomt, dat er niets voor het cabaret
klaar is, zoodat de opening van vanavond alweer is uitgesteld. Ze heeft nu
waarschijnlijk van ons willen afkomen, omdat wij haar te dure kostgangers waren
op deze manier, doch dat zal haar niet lukken, want een sollicitor (advokaat) die ik
dadelijk op raad van den heer Grein ben gaan opzoeken, deelde mij mede, dat de
opeenvolgende brieven en telegrammen welke tusschen Strindberg en mij gewisseld
zijn absoluut een contract vaststellen voor de Engelsche wet; verder, dat het motief
van mrs. Strindberg absoluut als een uitvlucht zal worden beschouwd, omdat er
bovendien nergens in het ‘contract’ bovenbedoeld van proefzingen of van eventueele
moeilijkheden betreffende het accent wordt gesproken en dat dus mrs. Strindberg,
wanneer zij ons niet aan 't werk laat komen, schuldig staat aan contractbreuk en ons
direct ons heele vastgestelde honorarium moet uitbetalen... In dien zin is haar dan
ook door den advokaat een brief geschreven; het antwoord daarop hebben wij echter
nog niet ontvangen. Ons persoonlijk heeft zij niet laten weten, dat de
openingsvoorstelling is uitgesteld. Wij zullen ons dan nominaal, vanavond om negen
uur aanmelden om ons werk te komen doen - Ik kom nu, waarschijnlijk, reeds
Woensdag terug. Alleen wanneer Strindberg inderdaad het heele honorarium uitbetaald
(£15. Sh15 heeft zij reeds voldaan) zou ik adviseeren hier nog 'n week te blijven,
omdat ik nu hier voor andere verbindtenissen werken kan. - De heer D. Citroen heeft
ons uitgenoodigd voor een concert op 6 november (op reclame voor ons gemaakt
door de familie De Jong20 in Antwerpen). Morgen ga ik met hun over de condities
spreken. Grein meende ons reeds in de volgende week een engagement te kunnen
bezorgen, doch hem spreek ik ook eerst morgen. - Zeg nu aan Van Gelder, Vrouwtje,
dat ik graag zijn eventueele instructies zoo gauw mogelijk, dus liefst telegrafisch
ontvang. Kan hij vóór 't eind van deze maand nog engagementen krijgen, laat hij die
dan (na telegrafisch overleg) vooral afsluiten, want hier treden we nu toch
waarschijnlijk in deze veertien dagen niet meer op.
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Je ziet uit dit alles alweer, Fietjelief, dat ik me alles behalve in de plezierigheid
beweeg, en dat je heusch in je brieven wel wat opwekkendheid en troost mag sturen
inplaats van standjes.
Nu ben ik door al dat zakengeschrijf zóó uit de stemming geraakt, dat ik maar
geen liefdesbetuigingen zal gaan neerkrabbelen (die je immers tòch niet gelooft!)
want dat zou maar opschroeverij worden.
Toch wil ik je nog wel even vertellen, of je 't gelooft of niet, dat ik van jou houd
en van jou alleen, goddank.
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Dag, mijn liefste Schat. Verdienen doe je 't niet, maar toch krijg je in gedachten heel
veel en heel slechte zoenen van
Je Mannie.
(wiens ‘lief karaktertje’, o nee, ‘mooi karaktertje’ nu wel in miscrediet21 zal zijn
geraakt!!)

24 October 1912.
VERNON MANSIONS,

40, Shaftesbury Avenue,
Piccadilly Circus, WA.
Mijn eigen allerliefste, Gròòte22 Schat!
Dadelijk na de ontvangst van je ‘brief met verhaaltjes’ ga ik zitten om je te
antwoorden. Max en de jonge Von Schmidt, die ik toch veel alleen uitstuur omdat
ik Londen al zoo vervelend op m'n duimpje ken, zijn gaan lunchen. Daar doe ik niet
aan; want de vervelendheden van de laatste dagen zijn me blijkbaar op m'n maag
geslagen, en als ik wat eet komt het er ook weer net zoo uit.... Met permissie!...
De zaak Strindberg is nu geheel in handen van de firma Steadman, Van Praagh
en Gaylor, procureurs, die de onwillige dame zullen laten dagvaarden. De man, die
het behandelt, een zekere meneer Winterton, heeft mij bij herhaling verzekerd, dat
ik deze zaak absoluut winnen moet en datzelfde zei mij ook een theateragent, mr.
Braff, dien ik vroeger in gezelschap van mrs. Strindberg heb ontmoet en dien ik
vanmorgen even sprak. Deze laatste zei mij ook, dat hij Mrs. Strindberg zou
adviseeren, mij maar dadelijk te betalen. Blijft zij echter onwillig, dan komt de zaak
hier voor een Londensche rechtbank, maar dat zal dan nog wel 'n paar maanden
duren, zei mijn advokaat. Hij krijgt echter de datum van behandeling dadelijk te
weten, wanneer hij de aanklacht inbrengt, zoodat hij er dus met eventueele
engagementen op rekenen kunnen... Wat engagementen hier betreft, de heer D.
Citroen, die bestuurder is van het Automobiel-fabrikanten-Gilde, wilde onze
medewerking voor den 6e November, doch ik heb hem gezegd, dat dit onmogelijk
is. Door zijn bemiddeling staan wij nu vanavond op het programma van een
Weldadigheidsfeest van ditzelfde Gilde, een optreden wat ons wel weinig of geen
geld zal inbrengen, maar een goede introductie kan zijn. Morgen zijn wij eveneens
bij den heer Citroen aan huis en zullen dan kennis maken met en ook waarschijnlijk
wel zingen voor den hoofdaandeelhouder van het ‘Palace’23 hier. Zaterdagavond
treden wij nog - ook al alleen maar vanwege de introductie - in de Hollandsche Club
op en komen dan denkelijk van Zondag op Maandag naar Holland terug, want ons
geld is op en we kunnen 't hier niet langer uitzingen, tenzij we van een van de
menschen, voor wie we nu nog zingen moeten, 'n onverwacht fortuintje hebben. Dat
geldgebrek is ook al de reden, dat ik maar doorgaans thuis zit, tenzij ik, zooals bijv.
gisteren wordt uitgevraagd door mevrouw Biberle en haar zuster, je weet wel, die
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kennissen van me uit den Haag, twee mooie, levenslustige vrouwen, echte
Boheemsetypen met wie je ook eens kennis moet maken. Maak je maar niet ‘gejogen’24
hoor! 't Zijn wel wat je noemt ‘lustige vrouwtjes’, maar niet gevaarlijk. Een is er
getrouwd (enfin, dat bewijst niet veel zal je zeggen) en een verloofd en haar
aanstaande, een zeeofficier Canters, is ook een kennis van me. Die is ook hier over
geweest, met verlof, maar nu weer terug. Het verloofde zusje gaat hier in Londen in
een journalistieke betrekking; zooals ik zei, 'n pracht van 'n gezichtje, maar jammerlijk
mank. Onlangs hebben Max en Von Schmidt met mij en die twee dames in 'n heel
ouderwetsch restaurant geluncht en vervolgens hier op m'n kamer gezeten. Toen
schijnt den ‘Jonker’25 zich nogal in z'n vingers gesneden te hebben: tenminste, de
dames beklaagden er zich later bij mij over, dat 't zoo 'n brutaal heertje was. Of dat
mijn opleiding
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was, vroegen ze.... Och arme, die jongen is nog zoo vreeselijk jong en nog zoo hitsig
als 'n jong veulen. Gisteravond kwam ie met 'n kop-als-'n-boei uit het Palace Theatre,
waar-ie Gaby Deslys had gezien, die zich ‘zoo maar uitkleedde.’ - Heere, Heere, wat
voel ik me oud naast zoo'n jog.. Ik heb hem dan ook vaderlijk den raad gegeven, om
zich hier in Londen, tenminste niet terwijl hij met ons is, aan de vrouwen te buiten
te gaan. 'k Wou niet graag, dat hij met een of ander onaangenaam souveniertje weer
bij z'n moeder thuis kwam....
Met heel veel plezier zie ik, dat je nog altijd met ‘de Vrouw’26 op reis bent. Leuk,
dat het blijkbaar nog zoo'n succes heeft. Kom je er ook nog mee naar den Haag? Van
Louis Bouwmeester z'n optreden hier met ‘De Greep’27 lees je niet erg veel. 't Is maar
'n tweederangs theater en zijn medespelers schijnen héél slecht te wezen. Max en
Von Schmidt hebben hem gezien en beklaagden hem, dat hij in zóó'n theater en in
zoo'n programma moest spelen.
Maar och, Sarah Bernhardt en Beerbohm Tree spelen hier ook wel in
café-chantant-programma's - De Engelschman wil het nu eenmaal niet anders. Ik heb
dezer dagen ‘la grande Sarah’ gezien in een Koningin Elisabeth stuk28. Och, wat is
dat goeie mensch haar stem oud geworden. Maar er zit toch altijd nog 'n ongelooflijk
mooi ‘timbre’ in. Ja, schattie, den 1e November kom ik vast terug, hoor. Want 't
duurt ook mij alweer véél te lang. Gefeliciteerd met je kacheloverwinning op de
Dassen!29
Wat zullen we 't weer lekker warm stoken, hè!
'n Andere bureaustoel wil ik niet, hoor, Vrouwtje, want die, waar ik nu in zit is
nog 'n erfstuk van 'n Oom30, waarvoor ik zeer groot respect heb gehad en die in
dienzelfden stoel zijn reputatie als een van de meestbekenden journalisten in
Nederland bij elkaar heeft geschreven.
Als je hem te versleten vindt (de stoel, bedoel ik; niet m'n Oom want die brave is
dood) dan moet je hem maar eens laten overtrekken.
Kleine Schat van me - ik ben niet consequent, want in den aanhef heb ik je groote
schat genoemd - kleine Schat, ik moet met de ‘jongens’ naar het Parlement en kan
dus niet langer schrijven.
Je man, je eigen en alleenig-eigen man, verlangt vreeselijk naar zijn heerlijke
Snoes, met d'r lieve, troostvolle oogen, die ik nu alleen maar op papier voor me zie.
Dag mijn heerlijke Schat, mijn eigen liefste liefste Fiepsekind. Heel gauw lig je
weer heel kleintjes, lekker warmpjes in de armen van
Je Man.
p.s. Coba31 schijnt voor artistieke doeleinden32 mijn naam nog te gebruiken. Ik zal
haar dit natuurlijk verbieden. Er is maar éen mevrouw Pissuisse op de wereld. Dat
ben jij. Dag schat!

Algemeen Handelsblad, 28-10-1912.
Pisuisse en Blokzijl.
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Onze Londensche berichtgever schrijft d.d. 27 dezer:
Onze bekende Hollandsche vertolkers van het levenslied hebben gisteravond een
aantal leden der ‘Nederlandsche Vereeniging’ zéér aan zich verplicht door hun
optreden in de lokalen der vereeniging in Sackville Street. Daar waren een groot
aantal leden bijeengekomen met het nagenoeg volledige club-bestuur, waarbij men
weder met genoegen opmerkte den voorzitter, den heer F.C. Stoop, die een paar
weken wegens ongesteldheid zijn kamers had moeten houden en die nu Pisuisse en
Blokzijl hartelijk welkom heette en hun namens de leden dank bracht, dat zij de
vriendelijkheid hadden tijdens hun verblijf in deze stad
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hun landgenooten dezen kunstavond aan te bieden.
Ik behoef natuurlijk over de prestatie onzer vrienden niets meer te zeggen, men
kent die ten uwent nu volkomen. Genoeg, dat zij, schier onvermoeid, de aanwezigen
een paar uur lang bezighielden met liederen in vreemde talen en vele in onze
moedertaal, dan weder treffend door hun eenvoud, dan opwekkend tot gullen lach.
Nog een en ander over hun verblijf te Londen zal vermoedelijk hun vele vrienden
in het vaderland belang inboezemen.
Zij kwamen hier enkele dagen geleden met het doel om volgens een contract met
de onderneemster der ‘Cabaret Club’ gedurende veertien dagen daar op te treden.
Nadat zij reeds eenige malen ook met andere artisten, gerepeteerd hadden, deelde
opeens de directrice aan hen en anderen met wie zij gecontracteerd had, mede dat
hun prestaties toch eigenlijk niet naar haar zin waren, en dat zij dus maar verder niet
moeten komen.
Natuurlijk dat onze landgenooten een dergelijke zonderlinge wijze van doen maar
niet als iets-van-zelf-sprekends aannamen en krachtens hun contract hun belangen
hebben gelegd in handen van een solicitor hier ter stede.
Ondertusschen keeren zij nu spoedig naar het vaderland terug dan zij gedacht
hadden en zullen zij thans eerst nog eenige malen daar optreden, om daarna naar
Duitschland en België te gaan. Hun tweede Roemeensche reis wordt vermoedelijk
door den toestand in den Balkan eenigen tijd uitgesteld.
Pisuisse en Blokzijl zaten hier toch niet stil en hadden hier eenige engagementen,
die hen zeer welkom waren. Zij traden op bij een paar families aan huis en op een
weldadigheidsfeest der ‘Automobiel- en Motor Industrie’, terwijl zij hedenmiddag
geëngageerd zijn op een grooten ‘at home’, die o.a. vereerd zal worden met de
tegenwoordigheid van den Maharadja van Jaluwar, een der te Londen bekende
machtige en rijke Indische potentaten.
Vermoedelijk zullen zij ook nog, alvorens weder de Noordzee over te gaan,
optreden voor de leden der ‘Lyceum Club’, de bekende Londensche damesclub in
Piccadilly.

Algemeen Handelsblad, 30-10-1912.
PISUISSE

en BLOKZIJL.

Het bericht in ons Avondblad van Maandag jl. over het optreden van Pisuisse en
Blokzijl in de Londensche ‘Cabaret Theatre Club’ eischt eenige aanvulling, aangezien
uit de mededeeling van onzen Londenschen berichtgever zou kunnen opgemaakt
worden, dat de directrice van deze club, mevr. Strindberg, weigerde onze landgenooten
in haar Cabaret te laten optreden omdat de prestaties van hen beiden en van andere
artiesten ‘niet naar haar zin’ waren.
Pisuisse en Blokzijl waren, naar zij ons mededeelen, door mevr. Strindberg
uitgenoodigd om van 15 tot 30 October haar Cabaret te komen openen in
samenwerking met andere buitenlandsche artisten.
Bij aankomst in Londen bleek hun echter, dat noch het Cabaret zelf, noch het
programma ook maar in de verste verte gereed was en op verzoek van de directie
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trachtten zij met de beschikbare krachten althans mogelijk te maken dat de
openingsvoorstelling den 20en October zou kunnen plaats hebben. Toen echter bleek,
dat op den openingsdag zelfs geen zitplaatsen aanwezig zouden zijn en bovendien
mevr. Strindberg ziek werd, zag zij de noodzakelijkheid in de zaal voor onbepaalde
tijd te sluiten. En om nu van de verschillende artisten, die zij dus voor niets zou
moeten uitbetalen, af te komen, zocht zij als voorwendsel,
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dat hun prestaties voor het Cabaret niet geschikt waren en dat zij hun diensten niet
meer noodig had.
Natuurlijk zijn onze landgenooten tegen een dergelijken willekeur bij den rechter
in verzet gekomen. Het Cabaret intusschen is niet geopend en het ziet er bij een
dergelijke leiding ook niet naar uit dat dit voorloopig geschieden zal.

Helmond, 31 October 1912.
Hôtel
KUSTER-RADEMAKER

Helmond
J. Rademaker
CENTRUM DER STAD.
35 RUIME KAMERS EN SALONS.
UITPAKKAMERS
AUTO-GARAGE.
TABLE D'HÔTE.

Commissionairs aan alle Treinen
Aan het lieve, kleine Kindje,
genaamd Fietje,
Mijn eigen, allerliefste Schatje,
'k Moet eerlijk bekennen, dat ik niet van plan was, nog te schrijven, want het leventje
van deze laatste dagen is al vermoeiend genoeg.... Maar nu ik Max zoo gehoorzaam
zie pennen (èn omdat ik toch nog even op mijn avond-broodje-met-vleesch moet
wachten) wil ik toch nog even mijn ‘eigendommetje’ goeiennacht wenschen. - Dank
je wel voor de das, hoor, snuit, en vooral ook voor de ‘palstierige poenzen.’33 Die
deden me echt goed, want och, ik was zoo koud uit Rotterdam aangekomen, tegelijk
met Max, die ik in Boxtel oppikte. In Rotterdam zocht ik even m'n jongste zus op,
Mien34, die zei dat ze zoo graag eens kennis met je woû maken. Ik heb haar nu gezegd,
den 13en naar den Schouwburg te gaan, dan gaan we daarna nog samen ergens zitten.
- Goed? - De ‘premiere’ in Dordt was tamelijk ‘belaashaard.’ Vele
nieuwe-répertoire-stukken (vooral de Engelsche en de Hollandsche) zullen aan de
vergetelheid worden prijsgegeven. Daarvoor in de plaats zullen we nu in Antwerpen
nog wat nieuwe liedjes studeeren, die we, hoop ik in Utrecht nog zullen kunnen
brengen.
Liefste Schat, daar komt m'n broodje en bovendien is je arme Bennetje35 - ik meen,
Swiepje - ‘dood van den maf.’
Nacht mijn eigen, zwarte Liefste. Nacht mijn heerlijke Fiepsevrouw. Ik zoen je
met heerlijke, lange, warme zoenen op je stouten, hartstochtelijken mond. Gauw
kom ik weer bij je om het ‘plekje’ te laten bijwerken en andere dingen (dingetjes) te
doen.
Nacht, mijn eigen, groote Schat.
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Je Mannie.

Maestricht, 18 November 1912.
GRAND HOTEL
DU LEVRIER ET DE L'AIGLE NOIR

Maestricht (Hollande).
Mijn allerliefste Schattekind,
Straks ga ik je opbellen, wanneer het wat later in den morgen is, want nu wil ik je
eerst van de vermoeienissen van den Haag en Rotterdam laten uitslapen.... Hoe was
't er? Veel succes gehad? Ja, antwoord hierop krijg ik tòch niet per brief, want
Woensdagochtend om twaalf uur ben ik alweer terug.
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Op 't ogenblik is het tien uur. Ik ben om half negen opgestaan - !!! - en heb 'n bad
genomen. Toen ben ik lekker gaan ontbijten en nu ga ik werken. Maar eerst kom ik
in gedachten en op 't papier mijn Fiepsje goedenmorgen zeggen. Ik zie je slaperige
toet al vóór me, en hoor je al klagen dat er niemand notitie van je neemt en je voor
‘oud vuil’ in 'n hoekje ligt. Kom maar hier, hoor pop, kom jij maar lekker 'n beetje
tegen je Man aanliggen.... zoo.... maar hou alsjeblieft je stoute handjes thuis. Die
hebben daar beneden niets te maken.
Stel je voor: Max, die gisteravond zoo dik deed over z'n vroeg opstaan, en beweerde
dat ik er niet vóór tienen uit zou zijn, ligt nog rustig op één oor. Waarschijnlijk zal-ie
straks aan Annie schrijven, dat-ie er om zes uur al uit was!
We maakten gisteravond 'n mooie recette van ruim 300 pop36, maar daar moesten
maar eventjes f 141,- onkosten af. Ze betalen hier zelf lage entreetjes (hoogstens f
1,-) en laten je kosten betalen tot je blauw ziet. Bij Anna Wensma moesten er maar
eventjes f 80,- bij. We hadden 'n uitstekend, zeer critisch maar ook zeer dankbaar
publiek en 'n groot succes. - Verbeeld je, de ‘Limburger Koerier’ weigert onze
advertenties op te nemen. Daar zitten natuurlijk die verdoemde ‘Zaaddrogers’ weer
achter, die elke poging tot verlichting van de massa, tot verruiming van het intellect
en verdieping van het sentiment met hand en tand weren. Maar straks ga ik naar de
redactie toe om te vragen, wàt er tegen ons programma in te brengen is, dat we juist
met het oog op de paperij37 zoo zedig en redelijk mogelijk maken. Gelukkig zal die
clericale actie38 ons hier in 't tamelijk-vrijzinnige Maastricht niet zooveel kwaad doen
- integendeel: de lui gaan hier nog al eens tegen de priesters in - maar voor de
provincie zelf (Roermond, Venlo en dergelijke) is 't altijd gevaarlijk. Hè, ik zou er
wat om geven, om in Amsterdam mijn eigen Cabaret te hebben en dan op die
vervloekte huichelende papen los te donderen.... Maar, helaas, de duiten mankeeren.
-39
Gelukkig heb ik 'n spaarzame, economisch-aangelegde Vrouw, die me langzaam
maar zeker millionair maakt. Dag, mijn eigen heerlijke Schat! Ik ga nu 'n beetje aan
mijn ‘boek’40 werken. Maar ik kon den dag niet beginnen, zonder even met mijn
eigen Allerliefste 'n praatje te maken. 't Is hier in 't Hotel koud en vochtig en kil.
Daarom zit ik beneden te schrijven en heb dus niet je portret vóór me. Maar in
gedachten zie ik je mooie, trouwe, bruine oogen en je lieve, stoute mond, waarop ik
warme zoenen-van-liefde geef. Dag, mijn Engel.
Je trouwe Mannie!

Donderdagavond
Half elf. (November 1912.)
JEAN-LOUIS PISUISSE

Chansonnier.
Leidschekade 95
Amsterdam.
Mijn allerliefste Schat,

Mijn liefste lief

Ofschoon ik erg naar m'n bed verlang, wil ik toch nog even schrijven en je 'n papieren
nachtpoens brengen.
Gisteren zijn Mies en Rob41 en ik nog even aan den boemel geweest, maar niet
heel erg. We hebben 'n biertje gedronken in de Franciskamer en in Maxim.
Vanochtend was ik al om half negen op en zat om negen uur te schrijven aan Lo42
en Huidekoper43. Toen ben ik direct naar Sloterdijk gegaan en daar gebleven tot half
zes. Ik kwam er ziek en beroerd vandaan... Neen hoor, met deze regen en koude
narigheid is het daar in dat kikkerland niets voor rheumatisch aangelegde of
malaria-achtige menschen! We hebben er zelfs nog vuur aangemaakt, maar 't gaf
niet veel. Terugkeerend naar Amsterdam ben ik nog even in Americain44 aangeloopen,
heb er 'n half uurtje met Kleerekoper zitten boomen en heb er - schrijf 't aan de balk!!
- niets gedronken. Ook
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thuis heb ik mijn lust tot 'n bittertje bedwongen en ben rustig beneden gaan eten.45
Daar was 't vol en druk van Amerikanen en Das was met z'n Engelsch in zijn element.
Later ging ik 'n partijtje biljarten en nu ga ik gauw naar bed.
Hoe heb jij 't gehad, je eersten dag in de turfschip-stad?46 Zaterdag kom ik zoo
vroeg mogelijk aan, zoodat ik 's morgens nog even poolshoogte kan nemen in de
tooneelzaal. Schrijf me morgen per ommegaand instructies betreffende het watergeven
aan de bloemen. Als voorzorg geef ik ze maar allemaal 'n beetje.
Nacht mijn eigen lieve snoes. Vele groeten aan Co47 en voor je zelf veel - prettige
zachte poensjes op je ‘goeie’ oogen en op 't plekje waar ik altijd
‘Heisuup-'n-guttenbrij’ dans. Scheerzoen krijg je niet want ik loop - van boven! met 'n prikkert. Dag dikkert!
Swiepje.

St. Moritz :: Engadine 13 Februari 1913.
Hotel Engadiner Kulm
Established 1854 :: Renovated 1911
THE NEW KULM HOTEL

Opened 1912
Mijn liefste, schatteke van me,
Eigenlijk verwen ik je heel erg, door nu al dadelijk aan een brief te beginnen, maar,
enfin... 't Is nu eenmaal de eerste dag, zullen we maar zeggen.
Mijn eigenste snoeske, wat spijt 't me, dat je niet bij me bent - Dat heb ik den
heelen dag gedacht - Want 't is hier zoo verrukkelijk mooi, zoo ongelooflijk prachtig
en gezond, dat ik 't heerlijk zou vinden, als je ook mee kond genieten. We zullen
maar zeggen: 't volgende jaar, hè? Als 't hier tenminste met de reactie 'n beetje verder
wil. Hier in St. Moritz ziet het er wel naar uit = 'n prachtig rijk (maar dom) publiek,
nu voor 'n groot gedeelte verzameld bij 'n goochelaar.
Mag 't 'n beetje lukken, dan maken wij hier ook vele zalen, want er zijn hier 'n
macht van menschen. Zie je nou wel, dat ik geen bieven schrijven kan. Ik krabbel
hier, geloof ik 'n stijltje neer van 'n burgerschooljongen 1e klas. Enfin, jij hebt 't zoo
gewild. En Uw bil is mij een bed!48 In Montreux zijn we in elk geval al goed
geïntroduceerd, want we troffen toevallig Van Limburg Stirum (die daar woont!) in
den trein. Van trein gesproken... ik heb geen oog dicht gedaan vannacht: lag vlak
boven de wielen en dacht elk oogenblik, dat de wagon ‘eruit’ zou vliegen. Toch goed
aangekomen. Onkruid enz...49
Nu ga ik gauw mijn schade in halen. Fietje staat al boven op 't nachtkastje en kijkt
recht in m'n bed - Daar ga ik nu gauw op liggen (op m'n bed namelijk!!), 'n beetje
rustiger dan den vorigen nacht, naar ik hoop.
Als je nu morgen uit Zwolle komt, vind je dit eerste krabbeltje. 't Is niet veel, maar
uit 'n goed hart moet je maar denken. 't Hart van je Swiepje, 'n heel raar hartje, vreemd
van vorm en - vroeger - ruim van inhoud. Maar nu heelemaal geoccupeerd door z'n
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Fietje. Nacht mijn eigenste groote schat. Ik zoen je portret en denk daarbij aan jezelf.
Nacht heerlijkheid-van-me.
Altijd
jou Mannie, hoor.
Nacht.
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Löhne 13-12-1912.
Liefste Fieps. Op 't zelfde plaatsje waar wij eens samen hebben staan lachen om
‘Helpup’, ‘Ubbedissen’, ‘Weetzen’ en andere rariteiten denk ik aan je en zend je 'n
groet en zoen.
Dag! Swiep.

(begin Febr. 1913.)
Hotel Engadiner Kulm
Established 1854 :: Renovated 1911
The New Kulm Hotel
Opened 1912
St. Moritz :: Engadine
Mijn eigen, allerliefste Schat,
Tot nu toe gaat alles - passez-moi le mot! -50 belaashaard! De hoteliers hier, die er
natuurlijk niets dan soesah en in elk geval niet veel voordeel van hebben, lusten onze
concerten niet en wenschen ons meer of minder minzaam, meer of minder uit de
hoogte, al of niet met 'n buiging naar de hel. - Al onze persoonlijke connecties hier
hebben we aan 't werk gezet.... Resultaat tot nog toe... Ah (zou Fietje zeggen). Ten
einde raad en om niet voor kwajongen - in casu bedelende artist - te staan zullen we
waarschijnlijk Zaterdagavond nu hier 'n avond gewoonweg aanbieden. Dat is in elk
geval reclame en misschien vangen we met het spierinkje een kabeljouwtje!51 Bidt
maar eens voor ons! Stel je voor, Pop, vanochtend heb ik al op ‘zoo 'n sleedje’ gezeten.
We stonden te kijken naar 'n stelletje Duitschers, die wilden afrijden, maar menschen
te kort kwamen. Toen vroegen ze ons - 't gaat hier nogal huiselijk - of we mee wilden
rijden. Nou, wij natuurlijk wel. 't Was heerlijk en heelemaal niet gevaarlijk. Weet
je, wat mijn ideaal is, Schat? Om 't volgend jaar eens 'n heusche vacantie met jou
hier door te brengen. 't Is hier zoo verrukkelijk gezond. Zelfs jij zoudt er 'n kleur
krijgen. Max en ik zijn al lekker bruin. Den heelen dag loopt hier iedereen in de
gekste sportcostuums (de Gertrude52 kostte 3 francs van wasschen!); alleen 's avonds
trek je 'n fijnemans jas aan. 't Colbertje had ik dus kunnen ontbeeren. Enfin, goed
voor later!
En hoe ging 't met de Gijselbregt53 in Leeuwarden en Zwolle? Geen tijd gehad om
naar je Mannie te verlangen? De photo's kreeg ik. Dank je wel. Nog geen brief. Max
wel!!!! Och ja, die pàs getrouwde menschen schrijven elkaar nog wel. Als je al zoo
lang bij elkaar bent, stuur je alleen nog maar ‘zaken’ door. Gemeen hè, Schat?
'k Meen 't niet hoor. Kom maar gauw hier met je lieve kop, dan krijg je op allebei
je oogen 'n zacht poensje. En ook op je twee ‘puntjes’ (Nièt doèn, Schàt!!) en op je
schatte poekje.
Nacht, mijn Eigenste! 't Is hier erg prettig, maar 'k verlang toch heel, héél erg naar
mijn Fiepsje.
Nàcht!
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Febr. 14/1913.
Hotel Engadiner Kulm
Established 1854 :: Renovated 1911
THE NEW KULM HOTEL

Opened 1912
St. Moritz :: Engadine
Och, m'n Lievje, m'n Lievje,
Ik zit me in dit kostelijk land zoo gloeiend te verd... mmen! Geen werk in 't
vooruitzicht, dus vreeselijk zuinig. Geen kennissen, en geen aanspraak. En, geen
brieven! Zooals Max juist zegt: ook die laten ons in den steek. Bovendien is 't weer
hier omgeslagen, zoodat het buiten guur en sneeuwerig is. En binnen word ik beroerd
van de stoomverwarming54. Zooals je ziet ben ik niet voor m'n lol uit. Maar vertel
daarvan maar niets aan anderen, hoor; want naar-buiten-toe moet het natuurlijk weer
succes wezen.
Jij hebt het zeker erg druk met je nieuwe rol55, hè? Veel repetities en zoo. 'k Kan
er je om benijden. Want hier dat leegloopen - zèlfs in deze heerlijke natuur werkt
doodend. - Max zit zich bovendien enorm op te winden over de onbeschoftheid van
de verschillende hotel-directies, die je ondanks alle introductie behandelen als 'n
bedelaar, je geen antwoord verwaardigen en rustig laten stikken. Dat doet zelfs de
Directie hier van 't Kulm-Hotel, die we nog wel 'n gratis avond hebben aangeboden!
Maar mij verwondert die ploertigheid helemaal niet. Ze hebben natuurlijk direct 't
verschil in de gaten tusschen al die rijke patsers hier en 'n paar loge's die voor hun
broodje op reis zijn en zoodra ze zien, dat je ze eigenlijk noodig hebt zijn 't in hun
behandeling eenvoudig honden: vooral Duitschers en dat zijn hier die hoteldirecteurs
allemaal.
Enfin, 't geval verrijkt alweer, zij het ook niet onze beurs, dan toch onze
menschenkennis!
Maandag a.s. vertrekken we naar Montreux, Hotel de la Monnaie. Misschien wil
het geluk ons daar beter dienen!
Vanavond is er hier walsconcours. Jammer, dat jij er niet bent ofschoon.... 'n prijs
zouden we hier wel niet winnen. Daarvoor dansen die Amerikanen, vooral ook de
dames (waar 'n heeleboel dametjes van de la-la onder loopen) te goed. Je zoudt hier
anders je oogen uitkijken naar den mooie toiletten.... èn naar de kleine kindertjes. Er
loopen hier schatten rond, zoo van drie, vier en vijf jaar, allemaal natuurlijk in
ijs-pakken en bontmutsen, allemaal met sleedjes, sommigen zelfs op schaatsen.
Nou, meizeken, ik ga er maar weer eens 'n eind aanmaken. Veel te schrijven heb
ik niet.... en veel te beantwoorden ook niet. Je bent toch, hoop ik, niet ziek?
Vanmorgen woei je foto van tafel. Laat me maar eens gauw merken, dat 't geen kwaad
voorteeken was.
Dag, mijn Allerliefste. Heerlijk zal ik 't vinden om weer bij je terug te zijn. Let je
goed op je kleine gezondheidje. Denk je om je pastilles! Eet je veel! Hou' je rustig!
Dag mijn Schat. Heel veel zoenen van
Je eigen man.
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St. Moritz, 15-2-1913.
Frau Pisuisse-Carelsen
Leidschekade 95
Amsterdam
Holland.
Ik zou wel graag vernemen of mijn
Fietje nog leeft.
Pisuisse.
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16-2-1913.
Hotel Engadiner Kulm
Established 1854 :: Renovated 1911
The New Kulm Hotel
Opened 1912
St. Moritz :: Engadine
Mijn allereigenste Kindeke,
Bij 't gejammer van vele violen en 'n basbasbas56 ('n piano en 'n fluit) ga ik lekker 'n
beetje aan m'n Vrouwtje schrijven. Dag, mijn liefste Schat! Heb je me nou toch
eindelijk 'n brief geschreven. Ik heb 'n heelen nacht niet kunnen slapen van
‘beroerdigheid’ omdat ik al dien tijd, dat ik weg was, nog niets van je had gehoord.
Ik haalde me de gekste dingen in m'n hoofd en kon maar geen verklaring vinden
voor het feit dat jij, die anders, zooals ik tegen Max zei: ‘inkt niest’, nu heelemaal
geen levensteekens gaf. Gisteravond was ik echt bedroefd, toen ik schreef, dat ik wel
wilde weten of mijn Fietje nog leefde. Niet dat ik heusch dacht dat je dood was; maar
of werkelijk mijn Fietje nog leefde d.w.z. leefde mèt haar Mannie, dat begon ik te
betwijfelen. Enfin, nu is alles weer best. Photo's, telegrammen van Gelder enz, enz.
't is alles in mijn bezit gekomen. Ik had op dat telegram van G. niets geantwoord,
omdat wij er natuurlijk niet aan dachten, nog naar Bucarest te gaan. De gratis-avond
hier, waarover ik je schreef hebben we nog niet gegeven, maar wel zullen we
waarschijnlijk - ‘maar 't is niet zéker, Pa’57 een betaalden avond geven in een van de
chic'ste hotels hier, d.w.z. chic van inrichting! Want wat bezoekers betreft, is dit
Hotel het eerste. 't Wemelt, wat zeg ik?.. het stinkt hier compleet naar prinsen,
grootvorsten, graven, lords enz. enz. terwijl in dat andere hotel zèlfs Jacob Batavier
logeert!
Ook troffen we daar Joost van Vollenhoven uit Medan aan, verder de familie De
Jong58 bij wie we in Antwerpen 'n avond gaven, en voorts nog eenigen oude kennissen
uit Londen en..... Loeboe Dalam.
Mijn eigen lieve Vrouwtje, je weet niet, hoe ik soms naar je verlang. Niet alleen
hoor, om je in m'n armen te hebben en ‘stoutigheid’ met je te doen - schoon dat óók
heel erg - maar ook om je weer te hooren praten (en te zien praten, vanwege de
handen) en weer met je over je rol te babbelen en Royaards en al het andere. Vandaag
zeiden Max en ik al tegen elkaar, dat jij waarschijnlijk met Royaards en Annie met
Van Korlaar op sjouw waren gegaan. En ik verlang zoo hevig naar je oogen en naar
je mond en naar je lieve (magere) lijfje. En 's nachts droom ik zoo gemeen! Soms
ben ik met jou en dat is prettig. Maar een keer stel je voor, was ik eerst doende met
je moeder en toen met Malia59, en jij was erbij en je zei tegen Malia: ‘nou moet jij
eens zien, hoe hij altijd wil, dat ik op zijn schoot ga zitten.’ En toen antwoorde Malia:
‘Ik zou je danken, want wat zou Molenaar daar wel van zeggen?’
Heb je ooit zoo'n krankzinnigheid bijgewoond? Maar met dat al zit ik hier maar
zonder Vrouwtje, zie je, en ochgotochgot ik kan toch zoo moeilijk buiten je! Nacht
mijn eigen kleine Engel. Dag, heerlijkheid. Op je lieve zachte mond, op je rugje -
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weet je wel - op ieder van je billie's en op je schattige pruikje 'n warme lange zoen
van
Je Man.
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17 Februari 1913.
's avonds 7 uur.
Liefste Vrouws,
Op 't punt staande mijn eerste concert hier te gaan geven, schrijf ik nu maar even 'n
kaart, morgen krijg je dan weer 'n brief. Maak jelui je over lang uitblijven van brieven
maar niet meer ongerust. Diezelfde ongerustheid hebben wij doorgemaakt. De
postverbinding is secuur maar langzaam. Ruim twee dagen. Zeg dit ook maar een
aan Van G.60 - Dag, Vrouwtje. Het beste met ‘Loulou’.61
Heel veel liefs van je
Man.

18 Februari 1913.
Hotel Engadiner Kulm
Established 1854 :: Renovated 1911
The New Kulm Hotel
Opened 1912
St. Moritz :: Engadine
Mijn Allerliefste,
Morgenochtend schudden wij de stof, of liever de sneeuw van St. Moritz van onze
schoenzolen en trekken naar Montreux. Ons eerste (en laatste) concert in dit onzalig
oord was een reuzensof. Er waren 19 menschen (onder wie 4 Hollanders) en voor
de deur van de als een kelder resonerende concertzaal speelde het hotelorkest! Het
deed ons aldoor aan het Cabaret in Soerabaya denken met Hellendoorn62 z'n muziek
ernaast, weet je nog wel. Dat ons werk wel nog wat indruk heeft gemaakt, dat we de
lui nog aan 't lachen en aan 't huilen hebben kunnen maken verwondert mij nòg, te
meer omdat mijn eigen dispositie natuurlijk niet van de beste was. Ik stond maar
aldoor te vloeken tegen dien schooier van een moffen-Directeur en zijn verdoemd
‘Vergnügungs-Comité63, die eerst samen vreeselijk dik hadden gedaan en zich tenslotte
geen stuk aan ons gelegen lieten liggen. We moesten ons notabene verkleeden (je
raadt het nooit)... op de W.C. 't Was tragi-komisch.
Voor mij nooit geen St. Moritz meer, hoor, tenzij dan heelemaal-als-tourist met
'n hoop geld op zak. Dan ga ik aan al die rariteiten hier meedoen: 'n heelen dag op
'n klein sleedje achter 'n arreslee aanhangen, of op m'n buik 'n heuvelhelling glijen
en 's avonds two-step en one-step dansen. Hier doen ze 'n godgansche week en van
elke week weer elken godganschen avond niet anders dan two-steppen en one-steppen,
zoodat er van de menschen zelf hier stemmen opgaan, om aan dat hersenlooze
gewaggel toch eens 'n einde te maken. 'n Deftige ouwe Engelschman hier, die Max
even hoorde spelen en mij even hoorde zingen kwam ons complimenteeren en vroeg
ons o.a. of we gistermiddag nà de thee voor hem en 'n paar van zijn vrienden wat
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wilden musiceeren. Maar jawel, toen het uur aangebroken was, zat er alweer 'n strijkje
('t is hier een goed terrein voor Max van Gelder) dat speelde two-steps en one-steps
en ragtime's en van zingen kwam niets.
Als 't in Montreux weer zoo'n sofbeweging blijkt te wezen, ben ik er in twee dagen
tusschenuit. Dan erger ik me niet en heb tevens 't voordeel weer bij mijn kleine
Vrouws te zijn. Heerlijk!
Ja, ik zou 't ook prachtig vinden, om eens een goeie rol met jou samen te spelen.
Vraag maar eens aan Royaards, of-ie geen ‘gast’ gebruiken kan. F 300,- per avond.
Die hooge kosten voor je nieuwe rol64 zijn wel vervelend (vooral nu deze mislukte
speculatie wel 'n geweldige hap uit onze winst zal zijn) maar dat is een noodzakelijk-
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heid waarvan we de financieele gevolgen ook wel weer te boven zullen komen. Wel!
Wel! Wel!
Nou de vijf brieven, die je me geschreven hebt, muis, heb ik er nu pas twee
ontvangen, maar ik zal de rest zorgvuldig naar Montreux laten opzenden, ofschoon,
dat scheelt ook weer 'n dag. Best mogelijk, dat ik verschillende van jouw brieven
eerst krijg wanneer ik weer in Amsterdam terug ben. Enfin, dan kunnen we ze samen
lezen. 't Zal voor ons anders in de nu nog resteerende maanden van dit seizoen wel
weer scheer-hard werken wezen, want van Gelder wil nu natuurlijk weer 'n hoop
inhalen.
Je beschouwingen en waarschuwingen over ongelukken en derzelver veelvuldigheid
heb ik met groote studie gelezen en zij staan thans in mijn hart gegrift. Je bent 'n
Schat, hoor! Maak je maar niet ongerust: ik kom weer heel bij je terug. Méér dan
compleet, zelfs, want o, o, dat ‘mannetje’ is vreeselijk ongeduldig en vraagt elken
morgen en elken avond hoe of 't zit: of er nooit meer 'n dingetje wordt gedaan.
En dan gaan we samen naar je portret kijken en dan spreken we met elkaar af, dat
we maar prettig zullen wachten, tot we weer de heusche oogen en de echte tanden
en diezelfde leuke mond, maar dan gloeiend van levende liefde weer bij ons hebben....
Dag, mijn allereigenste Vrouw. Ik heb je lief. Honderdduizend poensen van je
Swiep.

20 Februari 1913.
Grands Hotels Monney
& Beau Séjour Au Lac
Montreux
Mijn Schatteke,
Voor 't eerst uit Montreux 'n brief, waarin ik uiteraard nog niet veel vertellen kan,
want eerst gisteravond zijn we in dit - veel kleinere en rustiger dan het vorige - hotel
aangekomen en vanmorgen hebben we onze eerste visites-d'affaires65 gemaakt. Nog
weinig van te zeggen dus - Deze half-Fransche, half-Italiaansche plaats ligt goddelijk
aan het meer van Genève en ofschoon je met 'n driekwartier trammen naar boven
weer in de eeuwige sneeuw zit, is het hier aan het rustige donkerblauwe water, waarin
nu de morgenmist opgetrokken is de bergen rondom weerpiegelen, verrukkelijk
lenteweer. Echt om bij te komen. Maar ik hoop hier nu toch wat te werken te krijgen!
Max was vanmorgen vol goeden moed en beweerde, dat we duizenden gingen
verdienen, maar nu heeft hij juist 'n brief gelezen van z'n Vrouw en is nu weer
heelemaal ‘down’ en mopperig. Arme bliksem!
Neen, dan doen mij jouw babbelbrieven heel wat aangenamer aan. Ze komen nu
langzamerhand binnen. Je laatste was 't potloodkrabbeltje met je klacht over Fie de
Vries. Lap haar minzaam aan je laars! Als die vrouw zich zoo kleintjes toonen wil,
waarom zou dat voor jou 'n reden zijn om boos te worden? En als ze beweert, dat
‘zij allèèn’ aan de zaak ‘Loulou’66 kan spelen... reden te meer voor jou om het
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tegendeel te bewijzen. Hou je maar flink, hoor. Studeer maar dapper, is 't niet op de
repetitie, dan thuis. 't Stuk gaat toch zeker niet vóór den 1sten! Dan kunnen we er
nog eens samen over praten.
Zeg, Pops, zal je zorgen, dat ‘Malia’67 niet op visite is als ik thuis kom. Dàt zou al
héél onwelkom bezoek zijn! Wat je daarover schreef, deed mij juist denken of je nu
al weer eens bij den Dokter bent geweest om te laten onderzoeken of je gezwollen
eierrekje weer beter is68. Zal je dat anders eens doen?
Aan de kinderen en aan de N.K.K.69 heb ik uit St. Moritz briefkaarten geschreven.
Kijk eens of ze hem op de Club ontvangen hebben en doe de lui mijn groeten.
Dag, mijn allerliefste Snoes. Zal je héél veel aan je man blijven denken en héél
veel
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van hem blijven houden? Goed. Dan komt-ie weer gauw bij je terug om je bedje te
warmen, hoor. Dag, mijn Liefste. Ik zoen je op allebei je oogen en op de goeie, lieve
mond. Dag Schat,
Je Mannie.
Ik zal nooit meer met ‘Pisuisse’70 onderteekenen, hoor! Arm ‘beroerd’ ding!
Dàààààààg!

21 februari 1913.
Grands Hotels Monney
& Beau Séjour Au Lac
Montreux.
Mijn eigen, liefste Heerlijkheid!
Lekker vanochtend twee brieven tegelijk van je gehad: eén van den 18en - en eén
van den 19en... Oh, oh, oh! Wat ben jij'n gemeene meid.... zulke slechte dingen in
'n brief te schrijven. Ik zou 't niet dùrven! Ja, hoor. Engel-van-me, ik zou 't ook best
durven, maar als ik zulken dingen in 'n brief schrijf, dat is 'n tweesnijdend zwaard,
want dan maak ik niet alleen jou woest, maar ook, en vooràl, mezelf. En, och Heere,
ik heb 't toch al zoo zwaar te verantwoorden! Gelukkig vind ik nu wat afleiding in den voorbereiding van onzen eersten avond
hier in Montreux, of liever in het nabij gelegen Territet in het reusachtige ‘Grand
Hotel.’ Daar zijn we Zondagavond. Vanmiddag hebben Max en ik aan één stuk door
aan strooibiljetten en reclameplaten zitten werken. De caricaturen, die we bij ons
hebben, kunnen we hier moeilijk gebruiken en nu knippen we de koppen daarvan
uit, plakken die op kaarten, dan teekent Max er letters op en die haal ik dan later
over. Zoo krijgen we keurige reclamebiljetten. Aan Van Gelder heb ik geseind, of
we 1 Maart ons engagement voor de onderwijzers nog verschuiven konden, dan
zouden we hier nog een avond in het Palace Hotel kunnen geven, het beste hier. Deze
week ging dat niet meer, omdat alle avonden al bezet waren, een ervan door niemand
minder dan Marcel Prévost, den beroemden Franschen schrijver, die hier een
conference komt houden. Ook komt hier Baret, Richepin, 'n operettetroep, kortom
'n massa. Vertel hier van maar eens een en ander aan Van Gelder. Dan zal hij kunnen
begrijpen, hoe hard sjouwen het voor ons is, om hier erin te komen (Nee, schooister.
Niet wat jij bedoeld!).
Leuk dat de japonkosten, zoo meevallen. Mevrouw N.B.71 is 'n schat, dat heb ik
altijd wel gezegd, en als ze niet zoo oud en geverfd was.... nou, dan weet ik het nog
zoo net niet. - De première van Loulou zal ik jedenfals72 wel niet kunnen bijwonen.
Jammer dat mijn ‘waardevolle’ (hmhm!) op- en aanmerkingen je nu niet te steede73
zullen komen. - Graag had ik ook de ‘mooie’ Gijsbrecht74 gehoord. Misschien koop
ik het geval nog wel eens uit. - Meer weet ik niet te schrijven op 't oogenblik... O,
ja, 'n geval, dat ik je misschien maar niet moest vertellen, maar enfin...
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Je moet dan weten, dat er in het Kulmhotel ook 'n jonge Amerikaan logeerde,
zekere Mr. Boornen, die ons, Max en mij, altijd ergerde omdat hij zo arrogant danste.
Daardoor letten we meer op hem dan op veel van die andere sportjoggie's die daar
rondliepen. En nu lezen we opeens in de New York Herald75 een telegram uit St.
Moritz, dat de jonge Boornen is doodgevallen bij 't sleedjerijden. Nu hoor ik je al
zeggen: ‘zie je nou wel, och Swiepje, god-zegen-je ga toch nooit op zoo'n sleedje.’
Maar dan laat je natuurlijk - vrouwelijkerwijze - de logica weer in de steek. Primo
reed dat arme jonge mensch in 'n wedstijd (wat ik natuurlijk nooit zou doen), tweedens
reed-ie niet op 'n bobsleigh (waar veel personen op zitten) maar alleen en derdens
was hij berucht om zijn onvoorzichtigheid. Toch blijft het 'n lam geval en het seizoen
in Kulm zal er 'n leelijke down van gekregen hebben. - Hier begint juist het seizoen
aan te komen, d.w.z.
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het voorjaarsseizoen. 't Is al compleet lente. Alleen hindert 't ons, dat dit hotel zo
stampvol ‘burgerlijke’ Hollanders zit! Enfin, we hebben gelukkig niets met hen te
maken.
Nou zeg nu eens, dat je geen lange brief van me hebt gehad. Ben ik noù niet een
zoete mannie. En mag ik je nou wel even 'n zoen op je kleine zwarte driehoekje geven
en dan even met m'n tong heel zachtjes - voel je wel - in je gloeiende poekje tegen
't kleine ondeugende puntje daarin aan, zoodat mijn kleine Fietje van wellust kronkelt.
Lekker zoò, schattie?
En zullen we dan heerlijk-gloeiend in elkaars armen liggen, ik diep met mijn heete
mannetje in jouw warme zachte buikje, tot we goddelijk samen klaarkomen.....
Nou, dat is me 'n brief geworden, die je wel heel goed bewaren mag, of beter nog,
verscheuren! Stel je voor, dat je die eens uit je tasch verloor!
Maar zoo nu en dan moeten we toch minstens in gedachten weer eens zoo heelemaal
Man en Vrouw zijn, vind je ook niet, Schat?
Nu maak ik er gauw 'n eind aan, hoor, want ik moet me gaan kleeden voor 't diner.
Dag, mijn eigenste groote Lieveling. Heel gauw lig je weer in de armen van
Je Man,
die je duizend zoenen zendt.

22 Februari 1913.
Grands Hotels Monney
& Beau Sécour Au Lac
Montreux
Mijn allerliefste Fiepsje,
Den heelen dag ben ik in de weer geweest en het is pas na halftien, dat ik me neerzet
aan bijgaande schrijftafel om te zorgen, dat mijn Vrouwtje de datumreeks van
ontvangen brieven niet verbroken ziet. Ik heb vergeefs vandaag naar 'n brief uitgezien
maar ik vrees dat dat kwam omdat je ziekjes was en misschien wel met erge pijn in
je bedje hebt gelegen. Arm dier! Heeft Dr. Desm76 je weer van de ellende afgeholpen77
en heb je met repeteeren geen erge last ondervonden. Ik hoop erg op goede berichten
hieromtrent. Max en ik brengen tegenwoordig onzen vrijen tijd met gokken door, waarbij ik
natuurlijk constant verlies. En volgens jouw beginsel moet ik daar erg blij mee zijn,
want het bewijst mijn geluk in de liefde. Nu, daarover heb ik - althans den laatsten
tijd! - niet te klagen. Trouwens ‘geluk’ is zoo'n betrekkelijk begrip: Max beweert
ook, dat hij gelukkig is. En nu wèèt ik wel, dat hij er de man niet naar is om tegen
over iemand, en zeker niet tegenover mij het tegendeel te erkennen, maar toch geloof
ik wel, dat hij van-zijn-standpunt-af gelijk heeft. Alleen moest ik even lachen toen
hij mij vertelde - 't was aan tafel dat we in die confidenties verzeilden - dat Annie
van hem zei, dat-ie zoo tyranniek was, omdat hij - zoo ongeveer vertelde Max! ‘zich niet bekommerde om zenuwtoevallen of huilbuien, maar als er een besluit
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genomen moet worden zijn eigen zin volgt.’ Ja, daar moest ik heusch even om lachen.
Enfin, als hij tevreden is, dan kunnen wij er zeker tevreden mee zijn.
Van Gelder heeft juist geseind, dat we den 1sten Maart terug moeten wezen. Ik
kom dien dag om ongeveer half elf in den morgen aan. Doodjammer, dat we nu hier
het Palace Hotel78 moeten laten loopen. 't Schikt hier anders nog al met werken.
Dinsdag a.s. geven we weer een avond, in het hier boven op de bergen gelegen ‘Palace
Hotel de Caux’. 'n Prettige rit naar boven met een tandradbaan, ruim 1500 m steil
omhoog. Hier beneden was 't lente en daarboven werd druk gesleed! En toen we
later, gedeeltelijk loopend, gedeeltelijk trammend naar beneden kwamen, vond ik 't
aldoor weer jammer, dat jij er niet was. Je hadt 't zeker evenals ik sprookjesachtig
gevonden, dat
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stille grijsglanzende meer, dat zich verloor in den avondnevel; en uit die grijsheid
òplichtende een reeks van witte en blauwe, roode en groene lampen, de plaatsen
Montreux, Territet en nog vele andere, die daar in een lange lijn langs het meer
gebouwd liggen. Later gaan we hier vast nog eens met z'n beidjes heen. Op onze
huwelijksreis, goed? Ik begin maar niet meer aan 'n tweede blaadje, want dan word
ik weer ondeugend, en dan worden we allebei maar weer woest en dan droom jij
maar weer van Chrispijn, of Brons of Rud. Nelson en ik van Malia. O, stel je voor niet in verband met 't voorgaande hoor! - Max komt me daarnet de vreemdenlijst79
laten zien en daarin staan wij ingeschreven als Mr. en Mrs. Pisuisse! (vervolg op de
briefkaart) Als we nù geen slechten naam krijgen, dan weet ik 't niet. En in 't Kulten
Hotel in St. Moritz werd hij eerst voor mijn broer en eindelijk voor mijn zoon (!)
versleten. Of ik ook 'n ouwe sok ben. Max m'n zoon en jij m'n dochter. 'n Lief stel!
Nacht, schatteken. Ik hoop vannacht heerlijk van je te droomen. 't Beste met je
kleine buikje hoor. In gedachten zoen ik het beter met allemaal kleine, zachte,
onschuldige poensjes. Nacht Snoes.
Je Swiep.
Als je al de ouwe tangen zag, die hier in deze veranda bij elkaar zitten, zou je niet
vragen of ik je bedrieg! Nogmaals nacht en 'n slaapzoen van je Man.

24 Februari 1913.
GRANDS HOTELS MONNEY

& Beau Séjour Au Lac
Montreux
Kleine, zwarte Zigeunerfieps-van-me!
Je zit nou wel vreeselijk te foeteren over brieven die je niet krijgt, maar als je mijn
brieven zoo trouw bewaart als ik de jouwe, dan zal je zien, dat ik tot nu toe maar
twee dagen heb overgeslagen: eén keer toen ik reisde van St. Moritsz hierheen en
nu gisteren. Gisteren had ik het den heelen dag vreeselijk druk, want we zijn nu als
volgt bezet: Zondag (afgeloopen dus) Grand Hotel Territet, Dinsdag Palace Hotel
Caux, Donderdag Hotel Eden Montreux, verder misschien nog Woensdag Palace
Hotel hier. In het Monney Hotel wordt het niets. De lui zagen er ook niet naar uit.
Allemaal suffe ouwe juffers en invalide ouwe heeren. Er heeft 'n lijst gecirculeerd
en daarop is voorloopig voor nog geen dertig francs geteekend. Zoo ìs het hier nu
eenmaal: onbekend maakt onbenieuwd. De Hollanders komen wel, maar de anderen
niet. Zoo was 't ook weer gisteravond. Twintig eerste en negen tweederangskaarten
zijn er verkocht en van die 20 eersterangers waren er zeker 12 Hollanders. Totaal
recette 127 francs, aan boekjes 18 francs. Onkosten zoo iets van 'n frs. 25,- (Vertel
dit ook aan Van G. s.v.p.) Morgen in Caux belooft het wat beter te worden. Daar
krijgen we misschien 'n uitkoop van frs. 400. grootendeels door Van Limburg Stirum,
die frs. 200,- ter beschikking heeft gesteld. - In hotel Eden, waar we Donderdag
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concerteeren mag heelemaal geen entrée worden geheven, doch daar is een
damescomité door mevr. Toelaar uit Baarn gevormd, dat.... collecteeren zal.
Wonderlijke toestanden, wat? En tòch lijkt me dit een land om weêr terug te gaan,
goed voorbereid en wel en er dan véél geld vandaan te halen, want de menschen gààn
hier uit. Alleen: ze krijgen zóóveel slechte waar voor goed geld opgediend, dat ze
wantrouwig geworden zijn. Max en mij herinnert het hier voortdurend aan China en
Japan, wat dàt betreft, vooral wanneer we uit-en-terna strooibiljetjes zitten te schrijven
en ons te sappel zitten maken voor f. 50,- Enfin, 't leed is bijna weer geleden en dan
ben ik weer bij mijn Fietje terug.
Fietje ik verklaar je op mijn eerewoord, dat ik tot op dezen oogenblik Maandagmiddag 12 uur - mijn trouw aan jou (dat rijmt) in kuischheid heb bewaard!
Laat ik eerlijk zijn
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en erbij zeggen, dat de verleiding nog niet ‘bi’ is geweest. Al die ‘mooigekleede
vrouwen’ waar jij van spreekt, daar is nu werkelijk zoo heel veel niet van te bespeuren
en dan nòg, al zie je er zoo eens een die er wel aardig uitziet... ik weet 't niet... daar
kijk je als 't ware overheen. Ik geloof nu toch heusch, dat ik werkelijk mijn eigen
Vrouw heb lief gekregen, dat er heusch voor mij niemand anders meer dan m'n Fietje
bestaat. Dat is 'n gevoel, waar ik erg dankbaar voor ben, maar dat desnietemin mij
telkens weer, als ik er me bewust van word, met verwondering vervult..
De Swiep van twee jaar geleden is nauwelijks meer in me terug te vinden en die
van vijf jaar geleden, daar geloof ik haast niet meer aan. Die van zeven jaar terug is
als 'n droom... geen onplezierige droom.... (ik wil niet huichelen: het zwabberleven,
het vlinderbestaan hèèft zijn attracties).... maar ik ben toch met de werkelijkheid
beter tevreden. Die werkelijkheid, waarin mijn trouwe, liefhebbende, zorgende Fieps,
ook mijn heerlijk-hartstochtelijke Fieps, staat als een glanzend middelpunt, waarom
nu mijn existensie draait! Vrouweke, zullen we weer echt gelukkig wezen, als we
samen zijn? Ja, hè! Prettig weer genoeg aan elkaar hebben, met dat heerlijke voldane
gevoel van: 't-is-wel-goed-zoo. Je weet niet, hoe 't mij spijt, dat ik zoo niets van je nieuwe werk afweet, te meer
omdat die brave Schwab mij altijd 'n sof-regisseur heeft geleken. Je herinnert je nog
wel, dat ik dit heb gezegd nog onlangs, toen ik ‘Ulfsterna’80 had gezien. Ik herinner
me maar één tamelijk goed ding van hem; dat was: ‘Boven Menschelijke Kracht.’81
Maar toen was ik zelf nog niet tot de jaren des onderscheids geraakt. - 't Doet me
daarom ook pleizier, dat je Chrispijn nog hebt gesproken - (wonderlijk dat die altijd
in je vaarwater ligt als ik uit de buurt ben!). - want, ‘wàt ik ook van hem heb gezegd’
- zooals jij je uitdrukt - ik heb hem altijd zéér hoog gesteld als acteur (binnen
begrenzingen) en als regisseur (dito, dito). Die begrenzingen als regisseur sluiten
hem zéker niet zoo nauw in als die waarbinnen zijn kunnen als tooneelspeler ligt,
maar toch geloof ik niet dat hij andere dan in opzet of in werkelijkheid moderne
stukken goed zou kunnen leiden. Ik bedoel, dat ik bijv. geen Molière of Shakespeare
regisseur in hem zie, zooals bijvoorbeeld wel in zijn Vader en in Royaards. Dat je
geld van hem hebt geleend is weer typisch-Fietje, d.w.z. ònverstandig. Op de
‘generale’ komt hij natuurlijk niet. Vraag daar tenminste voor alle zekerheid Jan
Musch nog maar eens bij! Maar laat je niet verleiden om op 't laatste moment nog
allerlei veranderingen en opvatting en uitbeelding aan te brengen. Dat wordt tóch
lapwerk. Schwab z'n idee van 'n laagpratende, berekenend redeneerende vrouw zou
ik nog niet zoo heelemaal weggooien. Zulke hystericia - want hysterica is die Loulou
toch - heb ik gekend. Maar 't lijkt me voor jou makkelijker, beter in je lijn, om de
rol als die van 'n speelsche, 'n luchthartige, 'n.... ontoerekenbaar -kinderlijke te spelen.
Intusschen, op deze meening mag je nu heelemaal niet afgaan, want ik heb van 't
stuk geen letter gelezen.
In elk geval ben ik blij, dat je voor de rol zelf zooveel voelt en dat je weer zooveel
beter bent. Van je teen schreef je na je alarmeerend bericht niets meer. Dat zal dus
ook wel weer gebeterd wezen. Ik hoop het tenminste.
'k Geloof, dat ik 'n echte ernstige brief heb geschreven, maar je zult er toch wel
uit voelen dat ie heelemaal door liefde is gedicteerd. ‘Kijk maar niet naar d'hanepooten
van je oude Swiep.... 'k Heb ze met m'n hart geschreven - dat voelt U misschiep’
(zoo praat iemand die verkouwen is.)
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Nu, dag eigenste, grootste, beste, liefste, slechtste Schat van me.
Met 'n heeleboel zoenen op je lieve, trouwe snuit blijf ik ‘evenals voorheen’
Je getrouwe Prikkebeen,
O' nee Swiep.
Dag Engel!
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25 Februari 1913.
GRANDS HOTELS MONNEY

& Beau Séjour Au Lac
Montreux
Lieve Muis,
'n Klein briefje maar, want eerstens heb ik geen brief van jou gekregen vanmorgen
en valt er dus niets te beantwoorden, tweedens sta ik op 't punt te gaan koffiedrinken
en dan naar Caux te vertrekken. (Slechts voor één nacht, dus 't behoeft geen
verandering in het adres te brengen). Den morgen heb ik grootendeels met ‘pakken’
doorgebracht, ditmaal 'n plezierig werk, omdat het me eraan herinnerde, dat ik over
'n paar dagen naar huis en naar m'n Vrouwtje ga, mijn Vrouwtje wier goede zorgen
en ordelijkheid ik te meer ga waardeeren als ik zoo nu en dan eens iets van Max z'n
garderobe onder mijn oogen krijg. Ik zou in mijn valis82 zijn smokingoverhemd
pakken voor vanavond, maar zóó'n vel heb ik er zelfs in mijn slordigsten
jonggezellentijd niet op nagehouden. En 'n ander had-ie niet volgens z'n zeggen.
Alles was vuil. Nu ligt dat natuurlijk voornamelijk aan hèm. Net zoo goed als ik had ook hij hier 'n paar maal kunnen laten wasschen. Maar rafels aan 'n hemd,
doorgesleten knoopsgaten enz. daar moest z'n Vrouw toch opletten! Zie je haar
eigenlijk wel ooit aan iets huishoudelijks bezig. En ja, dat moet je me toch ook eens
bij gelegenheid vertellen: weet Annie eigenlijk iets af van Max zijn vroegere
verhouding in Amsterdam, die met dat vreeselijke del, waarvan ik hem indertijd met
geweld heb afgeholpen? Je zult zeggen: wat kan 't je schelen. Ja, dat komt omdat ik
nu 'n paar dagen weer wat meer intiem met Max samen ben en er me telkens meer
over verwonder, hoe iemand het leven van absolute misleiding, zoowel van zichzelf
als van anderen kan volhouden. Enfin, al heel gauw kunnen we over al die
diepzinnigheden weer gezelligjes samen boomen. Vrijdagmiddag om één uur vertrek
ik van hier en dan ben ik Zaterdagmorgen bij je.
Ik hoop 'n gezond, opgewekt Vrouwtje te vinden, dat dapper klaar staat voor haar
groote rol. Dag, mijn Liefste. Duizend warme zoenen van je
trouwe Man

26 Februari 1913.
CAUX PALACE HOTEL

Caux s/ Montreux - Territet (Suisse)
Direction: H. Eulenstein
Lieve, groot Schat-van-me,
Max en ik hadden gisteravond aan tafel 'n dolle bui en schreven op den achterkant
van het menu 'n ‘vies praatje’ - zou Bennetje83 (Och, goóód, Bennetje...) zeggen. -
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Later op den avond is die dolle bui wel over gegaan. Je moet weten, dat ze van dien
avond hier 'n weldadigheidsavond hadden gemaakt, voor Zwitsersche weesjes of zoo
iets en nu kwamen daar werkelijk 'n hoop menschen: prinsen en prinsessen en
gravinnen en kamerheeren en weet-ik-al wat voor adellijke snoeshanen; en die dachten
daar allemaal aan niets anders, dan aan het wereldontroerende feit dat zij daar zaten
en hoe ze daar zaten. En die twee kerels daar op 't podium, dat was zooveel als 'n
strijkje. Soms kon ik mezelf niet verstaan door al het gepraat! Zong ik Fransch, dan
luisterden de Franschen en de rest kletste, zong ik Engelsch, dan hoorde je de Fransche
dames boven alles uit. En klappen deden alleen de aanwezige Hollanders. 't Was zóó
sterk, dat ik een keer heb gezegd (in 't Engelsch) ‘Dames en Heeren, ik zal verder in
elk van de talen beurtelings 'n liedje zingen, dan hoef U niet zoo lang te wachten op
uw gelegenheid tot praten.’ Van Limburg Stirum zei dan ook na afloop zeer terecht, dat het ‘varkens’ waren.
Enfin,
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we verdienden er Fr. 400,- aan en nu vanmorgen bemerkte ik, dat we voor logiés
enz. niets behoefden te betalen. Dus dat was nogal voordeelig.
Nu nog één avond, morgen (Donderdag) in het Eden Hotel en dan is deze ‘tournée’,
om niet te zeggen dit ‘tourment’, ook alweer achter den rug en keer ik ‘op vleugelen
der Liefde’84 naar m'n Fietje terug. M'n Fietje d'r portret is gehavender dan ooit, want
het reist naar al die voorstellingen mee - ofschoon je daarbij geen ‘Mascotte’85 blijkt
te zijn - en zit nu lekker warmpjes in mijn linker borstzak op m'n hart.
Ik laat nu dezen brief even rusten, want als ik straks weer beneden in Montreux
kom, vind ik naar ik hoop 'n brief van jou en dan kan ik dien meteen beantwoorden.
Voorlopig 'n poens op je stoute gezicht van
je Swiepsemannetje.
De verwachte brief is zooeven mij in handen gekomen, maar veel dat beantwoording
eischt staat er niet in... Ja, m'n Schat, de Kunst wordt met je hartebloed gediend. Daar
is nu eenmaal niet aan te ontkomen. Maar je moet er nooit 'n deuntje om gaan huilen,
want daar schiet je niet bijster hard mee op. Schwab moetje als regiseur in z'n waarde
laten, d.w.z. op repetitie doen wat-ie zegt, maar laat dan tevens zoo'n repetitie ertoe
dienen om je eigen opvatting te bepalen en repeteer die thuis. Dan kan je altijd op
de generale en bij de première zien, hoe die (de opvatting bedoel ik) doèt. De gezonden ‘critieken’ (waarom c?) heb ik ontvangen. Waarom moet jij - en
waarom moet Hunsche - communiqué's maken voor de A.S.C.86? Dat is Sternheim
z'n werk. Niet meer doen, hoor! Je hebt 't al druk genoeg als privé-secretaresse van
je man. Gauw kom ik je weer aan 't werk zetten. Je weet niet, hoe ik ernaar verlang
weer thuis te zijn. Dag, mijn eigenste Schat. Heb ik je onlangs woest gemaakt met
m'n brief? Niet meer van Wolff87 droomen, hoor! Wel van ‘de rest’!
Dag, Snuit! Met heel, heel, heel veel lieve gedachten blijf ik
Je Mannie.
Heb je Max zijn mooie briefkaart gekregen? En wel op de ‘voetjes’ gelet?88

26 Februari 1913.
GRANDS HOTELS MONNEY

& Beau Séjour Au Lac
Montreux
Mijn arme, kleine Schat,
Zooeven heb ik je bedroefde brief gekregen, net toen we gekiekt zouden worden en
net toen ook de werkelijke zon achter de wolken verdween.... Ja, ik heb inderdaad
op 'n avond, toen alles tegenliep met 'n half stuk in, maar toch volkomen bij m'n
positieven met Max zitten spelen, gewoon dobbelen met dobbelsteenen en voortdurend
verloren. Aldoor geprobeerd om met quite ou double me te herstellen en aldoor weer
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minder gegooid. Ik weet, dat 'n werkelijke vriend mij nooit zoo hoog zou hebben
laten komen, maar 'n werkelijke vriend heb ik nu eenmaal aan Max ook niet. Hijzelf
heeft verscheiden malen gezegd dat 't gekheid was, als we ‘elkaar’ zoo zaten af te
zetten en hij heeft dan ook na dien avond van die hooge schuld ook niet meer
gesproken, zoodat ik eigenlijk dacht, dat hij het als gekheid beschouwde. Dat hij
zulks niet deed, blijkt eerst nù. Dat hij er aan zijn Vrouw over schreef, zonder die
geheimhouding voor te schrijven, is in strijd met alle wetten van eer, maar met dat
alles.... de oorspronkelijke schuld ligt bij mij. En de ellende, die ik voel, omdat ik er
jou verdriet mee deed, bewijst me opnieuw hoeveel ik werkelijk van je hou. En ik
bid God, dat dit het eenige verdriet zal zijn, wat ik je ooit doen zal. 'n Feit is dit: ik
ben een drinker en ik ben 'n speler, zooals
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de meeste zwakke menschen. Voor 'n groot deel dank zij jou, voor een groot deel
ook dank zij m'n ouder-worden heb ik mezelf zeer vaak tegenover die beide
hartstochten ‘in de hand’, maar in buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld daar
in St. Moritz, waar alles tegenliep en alles me beroerd maakte, dan laat ik mezelf
maar gaan en zou misschien mijn laatste cent vergokken of verdrinken. Vindt je het te gevaarlijk jouw jonge leven voorgoed te verbinden aan zoo'n riskant
mensch, wel, dan heeft dat proefjaar van ons toch zijn nut gehad.... Ik kan nu wel
beloven van 't nooit weer te doen, maar dit is zoo'n belofte-in-de-wind als die van
‘altijd trouw blijven’, waar we 't al zoo dikwijls over hebben gehad. Bleef jij altijd
mijn gedachten beheerschen, zooals je 't goddank meestal doet, dan kon ik gerust
beloven want dan zou ik m'n belofte ook houden. Maar omdat over mijn leven nu
eenmaal vaak huizenhooge golven van beroering - en beroerdheid - slaan, waarop
zelfs de gedachte aan jou geen invloed oefent, daarom zal ik nog wel eens meer zoo'n
onderdompeling ondergaan. Vindt je dat te gewaagd, wil je jezelf aan zulke
teleurstellingen en redenen tot verdriet niet blootstellen, welnu, je weet wat we altijd
zeggen: ‘je kan er nog af’....
Praktische gevolgen heeft dat verlies van mij natuurlijk alleen in zooverre, dat ik
de eerste maanden wat harder zal moeten werken, of wat krommer zal moeten liggen.
Ik zou niet in Max z'n plaats willen wezen en van hèm f 700,- hebben gewonnen!
Ellendiger vind ik, dat mijn blijde thuiskomst, waarop ik me zoo had verheugd,
waarnaar ik met zoo'n verlangen heb uitgezien bedorven is. 'n Groote straf! Maar
vindt je 'm nog niet zwaar genoeg, je hebt 't middel in de hand om den dobbelaar en
zuiper heviger penitentie89 - te doen ondergaan: de middendeur dicht90 en je bènt er.
Mijn allerliefste, ik weet, dat ik bitter schrijf en stug, kortom beroerd en heel anders
dan ik 't voel. Maar zooals ik op 't oogenblik voel, dat laat zich ook niet eens zèggen,
dat laat zich maar samen vóélen als je niets zegt en elkaar maar in de oogen kijkt.
Dag Kindje.
Je ongelukkige Man

26 Februari
Woensdagavond 12 uur.
Mijn grootste Liefste, mijn eigen goeie Vrouw!
Ik heb natuurlijk den heelen dag aan je gedacht, en ofschoon ik al op 't punt stond
om naar bed te gaan, kom ik er al pratende met je portret toe, om je nog even te
schrijven. Papier heb ik hier niet; daarom gebruik ik 'n stukje kastpapier uit m'n
schrijftafellade. 't Komt er niet op aan, waar ik het op schrijf, maar opschrijven wil
ik het, dat ik je zoo dankbaar ben, Vrouwtje voor je echte, mooie Liefde. Als je niet
werkelijk zooveel van me hield, zou je me niet zoo'n brief hebben geschreven als
dien van vandaag.... Ik voel hoe beroerd 't voor jezelf moet zijn geweest, zoo'n brief
te schrijven, hoe ellendig, 't voor je moet zijn geweest, toen je me schreef, dat ik je
nù voor 't eerst was tegengevallen. Ja, dat ik je al niet veel eerder tegengevallen ben...
't Is reden tot verwondering voor me geweest! Je hebt me gesteld op 't voetstuk,
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waarop waarschijnlijk elk jong meisje den man stelt, die haar tot Vrouw maakt. Je
eigen kunstenaarsgevoel, je eigen trots misschien heeft er je toe gebracht om later
niet te willen zien, dat 't standbeeld, dat je voor mij had opgericht geïdealiseerd was;
niet beantwoordde aan de werkelijkheid. Maar nu kom je tot rustiger beschouwen.
Nu weet je dat jouw Swiep, ja misschien 'n beetje veel gelezen en 'n beetje veel
gezien en 'n beetje veel ondervonden heeft, maar dat-ie toch overigens is 'n mensch
als zooveel anderen: kleintjes en zwakjes en gauw tot 't verkeerde verleid.
En nu je dit eenmaal weet, mijn Vrouwtje, ja, nu kan ik je natuurlijk niet meer
vragen
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om mijn Vrouw te worden, want dat ben je al zoolang, maar nu aarzel ik zelfs om je
te vragen of je wel jouw naam - al is 't zelfs maar je tooneelnaam - zou willen offeren
voor dien anderen, die wellicht de naam is van 'n drinker en 'n speler 'n Drinker en 'n speler! Want ook vanavond heb ik weer gedronken - niet te veel
hoor! 'n Simpel glas wijn, al zou je ook uit mijn gekrabbel 't tegendeel op maken en ook vanavond heb ik weer gespeeld. Gewonnen, dezen keer, maar dat doet er
natuurlijk niet toe. - Fieps, mijn Schat, jouw Swiep, die drinkt en die gokt. Wil je nu
ondanks dat groote risico toch wel de échte, de wettige vrouw worden van diezelfden
man? Liefste, Lief, wil je toch wel 't groote gewicht van jouw onschuld en van jouw
eerlijkheid en van jouw kinderlijkheid als tegenwicht werpen in de schaal, die aan
den anderen kant belast is met al mijn zwakheden, hebbelijkheden en
onhebbelijkheden? Fietje, mijn Schat, wil je ondanks dat alles tòch mijn Vrouw
worden? Eens heb ik je beloofd om met hoogen hoed en gekleede jas die vraag te
komen doen. Zóó doe ik 't nu niet - Maar tòch op ‘rose’ papier. Dat stààt ook al
officieel.
Nu, bij God, in ernst, in allerheiligste ernst: Fieps, zullen wij samen trouwen? Wil
je mijn échte Vrouw worden? Of durf je niet? Aanstaande Zaterdag kom ik 't antwoord
halen.
Swiep

27 Februari 1913.
Donderdagmorgen
GRANDS HOTELS MONNEY

& Beau Séjour Au Lac
Montreux
Mijn allerliefste,
Zooeven ontving ik nog weer je langere brief, die aan mijn ontboezeming op 't ‘rooie
papiertje’ natuurlijk niets verandert, integendeel haar nog meer recht van bestaan
geeft. Je bent een goeie, lieve Schat en ik vind 't ellendig, dat ik je zooveel verdriet
heb gedaan. Maar, Liefste, je moet je zoo'n ongelukkige gok-avond niet voorstellen,
alsof we waren gaan zitten, zeggende: zie zoo, nu gaan we eens hoog spelen... Neen,
't begon gewoon met dobbelen om 'n ‘drink’, zooals je altijd doet aan 'n bar. Toen
om 'n frank enz. enz. en eindelijk verloor ik 180 francs. Die wilde ik den avond
daarop weer terugwinnen en bracht het werkelijk tot 80 francs. En toen draaide ineens
de kans en met voortdurend doubleeren ging ik er steeds dieper in. Nu zeg ik nog
eens: wanneer het omgekeerde het geval was geweest, had ik bijvoorbeeld Max niet
toegelaten om, zeg om 500 francs te spelen, maar zoover denkt Max niet na, of liever
hij denkt: Swiep is oud en wijs (en wijs! och arme!) genoeg om zelf te remmen.
Enfin, 't is gebeurd. Mijn afbetaling van Max had ik toch nog hoogstens één of
twee maanden gekregen. En of ik nu in 't geheel f 5000 of 5400 schuldig ben, dat
scheelt niet zoo heel veel.
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Ja, m'n Schat, dat noem je nou lichtzinnigheid. En lichtzinnig... ja, jij zou zeggen:
‘zoo ben ik nu eenmaal. Niets aan te doen....’
Ja, er is wèl wat aan te doen. En dat kan jij. Je hèbt er al 'n heeleboel aan gedaan.
Juist door je lieve bezorgdheid en door je moedig meewerken breng je mij steeds tot
betere gedachten en tot betere of liever tot minder talrijke slechte daden. Maar je
kunt zoo'n wildzang en overgeleverde lichtmis91 maar niet ineens tot verbetering
brengen. Elke ziekte en elke genezing gaat nu eenmaal met tijdelijken terugval
gepaard.
Maar wij samen, mijn Schat, zullen 't eindelijk wel winnen.
Zaterdag zullen we, helaas, nog niet veel aan elkaar hebben, ofschoon je
waarschijnlijk nog wel thuis zult zijn als ik arriveer (half elf.) maar voor de rest, jij
met generale en première, ik met afrekeningen en 's avonds optreden.... we zullen
elkaar pas laat in den avond rustig kunnen spreken.
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Ik had er eerst zoo naar verlangd. Nou zie ik er wel 'n beetje tegenop. Dag, mijn
eigen Schat. Den heelen nacht heb ik met je portret op m'n borst geslapen. Ik voel
nu zelf pas, hoe innig veel ik van je hou.
Een warme, lange zoen van
Je Mannie
De brief van 26 februari 1913 en van 27 februari 1913 zaten in één enveloppe.

Hoorn, 19 Maart 1913.
PARKHOTEL

G. Jz. Wonder.
Mijn arme lieve kleine zieke Fiepje,
Volgens belofte ga ik je even 'n briefje zitten schrijven, schoon onder niet heel
gunstige omstandigheden: eerstens heb ik pijn in m'n kop ('k hoor je al vragen: wat
heb je gedronken) doordat ik geslapen heb in 'n kamer waar alles naar naphtaline92
stonk en in de tweede plaats zit mijn waarde gastheer Gerrit Janszoon Wonder met
'n stem als 'n klok Max op de hoogte te helpen van de plaatselijke toestanden.
Maar ik wil toch even mijn kleine Pop 'n troostwoord schrijven, opdat ze wat te
lezen heeft in haar bedje. Hoe gaat 't nu met 't luchtpijpje? Gelukkig wat beter, hoor
ik daar juist van je Moessie. Eet nou maar lekker en blijf er maar warmpjes en rustigjes
onder, dan ben je weer gauw mijn gezonde, dikke (!) Vrouw.
't Was hier in Hoorn weer 'n geestdriftvolle avond: 'n juichend publiek van
Hoornsche notabelen met burgemeesters en doktoren uit de omstreken aangevuld.
Mijn stem was weer vrijwel beter, hoewel nog niet zóó als 't wezen moest. Enfin,
het is nu de komende dagen gelukkig niet zoo heel erg inspannend.
Hier is 't beestenweer: trouwens 't schijnt hier altijd te stormen en te waaien en we
zullen straks wel dobberen op de Zuierzee. Zal je eens denken aan je Mannie, die
storm en ongemak trotseert om de Khunst te dienen! Dag, mijn liefste Schat. In
gedachten kruip ik weer over stoelen, bedden en nachtkastjes om je op je lieve bleeke
snuit 'n poensje te brengen. Groeten aan ‘Sientje.’93 Beterschap, hoor.
Dag Muizekind.
Je Swiep.
De lichte griepaanval van Pisuisse (hoofdpijn, zwakke stem) zet toch verder door en
hij doet een beroep op zijn collega Betty Holtrop-van Gelder zijn voordracht in
Apeldoorn over te nemen.

A'm
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21 mrt '13
Aan den Raad v. Beheer der Kon:Ver: Het Ned: Tooneel
te
Amsterdam.
Mijne Heeren
Zooeven ontving ik het verzoek, of ik ook a.s. Zondag een voordracht zou kunnen
houden te Apeldoorn inplaats van den Heer Pisuisse, die ziek is. Ik zocht toen dadelijk
de gelegenheid om U te bereiken, en hoorde dat er op 't oogenblik vergadering was
in den Schouwburg. En nu ben ik zoo vrij - en ik hoop dat u
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dit niet kwalijk zult nemen - U een oogenblik lastig te vallen om U te vragen of u
zoo vriendelijk wilt zijn mij daarvoor Uwe toestemming te verleenen. 't Is mógelijk
dat er entree geheven wordt. Zekerheid hierover kan ik niet zoo gauw krijgen en uit
de aanvraag kan ik het niet opmaken, maar mij dunkt: het zàl wel. Ik zou heel graag
gaan; Eerstens omdat het nog al goed honoreert - wat in deze moeilijke tijden niet
valt te onderschatten - en ten tweede omdat ik den zieke er een dienst mee bewijs.
Ik hoop van harte dat u redenen zult vinden om mij dit verzoek toe te staan en verblijf
in de meeste hoogachting
Uwe dw
Betty Holtrop - van Gelder
Mag ik, met het oog op het spoedeischende van het geval, morgenochtend om 10
uur bij den Heer van Korlaar laten hooren wat het antwoord is?
Nogmaals
hoogachtend
B.H.G.

Scheveningen, 19 Juli 1913.
Cabaret-Artischique
Theaterzaal van het Kurhaus
Scheveningen
Directie: Max van Gelder
Allerliefste Schat van me,
Op de lessenaar van Van der Steen schrijf ik je even 'n antwoord op je ‘expressie’,
die ik al - 'n paar maal! - in de kleedkamer heb gelezen. Sorel genaamd Ada, staat
juist te zingen: 't Huis is stamp-en stamp. Trouwens gister en eergisteren dito en ik
heb reuzensucces gehad. Met Ada Sorel had ik gisteravond mot omdat ik haar verbood
langer op te treden, zulks met het oog op Jammermeier.94 Nu bemoei ik er me verder
niet mee en laat haar brullen zoolang ze wil - Liefste snoes, ik zal Woensdag in
Arnhem95 trachten te komen en zal zulks ook aan Lo96 schrijven, maar reken er nog
niet te vast op. Vandaag was 't leuk met de kinderen naar Breda te gaan; het zijn
allebei - al zeg ik 't zelf - schatten. 't Elidoor ‘geval’97 zit nu in elkaar. Wel waren er
geen repetitieklanten, maar ik heb 't met die ééne dikke juffrouw Loder (of ken jij
die niet) heelemaal in elkaar gezet. Dat is 'n uitstekende assistente.
De paraspuit98 heb ik gister door Max laten meenemen. Hij zou hem je morgen
sturen. Gemeen, dat je niet in Sch. komt, maar je hebt gelijk: 't weer is hier ellendig.
Dag, m'n eigen allerliefste. Heel veel nachtzoenen op je schattige kop van je
Mannie.
Op 31 juli 1913 sturen Jean-Louis Pisuisse en Fie Carelsen onconventionele kaarten
aan familie, vrienden en kennissen.
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Amsterdam, 31 Juli 1913
Leidschekade 95.
Ondergeteekenden hebben bij deze de eer, u mede te deelen, dat zij voornemens zijn,
donderdag 14 Augustus a.s. hunne tegenwoordige verbintenis wettelijk te doen
bevestigen.
Fie Carelsen.
Jean-Louis Pisuisse.
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De dag voor hun huwelijk schrijft hij haar nog een brief:

[13 augustus 1913]
CAFE-RESTAURANT ‘PSCHORR’

D. Reese
Gerant:
B. Bijkerk
Coolsingel - Boulevard 1 - 4
Rotterdam,
Dag, Fiepsekind-van-me,
tot Woensdag!
Woensdag - Wodans-dag - is de dag van den Oppersten God!
Hij moge òns genadig zijn!
je Man
In het cabaret in Scheveningen wordt het jonge paar tijdens een van de laatste
voorstellingen van dat zomerseizoen uitbundig gehuldigd.

Eindnoten:
1 knap-gedecoreerde kelder; een futuristisch beschilderde, modern ingerichte kelder The cave of
the cold calf.
2 Maliaatjes; waarschijnlijk bedoelt Pisuisse hiermee haar menstruatietijd. Deze uitdrukking komt
in het verloop van de brieven met grote regelmaat voor. Het woord komt misschien van het
Franse ‘malade’ ‘ziekjes’ wordt dat ‘malaadjes’, wat door Pisuisse dan weer Maliaatjes wordt
genoemd naar de actrice Amalia de Groot die hij in Nederlandsch-Indië ontmoet heeft en voor
wie Pisuisse niet veel sympathie kon opbrengen, zoals uit 't vervolg van de brieven zal blijken.
3 het Palace; het Crystal Palace in de wijk Sydendam met veel glas in zijn bouwconstructie
verwerkt.
4 Mevrouw Strindberg; Frida Uhl. Zij is de tweede vrouw van de Zweedse auteur en vooral als
toneelschrijver beroemd geworden August Strindberg.
5 De violiers; toneelstuk van Willem Schürmann, dat meer dan 200 maal door Royaards is
gespeeld.
6 raisonneur; vroeger waren de personages van een toneelstuk verdeeld in typen: de vrek, de
minnaar (Liebhaber), de raisonneur (de serieuze, verstandige man), enz.
7 Theatre Sarah Bernard; in 1893 gaf de Franse actrice Sarah Bernhardt haar naam aan het
voormalige Théâtre de la Renaissance.
8 Spoken; toneelstuk van Henrik Ibsen.
9 Sjijntje; dienstmeisje.
10 Directrice; mevrouw F. Strindberg-Uhl.
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11 ‘Bains mixter’; ‘Un bain de menage’ van Georges Feydeau.
12 Het ‘Leven’; algemeen geïllustreerde bladen. Jrg. 1-35, 1906-1940. Daarna opgegaan in ‘De
Prins’ der geïllustreerde bladen.
13 Vos; Herre de Vos. De brief gaat over de auteursrechten van de liedjes die Pisuisse zingt.
14 De ‘thee’; ‘Poëzie en Proza in de thee’ had Pisuisse in het voorjaar van 1909 ergens in Indië
onderweg in een trein geschreven. Hij was geïnspireerd door een bezoek aan de heer K.A.R.
Bosscha in het bekende theeland Malabar, boven Bandoeng.
15 succes hebt gehad; in haar rol van Blanche Sartorius in ‘De huizen van de weduwnaar’ van
G.B. Shaw.
16 moeder en Hans; zijn moeder W.J. Pisuisse-Schipper en zijn zuster A.E.G. Pisuisse, ook wel
Hans genoemd.
17 Annie; Annie Jurgens.
18 Indische beer; schuld gemaakt in Indië.
19 Engelsche concerttoon; met concerttoon wordt bedoeld de ‘pitch’, de toon waarop het orkest
stemt. Die stemtoon was in diverse landen en perioden niet gelijk. Rond 1890 is de stemtoon
gestandariseerd en in Birmingham vastgesteld op a' = 440 (aantal trillingen per seconde). De
stemvork geeft een A' = 440 Hz.
Nu zal in 1912 (datering van de brief) in Engeland de standdaardtoon een duidelijk feit zijn
geweest, terwijl op het vaste land nog niet overal die stemtoon was overgenomen en dus ook
lager lag dan A'.
20 familie de Jong; misschien verre familie van Fie Carelsen (Sophia de Jong). In ieder geval een
vooraanstaande familie bij wie Pisuisse op 16 februari 1913 een avond verzorgt. Mogelijk de
Vlaamse componist en pianist Marius de Jong.
21 miscrediet; Pisuisse maakt hier een eigen woord. Discrediet is verdacht zijn, crediet is hem iets
ten goede aanrekenen.
22 Gròòte; driemaal onderstreept.
23 ‘Palace’; het Chrystal Palace in de wijk Sydenham.
24 ‘gejogen’; maak je maar niet druk hoor!
25 ‘Jonker’; jhr. J.H. Von Schmidt auf Altenstadt.
26 ‘de Vrouw’; ‘De vrouw in het spel’ van C. Fitch. Fie speelt daarin Claire Forster, òf ‘De
onbekende vrouw’ van A. Bisson waarin Fie Felicie speelt.
27 ‘De Greep’; melodramatische schets van Jean Sartène, waarin Louis Bouwmeester sr. de rol
van Jean Marie Hardouin vertolkt. Taalproblemen waren er niet, het was een stomme rol. De
andere spelers waren een paar goedkope krachten. De pemière was op 21 oktober in het kader
van een variété-programma van het Palladium Theatre. Gedurende 3 weken trad Bouwmeester
twee keer per avond, om 6.20 en 9.10 op.
28 Koningin Elisabeth stuk; waarschijnlijk bedoelt Pisuisse hier ‘Elisabetta regina d'Inghilterra’
van Paolo Giacometti, dat in 1908 verfilmd werd met Sarah Bernhardt in de hoofdrol.
29 Dassen; zij wonen in pension ‘Das.’
30 'n Oom; Oom Hendrik. (Henri) Lodewijk Pisuisse, hoofdredacteur van de Middelburgsche
Courant. Deze had al in 1898 ongesigneerde stukjes van Jean-Louis Pisuisse in zijn krant
geplaatst.
31 Coba; zijn ex-vrouw, Jacoba Smit.
32 voor artistieke doeleinden; zij vertaalt onder de naam mevrouw Jac. Pisuisse-Smit het toneelstuk:
‘The butterfly on the Wheel’ - Een vlindertje op de pijnbank.
Jean-Louis en Jacoba zijn al op 23 augustus 1912 officieel gescheiden.
33 ‘palstierige poenzen’; zoenen (zelfbedachte woorden).
34 Mien; Wilhelmina Jacoba (Mien) Pisuisse.
35 Bennetje; wel vaker noemt Pisuisse deze naam (brief 26-2-1913 en 14-9-1919), maar wie
hiermee bedoeld wordt is onbekend.
36 'n mooie recette van ruim 300 pop; een mooie ontvangst van 300 gulden aan entreegelden van
de voorstelling.
37 de paperij; het papendom, (minachtend) de rooms-katholieke geestelijkheid, haar denk- en
handelwijze.
38 Clericale actie; klerikaal, de actie, door de geestelijke stand, de invloed van de geestelijkheid.
39 de duiten mankeeren; duit, oude koperen munt; het geld ontbreekt.
40 mijn ‘boek’; Pisuisse geeft permanent tekstboekjes uit van zijn repertoire, die in de zalen waar
hij optreedt verkocht worden. In grote lijnen verschillen ze zeer weinig van elkaar, hoewel er
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geen twee volkomen dezelfde edities bestaan. Het kernrepertoire blijft hetzelfde alleen daar
omheen doen zich wijzigingen voor.
Mies en Rob; wie hiermee bedoeld worden is onbekend.
Lo; Lodewijk E.M. van Raalte.
Huidekoper; zijn schuldeisers uit Indië J. Huidekoper en Jan Huges, zie hiervoor de brief van
21 oktober 1912.
Americain; hotel-cafe-restaurant op het Leidseplein.
beneden gaan eten; zij bewonen kamers in Pension Das, waar beneden de maaltijd geserveerd
wordt.
turfschip-stad; Breda.
Co; zijn zuster Jacoba (Co) Wilhelmina Pisuisse woonde in Breda, waar zij zang- en spraaklessen
gaf.
En uw bil is mij een bed!; eigen variatie op; uw wil is wet, wat u zegt, zal gebeuren.
onkruid enz....; onkruid vergaat niet, de nuttelozen zijn het taaist en blijven het langst leven.
passez-moi-le-mot; met permissie.
spierinkje een kabeljauwtje; een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen, een kleinigheid
opofferen om iets veel groters te verkrijgen.
de Gertrude; de naam van de wasvrouw.
Gijselbregt; ‘Gijsbrecht van Aemstel’ van Joost van den Vondel.
Waarschijnlijk vergist Pisuisse zich aangezien Fie in deze tijd wel in Vondel's ‘Lucifer’ (Rey
van Engelen) en in ‘Adam in ballingschap’ (Rey van wachtengelen) speelt.
Later in 1914 speelt zij in de ‘Gijsbrecht van Aemstel’ (Rey van Amsterdamsche Maeghden /
Rey van Klaerissen / Klaeris van Velzen).
stoomverwarming; verwarming door radiatoren of verwarmingsbuizen circulerende stoom.
nieuwe rol; Fie is haar rol in het stuk ‘Loulou’ van Frank Wedekind aan het instuderen. Zij
speelt daarin Loulou. Zie hiervoor ook de brief van 20 maart 1913.
vele violen en 'n basbasbas; ‘Twee violen en een bas-bas-bas en een strijkstok waar geen haar
op was...’ een oud kinderliedje.
‘Maar 't is nog niet zéker, Pa’; citaat, bron niet achterhaald.
familie de Jong; zie hiervoor de brief van 21-10-1912.
Malia; Amalia de Groot, de actrice die Pisuisse niet erg mag. Hij heeft haar in 1909 in Indië
ontmoet.
Van G.; Max van Gelder.
‘Loulou’; zie hiervoor noot 55.
Hellendoorn; Het café-restaurant in Soerabaja.
Vergnügungs-Comité; het comité dat zorgt voor het amusement, de ontspanning.
Die hooge kosten voor je nieuwe rol; vroeger moesten de acteurs en actrices zelf hun
toneelkleding betalen.
visites-d'affaires; zakenbezoeken.
‘Loulou’; toneelstuk van Frank Wedekind.
‘Malia’; Amalia de Groot, de vrouw waar Pisuisse een hekel aan heeft. Hij gebruikt een gedeelte
van haar naam voor de menstruatieperiode van Fie. De uitdrukking ‘Visite hebben’ is in de
volksmond bekend als aanduiding voor de menstruatieperiode.
weer beter is; Fie heeft geregeld last van ontstoken eierstokken.
N.K.K.; Nederlandsche Kunstenaars Kring.
met ‘Pisuisse’ onderteekenen; zie hiervoor de prentbriefkaart van 15 februari 1913.
mevrouw NB; Nell Bronger, de ontwerpster, kleedster en naaister is dan 34 jaar.
jedenfalls; in elk geval.
te steede; een samentrekking van terstond en stante pede, op staande voet, onmiddellijk.
‘mooie’ Gijsbrecht; zie hiervoor de aantekeningen bij de brief van 22 december 1911. De
‘Gijsbrecht’ van Willem Royaards, met muziek van Alphons Diepenbrock, gespeeld door het
Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.
New York Herald; het belangrijkste dagblad van de Verenigde Staten. Sinds 1879 verschijnt
er in Parijs een Europese editie.
Dr. Desm; dokter Desmitt van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.
van de ellende afgeholpen; haar menstruatiecyclus verloopt nog niet normaal.
het Palace hotel; zie hiervoor de brief van 21 februari 1913.
vreemdenlijst; een lijst waarin de namen van de hotelgasten worden geschreven, een hotelregister.
‘Ulfstjerna’; Johan Ulfstjerna van T. Hedberg.
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‘Boven Menschelijke Kracht’; een spel in twee bedrijven van Björnstjerne Björnson.
valis; valies, koffer.
Bennetje; wie hiermee bedoeld wordt is niet duidelijk.
‘op vleugelen der Liefde’; gedicht van Heinrich Heine. ‘Auf Flügeln des Gesanges.’
‘mascotte’; een voorwerp dat geluk aanbrengt.
A.S.C.; Amsterdamsche Schouwburg Commissie.
Wolff; hier bedoeld Pisuisse misschien Willy Wolff (tekstschrijver) of de redacteur van de
Wereldkroniek A. Wolff.
de ‘voetjes’ gelet; Fie plaagt hem vaak met de stand van zijn voeten op de foto's die hij haar
stuurt. Zie hiervoor b.v. de brief van 31 mei 1909. Misschien gaat het hier ook over een foto.
penitentie; boete; strafmaatregel.
de middendeur dicht; zij bewonen kamers en suite. De kamers liggen achterelkaar en zijn door
de suite-deur van elkaar gescheiden.
lichtmis; losbol, iemand die zich aan uitspattingen overgeeft.
naphtaline; naftaleen, wordt gebruikt als motwerend middel.
Sientje; dienstmeisje, Pisuisse noemt haar ook wel Sjijntje.
met het oog op Jammermeier; met het oog op het gejammer en gemeier.
Arnhem; waar Fie mee speelt in de voorstelling ‘Oedipus’ in het openluchttheater Sonsbeek.
Lo; zijn vriend Lo van Raalte.
't Elidoor ‘geval’; bijna onleesbaar geschreven, niet meer na te gaan. Vermoedelijk attributen
voor een of ander zangspelletje.
de paraspuit; de paraplui.
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September 1913-December 1913
Tournee door Nederlands-Indië.
Brieven uit Scheveningen, Genua, stoomschip Vondel, Suez, Colombo, Sabang,
Medan, Batavia, Bandoeng, Samarang, Soerabaja, Modjokerto en Batavia.

Amsterdam, 3 September 1913.
JEAN-LOUIS PISUISSE,

Chansonnier
LEIDSCHEKADE
AMSTERDAM.

95,

Aan het Bureau voor AUTEURS-RECHTEN
JOGJAKARTA

Badhuisweg 32, Scheveningen.
Mijne Heeren,
Na overleg met mijn collega BLOKZIJL, terzake de Zondag 11. persoonlijk door mij
met U besproken aangelegenheid, heb ik de eer u almede in antwoord op Uw geëerd
schrijven dd. 1 dezer, te melden, dat wij besloten hebben, het ons voorgelegde
Contract in beginsel te aanvaarden, doch het dan gaarne, bij wijze van toets voor
onze verdere handelswijze ten deze, zonder afwijkingen Uwerof onzerzijdsch
uitgevoerd willen zien.
Wij zijn derhalve bereid, het uitvoeringsrecht van de werken, waarover Uwe
Sociëteit de beschikking heeft, te betalen met een som ineens van HONDERD GULDEN
èn den afstand van plaatsen, gelijk die in de artikelen 3 en 4 van het Contract is
bepaald. Tevens willen wij dan wel U terwille zijn bij het gewennen van het Indische
publiek aan het betalen van Auteursrecht en de Vijf Percent daarvoor niet alleen op
onze aankondigingen vermelden, maar ook ‘de facto’ incasseeren.
Wat nu het Contract zelf betreft, afgezien van de omstandigheid, dat het wel een
beetje erg éénzijdig en apodictisch is gesteld (maar dat schijnt nu eenmaal tot de
algemeene allure van Uwe Sociëteit te behooren), bevat het enkele bepalingen, die
toch gewis, blijkens de kantteekeningen welke ik erop aanbracht, aanvulling en in
elk geval gemeenschappelijk overleg tusschen U en ons zullen noodig maken.
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Het zou mij aangenaam zijn indien dit overleg òf Vrijdagmorgen a.s. te halfelf ten
Uwent, of wel Zondagmorgen te halfelf ten Uwent plaats kon vinden, aangezien dit
de eenige uren zijn welke ik vóór mijn vertrek naar Indië nog beschikbaar heb.
Onder insluiting der contracten verblijf ik in afwachting Uwer berichten
Hoogachtend
J.Pisuisse.
Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl zijn met de trein naar Genua gereisd om daar
aan boord te gaan. Dat is sneller dan de hele reis per boot te maken. In het Algemeen
Handelsblad kunnen we de vaarroute nalezen:
30 - 8 - 1913

vertrek s.s. Vondel uit Amsterdam

31 - 8 - 1913

Southampton.

3 - 9 - 1913

Ouessant gepasseerd

5 - 9 - 1913

vertrek uit Lissabon

6 - 9 - 1913

Gibraltar gepasseerd

8 - 9 - 1913

uit Gibraltar vertrokken

10 - 9 - 1913

in Genua aangekomen

11 - 9 - 1913

uit Genua vertrokken

15 - 9 - 1913

gearriveerd in Port Said.

16 - 9 - 1913

Suez vertrokken

20 - 9 - 1913

Perim gepasseerd

27 - 9 - 1913

vertrokken van Colombo

30 - 9 - 1913

aangekomen in Sabang.

4 - 10 - 1913

Batavia.

Op de achterkant van de enveloppe:
De hut is een binnenhut, maar ruim en goed.
Afscheidstelegram gehad van Horsting Dag
Swiep.

[Genua, 11-9-1913]
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’.
S.S. VONDEL.
Lieve Popke,
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Nog even 'n papieren zoen, vóór we wegvaren. Dankjewel voor je lieven brief, hoor
Schat. Ik zal hem trouw bewaren!
't Gezelschap aanboord lijkt me lang niet zoo aardig als destijds op de ‘Rembrandt.’1
Enfin, we zullen weleens kijken.
Dag, m'n liefste Snoes. Op je lieve, trouwe oogen en je stouten mond 'n poens of
tien van je
Swiep.
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Gênes le 11 Septembre 1913
GD. HOTEL BRITANNIA

près de la gare et du port
Gênes
Galliano & Orlandini Prop.
Mijn allerliefste Snoezekind,
Zooals ik je al per briefkaart meldde was de reis, wat bewondering van natuurschoon
betreft, geen succes te noemen. De nevel en de regen hebben ons van Amsterdam
‘Wiepie’2 uit trouw vergezeld tot Milaan, zoodat we vrijwel op onze lectuur en ons
reisgezelschap waren aangewezen, toen we in Bazel den slaapwagen verlaten hadden,
waarin ik een tamelijk goede rust genoten had - al was 't ook onaangenaam om,
wanneer ik mijn linkerhand uitstak tegen 'n electrische lamp te slaan inplaats van 't
zachte ‘gezigje’ van mijn Schat te voelen. Ook van het snurken is al de pret af wanneer
je er geen ‘duutjes’3 meer voor krijgt....
Maar, om op de reis terug te komen, we troffen 't nogal met onze ‘Reisegefährten.’
Een daarvan was een tweeëntwintig jarige Indische jongen, 'n leuke baas die ten Kate
bleek te heeten en met wiens zuster jij intertijd op de ‘Derfflinger’4 de hut hadt
gedeeld. Toevallig, hè! Hij was, zooals hij zei, in Haarlem, waar hij woonde, met
zijn Vader ‘de eenige haan’ in huis en 't gevolg daarvan was, dat de vrouwen thuis
hem kostelijk voor de reis hadden toegerust. Het jongemensch was je reinste
wandelende snoep-, fruit- en drankwinkel. En hij rustte niet, vóór wij hem door zijn
voorraad hadden heengeholpen. Dit praatje over 't eten herinnert mij eraan, dat we
in Utrecht begonnen met 'n strop: er was geen restauratiewagen aan den trein... Wèl
de ‘Freule's’5 en ‘Willy’6. Aan ‘Willy’ gaf ik de bloemen, die wij van Greetje7 hadden
gekregen en waarmee we in de stampvolle coupé geen raad wisten (zeg dit niet aan
G. en D.8, hoor!). 't Lieve kind glom van zaligheid en liefdestranspiratie. De
‘Freules’.... gingen natuurlijk meê! Niet naar Indië of Genua goddank, maar toch tot
Arnhem, waar ze zoogenaamd uit eten moesten, hetgeen blijkbaar 'n stout-stout
jokkentje was. Vol poëtische heilwenschen namen ze aan 't station in Arnhem afscheid
en zagen gelukkig niet, hoe we daarop vreeselijk prozaïsch 'n warme
varkenskarbonade - ik zie jou al kijken! - verorberden, zoo waar uit onze vette vingers.
't Traject Bazel-Genua maakten we dan verder, zooals ik al schreef, met den jongen
ten Kate en met een opgewekt stelletje Indische Hollanders, meestal 2e
klassepassagiers van de ‘Vondel’.9
Na Milaan knapte het weêr op en hadden we 'n prachtige kijk op 't meer van
Lugano. Jammer, dat daar in de buurt tot Genua toe zoo'n hoop tunnels zijn, allemaal
van die beroerde, benauwde, rookerige, 't uitzichtbenemende, lawaai makende tunnels,
die mij op 't laatst hevig irriteerden. - Wist jij, dat er tusschen Zwitserland en Italië
een heusche grens bestaat? Stel je voor: daar hebben ze een drie meter hoog netwerk
aangelegd - van ‘prikkeldraad’ zou Greetje zeggen - met bellen eraan: en als daar
iemand overheen wil klimmen hoor je 't honderden meters ver rinkelen. 'n Bewijs
dat de lieve jongens aan weerskanten van die grens elkaar maar weinig vertrouwen.
-
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Door die lamme tunnels kwamen we stinkend vuil in Genua aan - Genova la
Superba! - waar we wèl onze bagage maar niet onszelf op de boot konden brengen,
zoodat wij een onderkomen moesten zoeken in bovenstaand Hotel. 'n Rare,
onaangename, maar toch wel verklaarbare maatregel van de Mij. Nederland. Hier
hebben we ons eerst duchtig gereinigd en zijn daarna Genua ingetrokken, gesoupeerd
in 'n leuk cafeetje en daarna liedjes gehoord van lieftallige joffers in het Eden Theater.
Die Joffers moeten het pleit winnen door haar vrouwelijke bekoorlijkheden, die niet
gering waren - velen ervan leken op jou. Hoe vindt je zoo'n complimentje?! - en door
de aardigheid van hun liedjes (verzoeke hier vooral een l en geen t te lezen!) Die
Italiaansche chansons zijn schattig. Jammer, dat ik ze niet versta. Om twaalf uur
lagen we onder de wol in
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een lauwen Italiaanschen Zomernacht. Mijn rust was maar zoo-zoo. De zon scheen
- en de klokken luidden mij te gauw wakker. - Nu gaan Max en ik straks nog even
op zaken uit en dan naar boord. Daarvandaan schrijf ik je misschien nog wel 'n
briefkaart. Max en ik spraken af, dat we altijd gelijktijdig zouden schrijven.... ‘anders
werden de vrouwen maar jaloersch en ongelukkig.’ Nou, of ik me daar zoo precies
aan houden zal, weet ik nog niet. Ik schrijf liever gedreven door liefde, dan door
angst voor 'n booze bui. Trouwens, mijn Vrouwtje, heeft gelukkig van booze buien
niet veel last.... Dag, mijn eigen, kleine Schat. Gauw hoop ik weer eens 'n briefje van
je te vinden, hier of daar verstopt. Anders hoop ik maar op Batavia. Nogmaals, dag
mijn allerliefste. Ik geef je in gedachten honderd zoenen op je lieve snuit en blijf
altijd
Je eigen Mannie.

Maandag 15 september 1913.
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’.
S.S. VONDEL
Mijn eigen groote Lieveling,
Vanavond komen we in Port Said en iedereen hier aanboord laat zijn luiermanieren
varen om brieven te schrijven. Zoo ook je man. Aanleiding om 'n soort
brievendagboek te maken bestond er niet, want daarvoor biedt het leven hier aan
boord al te weinig stof. Want, om de waarheid te schrijven, we hebben 't met ons
reisgezelschap hier, wat de eerste klas betreft althans, niet al te best getroffen. Bijna
'n volle week heeft het geduurd, vóór alle menschen zich hadden ‘voorgesteld’ en
wanneer niet een sloepenen zwemvestparade en een wedstrijd in ‘shuffleboard’ - je
weet wel, dat spel waarbij je met schijven nummers moet gooien - die door Max en
mij en nog 'n paar jongelui - ‘jongelui’ is goed! - is georganiseerd, de lui wat tot
elkaar had gebracht, dan waren we misschien nog niet eens zoo ver. - Gisteravond
hebben we 't eens met dansen geprobeerd, maar de animo was maar zoo-zoo. Was
de muziek beter geweest, - nù hadden we 'n harmonica-spelende koloniaal en 'n
erbarmelijke grammophoon - dan was de lust tot dansen er misschien wel ingekomen;
nù was 't knap-vervelend, en heb ik 'n paar boorden voor niets verzweet. Want, och,
lieve Popje, 't is hier in de Middellandsche Zee al zoo snikheet; wat zal dat straks in
de Roode10 worden. - Nà Port Said willen ze een bal costumé geven.... Nu, dan denk
ik, dat ik me uitsluitend in een van m'n geprepareerde zwembroekjes - die keurig
zitten, tusschen twee haakjes - of wel alleen in de ‘ring van de Freule’ ‘costumeer.’11
Denk je niet, dat zulks een schoon effect zou maken? Vooral nu mijn buikje zoo aan
't slinken is; want met al de rust, die ik neem èn al de lichaamsbeweging waaraan ik
mee doe is mijn gewicht merkbaar aan 't slinken. Ik voel me dan ook absoluut lekker
en heb bijvoorbeeld heelemaal geen last meer van m'n maag - unbeschriejen, Overste!12
Voor de stem is echter die voortdurende vochtige zeelucht niet goed. Trouwens, van
zingen komt hier niet zoo heel veel. De piano in de salon staat bijna 'n heele toon te
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laag en bovendien staat er hier, midden in de salon 'n soort luchtkoker, zoodat de
helft van de menschen je niet zien kan. Bij de luit heb ik ook nog 'n beetje liedjes
zitten zingen, maar dat was ook maar voor 'n heel klein kringetje, natuurlijk.... Al
‘stroomde ook het volk om mij samen’!!
Zeg, Schat, het spijt mij eigenlijk, dat ik hier aanboord zoo heelemaal geen
gelegenheid heb, om mijn trouw te toetsen. De jonge meisjes hier aanboord zijn
stijfjes en de jonge vrouwen vervelend of zwanger. Dat is natuurlijk overdreven,
maar inderdaad we zijn het erover eens, dat de reis nog heel lang zou moeten duren,
wilden we onze harten gaan verliezen (harten?!)
Een van de aardigste jonge vrouwtjes hier aanboord is een pasgetrouwd
Doktersvrouwtje - Mevr. van Woensdregt, 'n groote charme van Max, geloof ik. 't
Is vermakelijk
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om te zien hoe Max, misschien wel op order ‘van hooger hand’ zijn best doet om als
‘causeur’ op te treden. Als ik hem uit de verte beluister - uit de verte, want zoodra
ik erbij kom, houdt ie z'n mond - dan is 't net of ik mezelf in 'n grammophoon hoor.
Alleen lach ik me 'n aap als ie over Atjeh13 begint, waarbij hij altijd in den eerste
persoon enkelvoud spreekt, of als hij over zijn studies en composities uitpakt. Toch
vind ik hem heel wat beter zóó, dan toen ie vroeger vaak zoo menschenschuw deed.
- Ik ben door m'n schrijven over Max afgedwaald van m'n schildering van m'n
vrouwelijke medepassagiers, die interessant genoeg zijn, om in deze brievenreeks hoor je wel: brievenreeks! - vereeuwigd te worden. - De aardigste nà Mevrouw van
Woensdregt vind ik twee meisjes Nieuwenhuis, die heel geschikt zouden zijn, wanneer
ze - misschien omdat ze domineesdochters zijn - niet zoo stijf waren.
Dansen doen ze bijvoorbeeld niet. Wat dat betreft zijn de dames van Dalfsen en
Wilhelm beter, 'n heel zwart en 'n heel blond nonna-'tje, de eerste een typische
Indische, maar die zoolang in Amsterdam en op de Handelsschool is geweest, dat
ze heel Indië en haar Maleisch vergeten is. 't Is 'n geweldige dikkert, maar die heel
goed danst. In gewicht wordt ze nog overtroffen door juffrouw Vellema, 'n blonde
reusin, die doorgaans lui op 'n stoel ligt. Dan moet ik verder nog noemen een
‘handschoentje’14, mevrouw Oosterzee, 'n mooie jonge dame, maar met iets in haar
oogen, dat iedereen zeggen doet: ik wou niet graag, dat ze mijn Vrouw was, en voor
de rest zijn 't allemaal jonge paartjes en oude paren, die geen van allen interessant
zijn. - Wij hebben 'n heerentafel gevormd, waarvan ik het presidium bekleed, welke
tafel tevens Comité van vermakelijkheden is. (Oh ja, ik vergat nog 'n vrouwelijke
Mr., in de rechten, mej. 's Jacob, die ondanks haar maagdelijke schraalheid en
rechtsgeleerden dorheid 'n heel aardig, maar in deftigheid verdwaasd meissie lijkt,
en 'n freule Nickers, die ik uithoofde van haar freuledom angstig uit den weg blijf).
Bij ons aan tafel zitten dan verder, 'n heel geschikte knaap, de jonge Blommestein
de zoon van den man op wien ik indertijd de Deli-revue15 maakte, 'n paar heel rustige
cultuur-menschen, 'n buitengewoon-groene a.s. bestuursambtenaar, die drie jaar
hoog-maleisch heeft geleerd en nu ons erbij moet roepen als-ie 'n glas melk wil
hebben, verder 'n aanstaand doktertje16 en 'n klein deftigheidje van Woudhuisen de
Vries, van wien ik niet weet, wat hij eigenlijk is of worden wil. Alles bij elkaar
genomen 'n reuzen verschil met de ‘medjah setenga gilah’17 die wij op ‘Rembrandt’
hadden. Trouwens, met het leven daar aanboord is die hier niet te vergelijken....
Misschien maar gelukkig. - Absolute reden tot tevredenheid geeft het weer, dat in
één woord onverbeterlijk is. Bij ons in de Lijnbaangracht - of heet het daar
Buitensingel? - staat nog meer golf, dan hier in de Mediterranée. En 's avonds kijk
ik naar de maan en denk aan mijn lieve Fietje. Eerst dacht ik, dat je me nu al ontrouw
was, want ik won voortdurend bij 't whisten (wat we 's avonds laat, d.w.z. van tien
tot twaalf altijd doen) maar gisteren heb ik dermate déveine18 gehad, dat ik nu weer
heelemaal gerust ben. 'n Heeleboel menschen hier aanboord kennen je wel of hebben
je wel eens zien spelen. Dan vind ik 't altijd leuk om over je te praten en je portret
te laten zien. Ik zal hier aanboord ook eens 'n kiek laten maken in mijn blauwe jasje
met mijn lossen hemd. Dan wordt je bepaald weer verliefd op me. Of ben je dat nog
altijd? Ik op jou ook, hoor mijn Schat. En dikwijls als ik in mijn kooi den slaap niet
vatten kan, lig ik heel prettig met zoo 'n warm gevoel en ook wel heel erg naar je
verlangend, aan je te denken. Eén is gelukkig van de drie maanden alweer 'n heele
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tijd om.... Dag, mijn eigen, allerliefste kind. In gedachten zoen ik je op je lieve,
trouwe gezichtje en laat ik je lekker rustig tegen me aan liggen. Heel, heel veel denkt
aan je en houdt van je je trouwe Swiep. - Groeten aan alle menschen. Nu heb je me
tòch geen brief voor je moeder meegegeven! Daaag!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dit zijn allemaal zoenen.
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16 September 1913.
BRIEFKAART
Mevrouw S. Pisuisse-Carelsen de Jong.
Leidschekade 95
Amsterdam
Holland.
Afz. Pisuisse Amsterdam
a/b S.S. Vondel Holland.
Suez.
Voor Suez
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’.
S.S. VONDEL.
Lieve Vrouw,
Nog even maak ik van de gelegenheid gebruik om je uit Suez een levensteeken te
geven. We schieten zooals je ziet al op en zijn den ‘drempel van het Oosten’ reeds
gepasseerd. Dank voor je brief in Port Said. Leuk om overal wat te vinden. Is er in
Colombo en Sabang ook wat voor me, vraag ik me af.... Dàg. Kindje. Veel liefs van
je
Man.
Data Received.........................

[22 September 1913]
To
Mrs Pisuisse
Leidschekade 95
Amsterdam.

Mijn liefste lief

Lieve schat als verrassing via Suez uit roode zee een luchtgroet reis voorspoedig
laatste dagen snikheet groet allen liefste gedachten vele kussen van
Je Man.
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26 September 1913.
A.b S.S. Vondel.
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’
Mijn eigen, allerliefste heerlijkste Schat!
Op 't oogenblik is het hier eén uur in den nacht en ik lig op mijn kooi, - eigenlijk
moest ik gaan slapen, maar - ik kàn niet! Elken avond, als ik slapen ga, neem ik jouw
portret, jouw portret waaruit je lieve, trouwe oogen mij altijd zóó aankijken, dat ik
er moed en zelfvertrouwen door krijg, en dat ik dat warme gevoel krijg, weetje wel,
daar ergens in mijn keel. Mijn eigen, liefste Vrouw, mijn eerste Vrouw, wat hou ik
innig-veel, God-zal-'t-gedankt-zijn-zóó véél van je! Dat voel ik nu, het beste, nu ik
misschien op 't punt stond, 'n andere vrouw (vrouw met 'n kleine letter) te benaderen...
en 't gelukkig, gelukkig, God-zij-gedankt niet19 gedaan heb! Och, er zijn natuurlijk
ook hier aanboord weer de noodige makkelijk-meschogge-te-maken vrouwen en
meisjes... Eergisteren gaven we 'n avond, Max en ik; dezen avond, aan 't diner heb
ik als voorzitter-scheidsrechter van de shuffleboard-competitie, waarover ik je geloof ik - al schreef, de prijzen uitgereikt en daarbij 'n speech geslagen, die erg in
den smaak gevallen is. Vanavond wat gepraat en later bij de guitaar wat gezongen,
enfin, je kent dat wel: Swiep in 'n gewonen doen, eigenlijk 'n tamelijk clownesque
salonjonker, zooals de meeste menschen denken dat-ie heusch is, zooals jij wel weet
- nietwaar, mijn eigen Vrouw? - dat-ie niet, tenminste niet heelemaal is.... En och,
nu hadt het me eigenlijk weinig gekost, om vanavond triomfen - och arme! triomfen!
te vieren - Maar als ik nu denk aan jou, aan je lieve, goeie, trouwe oogen, aan je
heerlijke, warme, echte godgeprezen hartstochtelijke vrouwenlijf, aan je zachte
troostende (hier staat ‘troostende’) stem, (hier staat ‘stem’, verdikkeme), aan je teere,
weldoende handen... En ik zie mezelf dàn met 'n andere vrouw... Wel, dan moet ik
hardop lachen en, dat weet je wel, c'est le ridicule qui tue20.
In dit geval is degene die gedood wordt, de oude Swiep, de ouwe vrouwenjager,
gepersonifieerd door - dat mag ik aan jou wel schrijven - gepersonifieerd door z'n
‘mannetje’ - Dat rare, onafhankelijke ding zegt op 'n moment dat het vroeger vreeselijk
veel praat zou hebben gehad (m'n papier is aldoor te klein voor m'n zinnen) ik zeg,
dat rare kleine ding zegt op zoo'n moment! ‘Och, Swiep, wat zullen wij ons samen
nou druk maken! De eenige Vrouw (nou Vrouw met 'n hoofdletter) de eenige Vrouw
ter wereld waar jij en ik nu eigenlijk wat om geven is Fietje, de kleine, zwarte
Fietje....’
(Weetje wel, Schat, dat 't me nog altijd vreeselijk gek lijkt, om over jou te denken
en - vaak - te spreken als van M'n wettige, echte Vrouw...)
En dan zegt dat rare ding verder: Ik weet niet, wat jij doet, baas, maar ik ga naar
bed.... Nou en dan ga ik natuurlijk naar bed en dan doe ik nog bovendien zulke rare
dingen, als bijvoorbeeld in 't holst van den nacht kantjes vol absoluut onleesbaar
schrift aan mijn Schat te gaan krabbelen.
O, mijn eigen, heerlijkste echte Vrouw, mijn lieve Troost, mijn Levensanker, mijn
eigen kindje, mijn zorg, mijn Schat, ik hou zoo innig-innig veel van je. Op 't ogenblik
kijk ik weer naar je portret boven mijn kooi en ik verlang naar je, als een gek. Niet
om ondeugend te zijn, hoor: ik heb, wat jij zou noemen, 'n ‘snoezig zacht mannetje’...
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Nee, ik verlang naar je, om je stem te hooren, om je lieve lijf in mijn armen te sluiten,
om heel zachte, teere woordjes in je ooren te fluisteren, om je duizendmaal te
verzekeren, dat jij en jij alleen mijn eerste, ware, echte Liefde bent.
Zeg, stel je voor, onlangs lag ik klaar wakker te denken aan 't eersten briefje21, dat
ik jou eens schreef naar 't Java Hotel, weet-je-wel, dàt van ‘Hooggeachte Mej.
Carelse’...22 En toen ik toen bedacht, dat wij elkaar misschien nooit zouden hebben
gevonden zonder dat briefje - of misschien ook wel, maar dat weet je toch maar niet
- toen brak ineens 't koude zweet me uit en had ik van zenuwachtigheid zóó wel
kunnen huilen..
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Och, mijn eigen Vrouwtje, mijn goeie Engel, in Godsnaam, blijf toch altijd veel van
me houden! Je bent nu zoo alleen, en om jou, net zoo goed als om mij, loert de
verleiding. Laten we toch heerlijk van elkaar23 mogen blijven, Liefste. We zullen
zoo innig-gelukkig met elkander zijn. Nu ga ik slapen. Dit alles - zie ik - heb 'k in 'n uurtje neergekrast. 't Loopt me ook
zóó uit mijn hart op 't papier.. Nacht, mijn Schat. Voor jou is 't nog wel geen nacht,
tien uur misschien en mogelijk loop je op straat, of ben je op reis, of ergens in 'n
café, of op 't tooneel... Schrijf me dit eens en bedenk goed: de avond van 25 op 26
september ongeveer tien uur.... Nacht, mijn Vrouwtje, nacht eigen Liefste van me.
God, zegen je, hoor. Ik geef je, weet-je-wel, nèt of we naast elkaar in bed liggen, 'n
zoen op je hand. Nacht Fietje, nacht, m'n liefste kind, God behoede je.
De aan den anderen kant overgebleven ruimte stelt de nacht voor, 'n niet heel lange
nacht, want ik heb me om zeven alweer laten roepen, daar ik eerstens dezen brief
wil afmaken voor Colombo (morgen, Zaterdag) en tweedens wijl me een drukke dag
wacht. - Max en ik vatten namelijk onze taak van vermakelijkheidscommissarissen
zeer ernstig op. Nauwelijks zijn de prijzen voor de shuffle-board competitie uitgereikt, nog maar
twee dagen is onze eigen avond achter de rug, of nu reeds heeft Max voor vandaag
hindernis wedstrijden georganiseerd, terwijl ik vanavond de leiding heb van 'n soirée
musicale in de tweede klasse, waarvan vandaag ook al groote repetitie is. - Maar dan
gaan we 't er ook morgen en Zondag weer eens rustig van nemen. Zoo 'n heelen dag
liggen lezen aan 't dek of zoo... Morgen moeten we er echter vier uur afnemen om
Colombo te gaan zien. We hebben met z'n zevenen 'n auto besteld, namelijk Mevr.
van Woensdregt en haar man (dat is die jonge dokter) verder Montijn ('n
Menadoneesche handelsman) de jonge Blommensteyn, ('n goedmoedige uil die in
de thee wordt onschadelijk gemaakt). Schouten ('n beschaafde Deliaan) eindelijk
Max en ik. (Deenik is niet aanboord). Dat is het heel-geschikte clubje, dat zoo
langzamerhand om ons is samengekomen, ofschoon we natuurlijk ook met alle
anderen ons, op grond van onze functie hier aanboord, bezig houden.
Onder anderen is er een clubje, bestaande uit een Mr. Coeberg, een Mr. Leonie 's
Jacob, Dr. van Woensdregt, mej. Wilhelm (blonde vrouw, die aardig teekent, maar
overigens ongeloofelijk dom lijkt) een zekere mijnheer Bulk, die voor de Javabank
uitkomt en 'n wonderlijk mengsel is van burgelijkheid, onnoozelheid, onmannelijkheid
en intelligentie, en eindelijk ik-zei-de-gek, die ons met spiritistische onderzoekingen
willen bezighouden, daarbij geleid door voornoemden Bulk, die om zoo te zeggen
allerlei geesten als kind-aan-huis-ontvangt.
Dan zie je me verder 's avonds de directie voeren van 'n mandoline gezelschap en
eindelijk hebben Schouten, Montijn, Blommensteyn en ik een whistclubje, 4 punten
voor 'n cent. Zie zoo, nu weet je precies, hoe ik mijn dagen spendeer, van deze
werkelijk zeer heerlijke vacantie, die volmaakt zou zijn, als ik mijn Vrouwtje hier
had. Ik denk voortdurend aan je en vraag me elk oogenblik af, wàt jij nu wel zoudt
doen. Ben je nu al weer eens naar den dokter geweest, eet je flink en hou je je rustig?
Hoe is Arsène24 afgeloopen? Gaat er weer wat nieuws?
Dat is 't ellendige van die lange afstanden. Wat heb je wel van mijn radioletter25
gezegd? Was dat geen verrassing? Mijn eerstvolgende komt nu weer van Sabang.
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Dan vertel ik je van 'n bal-costumé, dat we tusschen Colombo en Sabang organiseeren.
Ik ga als Buffalo Bill. Ook meld ik je dan, hoe daar onze eerste uitvoering is
afgeloopen. Al de lui van boord zeggen dat ze komen. Nu, als 't er 40 percent zijn,
zal ik al tevreden zijn. De meesten, die 't al eens gehoord hebben, voor niets, geven
er waarschijnlijk
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niet nog weer eens 'n rijksdaalder voor uit. Nu hoor ik je al zeggen: ‘daar heb je de
pessimist weer’.... Enfin, ik hoop dat ik ongelijk krijg.
En nu ga ik repeteeren. Dag, mijn eigen allerliefste. Zal je véél aan je Man denken.
Al die lieve gedachten van je komen over land en water naar me toe en houden me
vast op den goeden weg.
Dag, mijn zoete lieveling. Ik zoen je op je lieve oogen en je warmen mond en blijf
je trouwe Swiep.

27 Sept. 1913.
Colombo
A.b. S.S. VONDEL.
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland.’
Liefste Lief, nog even, hier vóór Colombo een ‘Appendix’ op mijn langen brief. Zoo
juist den jouwe ontvangen. Dank je wel, hoor Schat! Leuk. Alles gaat best. In ruil
voor het ‘oog’ van ‘Fietje’ hierbij het ‘hart’ van Swiepje!26
De wedstrijden zijn zeer vermakelijk afgeloopen. Ik haalde niets dan blauwe
knieën, geschaafde ellebogen en vuile pakken, maar heb me best geamuseerd. Ook
leuk gisteravond een musicale soiree.
Nu gaan we in 'n auto Colombo zien. Dag, mijn eigenste. Duizend ‘poensjes’ van
je Swiepje

1 October 1913
Tusschen Sabang en Singapore.
A.b. S.S. VONDEL
Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland.’
Mijn liefste Lievje,
Wat heb jij toch 'n schat van 'n man! Elke mail, die hij tegenkomt (uit Sabang ging
er geen!) gaat ie maar weer trouw aan z'n Vrouwtje zitten schrijven... Niet méér dan
'n staaltje van z'n plicht, hoor ik je al zeggen. Ja, dat vind ik zelf ook wel, maar ten
opzichte van het brievenschrijven heb ik al zóó vaak en zóó geweldig mijn plicht
verzaakt dat ik het nu werkelijk als 'n verheugend bewijs van mijn echtelijke trouw
en onveranderde liefde beschouw, dat ik tegenover jou de correspondentie zoo secuur
bijhou. (Dit is 'n gedicht!) Schrijf jij eens aan Ma, want die heeft nog niets van me
gehoord. De kinderen kregen geregeld briefkaarten van me. Ook Co27 en de Freule28
- ochgot de Freule! - heb ik briefkaarten gestuurd. (‘in haar zure larmoyante
ouwe-vrijstersleven troost...’)29 Had ik je al geschreven dat de Freule en haar

Mijn liefste lief

chaperonne op de reis van Utrecht naar Arnhem heen er een verklaring van hebben
gegeven, waarom ze dien avond in Utrecht als nachtvlinders om het Hotel du Station
hebben gezworven, waar wij achter ons biertje zaten...?: Ze wilden - zeien ze - zoo
gaag kennis met jou maken, maar wisten niet, of je 't wel goed zoudt vinden. - Als
je haar ziet (en je herkent ze nog...) druk haar dan aan je hart.
Ziezoo, na deze uitwijding hervat ik m'n relaas over: M'n leven hier aanboord en
verder gedurende de reis. - Als je eenmaal Indië kent, vind ik aan Colombo niet veel
bijzonders meer te zien. 't Europeesch gedeelte lijkt 'n beetje op Singapore in 't
miniatuur en 't inlandsche deel is vuiler, armoediger en doffer van kleur dan 't
overeenkomstige op Java. Ik kocht er voor jou wat (valsche) steenen, waar je mooie
toneel sieraden van zult kunnen maken. Met hetzelfde doel heb ik in Port Said al
kralen gekocht. Voorts bepaalden zich te Colombo mijn inkoopen tot een
slangenbesweerdersfluit en een breedgeranden stroohoed, die ik voor mijn costuum
bij 't bal-costumé noodig had. Dat bal is een groot succes geworden, ofschoon niemand
er zich erg veel van had voorge-
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steld. Twee en 'n half uur ben ik bezig geweest, met het schminken van anderen en
toen heb ik mezelf een - naar men zegt - zeer geslaagden Buffalo Bill gemaakt. Max
had een reuzensucces, als ‘dronken Koloniaal’, een rol die hij buitengewoon aardig
speelde, zoo ècht, dat er lui zijn gaan vragen of de onderofficieren dien dronken kerel
niet weg wilden sturen. Later kwam hij vol animo nog weer eens als kok te voorschijn.
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik Max nog nooit zoo aardig en sociabel heb gezien.
'n Beetje maakt hij op mij den indruk van iemand die erg is opgelucht.30 Wie weet....?
Gisteren hebben we echter allebei benauwde oogenblikken doorgemaakt. Het stond
namelijk maar zoo-zoo, of we hadden in Sabang nèt niet kunnen optreden. De boot
liep namelijk met wind en stroom mee sneller dan werd verwacht en al om acht uur
's avonds liepen we de baai binnen. Gelukkig is de kapitein Albers 'n allergeschiktst
mensch, die dol is op onze liedjes en die dus, zij het ook zonder dat het in 't oog liep,
de werkzaamheden aanboord wel wat vertraagd zal hebben. In elk geval, van zes tot
acht, in een ondenkbare hitte hebben we gespeeld en ruim driehonderd gulden schoon
overgehouden. Dat was toch zonde geweest om in Sabang te laten zitten, wat?
't Vlugge loopen van de boot heeft tengevolge, dat we ook 'n dag eerder in
Singapore zullen aankomen en we hebben reeds geseind, om inplaats van Zondag,
Vrijdag voor de Hollanders te spelen.
Dat is in 'n Engelsche stad waar ze op zo'n Engelsch den Zondag vieren, beter en
misschien halen we er dan nog wel 'n derden avond uit.
Bij gelegenheid van het ‘kapiteins-diner’ (den avond voor Sabang) hebben ze hier
voor de tafel welke ik presideer, 'n vreeselijk leuk pièce-de-milieu31 gemaakt,
vervaardigd van koek en suiker en kaarsvet, voorstellende Max en mij, zooals we
hier aanboord stonden voor te dragen. Zelfs de ketting uit m'n broekzak en de luit
ontbraken er niet aan. Wij zijn achter dit schoone geval gekiekt en als 't lukt, sluit ik
je nog 'n afdruk in dezen brief in. De pop zelf, die je man voorstelt zal je door de
goede zorgen van den Hofmeester worden thuisbezorgd. De lui hier aanboord zijn
werkelijk allemaal even geschikt voor ons en geen moeite is hun te veel. - Onze
vriend Djassimien gaat nu toch eerst naar Soerabaja. De questie is - dat hebben we
nu pas gehoord - dat al die jongens hier aanboord op eigen houtje 'n handeltje drijven:
spiegeltjes, kralen, kammen enzovoorts, die ze dan in hun kampong van de hand
zetten. Djassimien heeft natuurlijk ook zoo'n voorraad ingeslagen en als-ie daarmeê
nu niet dadelijk den boer opgaat, dan vischt-ie achter 't net bij zijn collega's. Max en
ik zullen ons nu tot Deli, dus tot Batavia maar zonder bediende behelpen. 't Is wat
meer moeite, maar tevens goedkooper.
En verder weet ik je nu toch op 't oogenblik heusch niets te vertellen, mijn Schat.
Maar ik laat dezen brief nog tot morgen open. Misschien komt er nog wel 'n stuk bij
-

2 October.
Ziezoo, de koffers zijn alweer gepakt en over 'n paar uur zitten we in Singapore. De
avond van gisteren is tot een dolle lachavond geworden door het optreden van een
onzer jongere passagiers, een arrogant Collegaatje van ‘meneer Göpner’ 'n zekere
meneer Franssen. Deze jonge man, naar z'n dialect te oordeelen ergens uit de
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Commelijnstraat vandaan, heeft van den aanvang geprobeerd hier aanboord zoo'n
beetje de ‘lion’32 te spelen, sloot zich bij de deftigste dames aan en vertoonde zich
al gauw in de driedubbele artistieke qualiteit van violist, zanger en declamator. Als
violist was-ie werkelijk nog 't dragelijkst, zingen deed-ie, zooals de jonge
Blommesteyn beweerde, ‘met z'n navel’ en zijn voordragen was meer dan meschogge.
Maar hijzelf was nog meschoggener en nam al de loftuitingen voor ernst op. En zoo
hebben we ons net zolang krankzinnig gepraat, tot-ie gisteren in optima forma 'n
‘Franssen-avond’ heeft gegeven. We hebben ons blauw gelachen... Nog nooit heb
ik iemand gezien, die zich meer dan twee uur lang zoo ongehoord ertusschen liet
nemen als deze jeugdige uil. Wat houdt onze Lieve Heer er toch wonderlijke
kostgangers op na!
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Zoo juist heb ik je portret weer in m'n portefeuille overgebracht. Tot nu toe had het
vlak naast m'n hoofdkussen met punaises aan den wand bevestigd gezeten en 't laatst
wat ik zag als ik insliep en 't eerst wat ik zag als 'k wakker werd, was mijn Fiepsje
haar lieve toet. Maar ook zonder dàt zou ik best aan mijn eigen Schat blijven denken
hoor, denken met heel veel liefde, denken met heel veel teederheid, als aan mijn
eigen, eenige Vrouwtje. Dag, mijn Eenige Schat. Heel veel zoenen en lieve gedachten
van
Je Mannie
Mijn lieve Fietje,
Ik zend je, ook namens Max en Breyer, dien ik hier in Singapore ontmoette, vele
groeten. Ik zond van hier naar de Handelsbank f 250,- en hoop dit nog enkele malen
te herhalen. De reis gaat tot nu toe voorspoedig. Gezondheidstoestand gunstig. Hoop
voor jou hetzelfde. Vele groeten, lieve gedachten etc. etc. etc. van
je Man
C. Breyer
Max

Medan, 9 October 1913.
Hotel de Boer
Mijn allergrootste Schat en liefste Eigendom,
't Komt me zoo voor, dat 't 'n heelen tijd geleden is, dat ik je schreef. Dat komt
gedeeltelijk doordat we, zwervende tusschen Singapore en hier, wat ongewis van
postverbindingen waren, maar ook wel, omdat ik deze eerste dagen niet zoo heel
veel opgewektheid tot schrijven had. De zaken liepen namelijk niet erg best en je
weet, dat ik het altijd onaangenaam vind om zorgelijkheden en akeligheden op papier
te zetten. Nu echter begint het er weer wat beter uit te zien en als je
onaangenaamheden retrospectief beschouwt (is dit niet 'n fijnemans woord) dan
lijken ze al zoo erg niet meer. In 't algemeen dan hebben we, nu we met de eigenlijke tournée zijn begonnen 'n
beetje de gevolgen ondervonden van Max z'n optimisme. En nu lachen jelui mij wel
altijd om m'n pessimisme, maar dàt schijnt dan toch in de praktijk meer aan de
werkelijkheid te beantwoorden. Want het is nu wel makkelijk om met een onbegrensd
zelfvertrouwen te zeggen: ‘Oh, dat doen ze wel voor ons’ en ‘Oh, dat lukt ons wel’
en ‘Ze zijn natuurlijk dol-verlangend om na drie jaar ons weer eens te zien’, maar
dan kom je opeens voor de ontnuchterende werkelijkheid te staan, dat ze 't niet maar
zóó, doen, en dat 't niet maar zóó lukt, en dat de menschen óók zonder Pisuisse en
Blokzijl nog wel gelukkig kunnen zijn. In Singapore bijvoorbeeld, waar Max had
verwacht, dat ze eerst bij uitrekening 'n garantie-fonds zouden hebben samengebracht
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en daarna eerst entrée zouden gaan heffen, hebben ze eenvoudig op 'n lijst laten
teekenen wie van plan was te komen (voor twee dollar nog wel, want oh, drie dollar
zou veel te duur zijn!) en toen mochten wij eenvoudig beslissen of we ja of nee èn
in de Duitsche èn in de Hollandsche Club voor 'n voorloopig bedrag van 80 dollar
wilden spelen. We hebben 't natuurlijk gedaan, want we konden dien Zaterdag en
Zondag niet stilzitten en gelukkig zijn er nog al wat menschen bijgeloopen, die nog
niet op de lijsten hadden geteekend, maar de schatten, die Max zich al dadelijk van
Singapore had beloofd, hebben we er toch niet weggehaald. Misschien geven we nu
den 16en op den terugweg naar Batavia nog 'n avond in Singapore, gecombineerd
voor Hollanders, Engelschen, Duitschers, Zwitsers en.... Hottentotten voor mijn
part... als ze maar komen en betalen. En nu hier in Deli. Ik vond er 'n telegram van
je Moeder, waarin ze ons welkom heette.
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Ik heb haar 'n brief teruggeschreven ('k geloof waarachtig dat de schrijfmanie van
de ‘Carelsens’ mij te pakken neemt). Verder vond ik een brief van Huges waar in
hij in de volgende maand betaling van zijn f 3000,- (nu weer f 3000) eischte. Ik heb
hem teruggeschreven, hoe mijn verhouding is tot deze tournée en dat ik er
waarschijnlijk wel geen drieduizend pop schoon van zou overhouden. En eindelijk
dan vonden we hier onder de Medanners en verdere Delianen maar 'n beetje animo
voor ons werk. Al die clubs die dan, alweer volgens Max z'n verwachtingen zoo
zouden vechten om 'n avondje P.B. die lieten zelfs op herhaalde telegrammen niets
van zich hooren en bovendien kwam er hier in Medan zelf waar maanden achtereen
niets te doen was geweest - tegelijk met ons 'n circus aan! - 't Zag er dan eerst ook
maar ‘triestjes’ uit, maar, zooals ik hierboven reeds schreef, de wolken zijn
aanmerkelijk opgeklaard. In de eerste plaats was gisteren Medan - waar 't er eens
den aanvang zoo weinig belovend uitzag - nog héél goed, zoodat we er na aftrek van
àlle kosten, toch vast 'n zeshonderd gulden van overhielden. Bovendien zijn we nu
verder voor zes achtereenvolgende avonden geëngageerd, in doorsnee met f 300,garantie, zoodat we volgens een zeer in ons nadeel gemaakte schatting hier in deze
eene week 'n f 1500,- schoon mee zullen nemen. - En nu heb ik toch zooeven weer
zoo'n wonderlijken kijk op Max z'n psychologische constitutie gekregen.... Hij zat
voor z'n afrekening met een gezicht als 'n uil in doodsnood en zei: ‘we houén er niets
van over...’ En dat alles, waarom? Omdat hij met 'n driehonderd pop onze ouwe
beer33 bij De Boer had moeten betalen, 'n beer, die ik hem reeds bij al onze
afrekeningen had voorgehouden en waarvoor ik hem op weg hierheen ook steeds
gesproken had. - Dat, wie z'n schulden betaalt niet armer wordt, schijnt hem nog 'n
ondoorgrondbare waarheid te zijn.
Mij - den pessimist! - lijken nu in alle geval de voorteekenen heel wat gunstiger,
dan ze me gisteren wilden voorkomen... al zit er op 't oogenblik ook 'n heel klein
spinnetje hardnekkig naar me te kijken terwijl het me altijd - 't is kwart voor twaalf
- ‘matin chagrin’34 is. Laten we hopen dat 't spinnetje z'n horloge vóór loopt. Dan
wordt het ‘...midi.35 Bon esprit.’36

15 October
Aanboord ‘Rumphius’
Geen tijd tot schrijven gehad tusschen nu en den 9en: zóó druk was 't tenslotte in
Deli. Het spinnetje is inderdaad tot nà twaalven blijven zitten en heeft ‘bon esprit’
geprofeteerd. Zie hier de opgave van voorstellingen met en benevens de opbrengsten
- à peu près - want ik heb Max z'n notities natuurlijk niet hier.
8 October Medan, Witte Sociteit. Netto ± f 600,- 9 October Pangkalan Berandan
(deze plaats is vreeselijk achteruitgegaan) ± f 180.- 10 October 'n Speciaal Engelsche
avond in Medan (stom vervelend!) f 300.- 11 October Loeboeg Pakam ± f 275.- 12
October Tebring Tinggé bijna f 500.- (met Hughes gesproken en veel opgehelderd
en opgelucht) 13 October Kisaran: f 414.- 14 October Privé avond bij Vanteyen,
hoofdraden Deli Maatschappij (stom vervelend alweer!) f 300.-
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Zooals je ziet zeven avonden achter elkaar gewerkt en de stem, goddank, nog goed.
Maar bedenk ook, dat ik in al die acht dagen op Deli geen drobbeltje jenever heb
geproefd, hààst geen bier, ook geen whiskey, kortom, de menschen kenden me haast
niet meer en 't gerucht van Swiep, den geheel-onthouder loopt als 'n vuurtje door
Deli en langs de Oostkust heen. Ik zelf voel er me erg gelukkig door. Trouwens, ik
geloof dat ik ook de gokkerij eraan gegèven heb. Zooeven vroegen ze me hier
aanboord om mèè te écarteeren. Ik wou wel graag en was al gaan zitten, maar ik
dacht: laat ik maar liever aan m'n Fietje gaan schrijven en dat doe ik nu. Braaf, hè.
Zooals je uit een verzonden briefkaart zult merken, heb ik hier aanboord Knuttel
ontmoet, met wien jij indertijd in Semarang uit rijden bent geweest. Jaja, meisje; nu
komen je stoute stukjes uit het verleden uit. God weet, wat ik nog van je hooren zal!
Nee, hoor. Schat, ik maak me over je passé heelemaal niet ongerust! - De andere
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onderteekenaar van de briefkaart is 'n type, 'n klein ondeugend doktertje, geloof ik,
die eenmaal naar 't schijnt 'n flirtatiòn met Stien Hartog (h?) heeft gehad. De wereld
is maar klein, hè? Overal kennissen of kennissen vàn kennissen. Van je moeder kreeg ik een brief, vol met klagerijtjes over hoofdpijn, malaria enz.
enz. Ze moet in Des Indes maar eens bij ons komen eten. Dat zal ze wel 'n beetje
opkikkeren. Den 19en komen we op Batavia aan; ze zou mij komen afhalen. Eerst
geven we morgenavond nog in de gauwigheid dien soirée op Singapore, waarover
ik je reeds schreef. De bestuurders daar - Hollanders en Duitschers samen - hebben
ons gevraagd, het te combineeren met het optreden van 'n Serpentine-danseres.37
We hebben 't maar goed gevonden. 't Is altijd meegenomen geld. Den 20sten zijn
we al dadelijk in Cheribon voor de onafh. feesten38 - F 400 gegarandeerd. En in
Buitenzorg zijn we dan den 22sten uitgekocht voor f 300.- Den 21sten. Batavia. Ik
stuur je 'n paar knipsels uit de Javabode39, die je wel zullen intereseeren. ‘Mevrouw
Swiep’ vind ik niet slecht. - In het ‘Nieuws’40heeft Max op z'n kop gekregen voor
zijn ook inderdaad onvoorzichtig, onlogisch en arrogant stukje inzake de actie tegen
de kritiek. Ik ben blij, dat ik me met dat geknoei niet heb ingelaten. Het stukje tegen
Max voorspelt overigens niet veel goeds ten opzichte van wat ons van de zijde van
Wijbrands te wachten staat.... Ik bedenk me daar ineens, dat ik nog je brief van 12
September moet beantwoorden, die ik gelukkig nog in Medan kreeg en waar ik erg
blij mee was. Zoo juist laat ik de kiekjes aan Dr. Creutzberg zien. Hij had bij Stien
Hartog (h?) 'n klein meisje ontmoet, dat ook aan 't tooneel was. Ineens dacht ik aan
‘Kareltje Keuteltje’41 en inderdaad ze wàs het. Leuk, die kiekjes, zeg! Zit Saalborn
altijd zoo dicht bij jou? Pas op hoor! - Een natte waschhandschoen stop ik niet in het
nesesseretje42, om de eenvoudige reden, dat ik geen waschhandschoen, dus ook geen
natte bezit. Ik zal óók blij zijn als Djassimien voor mijn bullen kan gaan zorgen,
want dat koffers pakken en wasch opschrijven is niks voor mij.
Hij komt mij in Priok halen. Van goed gesproken: zeg Emil Polak, dat ik hem als
mensch best mag lijden, maar dat zijn leveranties bedonderd zijn. M'n
batik-slaapbroeken vliegen aan flarden: allemaal verlegen, rot goed. En in enkele
van mijn witte kabaja's43 zijn nota bene alle zakken vergeten. Neen, dan zijn m'n
zwembroekjes beter. Alleen, je hebt er zulke groote gaten ingemaakt en op ongelegen
momenten gaat het..‘flop’.... weet je wel?!
Heerlijk, hoor, kleine Schat, dat je zoo goed eet. Leuk, om als ik thuis kom, 'n
flinke dikke Vrouw te vinden. Maar niet al te dik, hoor! Hoe is 't met het buikje? 'n
Klein Swiepje? Of niet? Op verzekeringsgebied boffen we. F 16.45 van 't Maliehuis
en van ‘Fatum’ hoor ik, dat ik nog f 150.- te vorderen heb, voor mijn beenbreuk in
191044. Huges vertelde me dit. Indertijd had ik hem gemachtigd, die f 150.- voor mij
in ontvangst te nemen, maar ze hadden 't hem niet uitbetaald. Nu hoor ik van den
Agent in Medan, dat 't alweer naar Holland is verzonden. Stel jij je maar eens met
‘Fatum’ in contact. Ik zal het óók doen. Anders schrijven ze het misschien af. - De
polis van 't ‘Maliehuis’ heeft, geloof ik, de Directie zelf. En nu schei ik uit met zaken praten en nu mag je even prettig bij je Mannie in z'n
armen komen liggen. Prettig met je zwarte bol tegen m'n borst. Lekker zoo.....? En
zal ik nu even heel stout met mijn vingers zachtjes, zachtjes aan 't puntje van je borst
komen, of er stoute zoentjes op geven. Zoo, prettig even naar binnen zuigen en er
omheen spelen met m'n tong, datje zoo lekker schokt met je snoezige buikje. En nu
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even over je kleine zwarte kuifje strijken en dan heel zoetjes met m'n vinger in je
lekkere, warm-vochtige poekje? Voel je me wel, Schat. En zal ik nu over je heen
buigen en met mijn gloeiende lul lekker diep in je dringen, heel diep héél, héél diep,
en dan zachtjes schuiven op en neer, tot we allebei gek zijn en goddelijk klaarkomen
in elkaars armen, met onze lippen gezogen op elkaar.
O, mijn eigen Heerlijkheid, ik kan bijna niet meer schrijven, zoo gek ben ik nu
van verlangen naar jou. Ik heb zoo'n vreeselijke stansje, dat ik me haast niet meer
houden
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kan. Ik ga gauw naar bed om heerlijk van je te droomen. Dag mijn eigen, eigen
heerlijk vrouwtje. Ik hou zoo innig veel van je, dat ik 't niet zeggen kan. Nacht mijn
Snoes, nacht mijn eigen Schat. Ik smeek God's zegen af over je lieve hoofd. Haast
durf ik al de stoutigheid niet meer over te lezen, die ik je geschreven heb, maar ik
kan 't niet helpen. In gedachten heb ik je bij me en zijn we samen goddelijk gelukkig.
Hoe heerlijk, dat wij elkaar gevonden hebben. Ik heb er Indië lief door gekregen.
Nacht, Vrouwke. Ik zoen je overal op de onschuldigste... èn op de stoutste plekjes.
Dag, Liefste.
Je Man

9-10-1913
Nieuws van de Dag
voor Nederlandsch-Indië.

‘Toneel en critiek in Holland’
De Heer Blokzijl geeft ‘als journalist’ standjes aan de Telegraaf,- die hem er naar
behooren op dient,- de Heer B. spreekt van ‘misselijke’ manieren, van de
‘karakterloosheid’ van den verslaggever, van de vernedering van den stand van ‘ons
journalisten’, door de opname van dat verslag, en nog meer van dat moois. De Heer
Blokzijl zal wijs doen, gelooven wij, zich bij zijn komst op Java goed rekenschap te
geven van de omstandigheid dat hij hier komt als accompagnateur van een
liedjes-zanger, een chansonnier, als men wil, en dat hij géén reizend journalist is en
zeker geen censor, die de pers eens even een lesje zal geven, wat zij te doen en te
laten heeft, hoe hij wil beoordeeld worden, en meer van dien aard.
Met dat zotte dualisme houden wij ons hier niet op, daarvan kan hij overtuigd zijn.

Weltevreden den 23 October 1913.
HOTEL DES INDES BATAVIA.
WELTEVREDEN, (Java)
A.B.C. Code 5e Editie

Mijn allerliefste Vrouw,
Er is op 't oogenblik zoo 'n groot verlangen in mij naar jou, naar je lieve zorg en je
balsemende troost, dat ik zou gaan zitten schrijven aan je, óók wanneer de
mailsluiting45 en andere dingen me niet daartoe dwongen. Gisteren zag ik in
Buitenzorg46 v.d. Leemkolk (nog altijd hetzelfde arrogante kalf van vroeger) en
bovendien kwam ik toevallig 'n paar maal langs het Java Hotel, dààr waar we elkaar
voor 't eerst ontmoetten.... En dat bracht me weer ineens onze heele Indische roman
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in gedachten en dat stemde me dankbaar. Want telkens weer voel ik me dankbaar en
gelukkig als ik merk hoe innig veel ik nu werkelijk van jou, mijn eerste Vrouwtje
hou', hoe al mijn gedachten zich telkens om jou concentreeren, hoe ik niet meer m'n
leven voor-mezelf-alleen leef, maar voor jou tevens, waardoor het rijker meer voller
èn beter is geworden. - Zie je, deze ontboezeming moet me eerst even uit de (zeer
slechte) pen. - Onze tournée op Java is begonnen.... Niet bijster gelukkig. Alweer: 't
optimisme van Max (en anderen) krijgt menige gevoelige duw. Enfin, 't zal onze
nederigheid tengoede komen, wanneer je er zoo nu en dan eens aan herinnerd wordt,
dat je als liedjeszanger maar 'n luxe artikel bent, waar de menschen best buiten
kunnen.
We hadden verleden Dinsdag - 't is nu Donderdag - hier in Batavia moeten
debuteeren, maar moesten 't debuut verschuiven omdat toute-Batavia naar het
Symphonie Concert in ‘Concordia’47 wou. Maandag, den 20sten waren we eerst in
Cheribon en dat bleek 'n vergissing: we moesten er pas den 20sten November zijn.
Gelukkig lag de fout bij
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den Secretaris, zoodat we onze onkosten in elk geval vergoed hadden gekregen; maar
toen we op 't punt stonden van te vertrekken bood iemand ons 'n garantie van 200
pop en toen hebben we natuurlijk toch maar gespeeld. - Gisteren waren we voor F
300.- door de Tooneelvereeniging in Buitenzorg uitgekocht. Keurig bij stem en
welgemoed toog ik er heen, vatte kou en stond me 's avonds zoo schor als 'n kraai
twee uur lang te forceeren. Had ik het eerder gemerkt, dan had ik 't nog laten afweten,
maar eerst toen ik begonnen was voelde ik dat mijn stem weg schoot. Toch was de
avond 'n succes, al geloof ik ook, mèt Max, dat ons tegenwoordig repertoire voor de
kleinere plaatsen in Indië, vooral voor de zwartmenschen, 'n beetje te fijn is / en te
hoog gaat.
Nu ben ik om negen uur weer in Weltevreden gearriveerd, stem.... àh (zou jij
zeggen). Naar de dokter toe gereden, die heeft me natuurlijk eerst gezegd, niet te
zingen, maar toen ik hem aan z'n verstand had gebracht, dat ik niet voor 'n tweede
maal hier Batavia kon uitstellen, heeft-ie me poeier op m'n stembanden geblazen en
mij eenige uren zwijgen voorgeschreven. Nou, dat is voor mij gelukkig zoo moeilijk
niet. Ik ken wel 'n klein mager meissie met groote zwarte oogen (ik zie ze op 't
oogenblik), dat zoo'n voorschrift minder makkelijk zou kunnen volgen!
En zoo zit ik hier nu, voor m'n kamer 36, te schrijven aan mijn schat, schor, naar
en neerslachtig (niet mijn Schat, natuurlijk, maar ik) en daarom heb ik nu juist zoo'n
behoefte aan jouw lieve zorg en balsemende troost, zooals ik hierboven schreef. Als
ik nu maar stil 'n beetje tegen je aan mocht liggen en luisteren naar verhaaltjes, dan
zou ik 't lang zoo erg niet vinden. Maar nu.... weet je wel, nu ben ik net in zoo'n
stemming als wanneer ik in Amsterdam moet zingen en m'n stem niet in orde weet.
Jij zult wel blij zijn, dat ik dan zoo'n veilig eind weg zit, hè?!
Neen, maar 't is ook ellendig. Van vanavond hangt zooveel af en ik weet, dat de
critici hier in Batavia - behalve misschien Hans van de Wall - nu juist niet erg gunstig
tegenover me zijn gestemd.
Schaap van de Java Bode was in Nederland al geen sympathie van me en Wijbrands
de groote K.W. nou dat weet je, die heeft me vroeger al eens afgekamd, dat er geen
stuk van heel bleef. En bovendien is hij in 't dagelijksch leven zóó suikerzoet tegen
ons, dat 't in de krant wel weer beestachtig zal worden. En de kranten, daar letten ze
hier in Indië nu eenmaal op. Stel je voor, Wijbrands leende mij Zondag j.l. zelfs een witte jas.... Dat droeg zich
zóó toe: 's Ochtends om halfacht was ik aangekomen en ging om half elf je moeder
opzoeken, die hèèl geschikt bij de familie Lioni op Tanah Abang woont. Tot halftwaalf
heb ik haar aan-een-stuk-door laten praten, hoofdzakelijk klagen.... Héél veel
veranderd is ze niet, maar toch geloof ik, dat het verblijf en het werken hier haar
geen kwaad zullen doen. Ze heeft in haar werk al 'n paar succesjes gehad en, zooals
ik uit de brieven Harer Directie las, behandelt men haar van uit Soerabaia met groote
vriendelijkheid en waardeering, ofschoon misschien niet heelemaal ‘au sérieux.’
Trouwens, wanneer je de officieele werkrapporten leest, die je Moeder naar Soerabaia
wekelijks schrijft, rapporten waarin alles wat haar overkomen is en wat zij gezegd
heeft en wat er over haar beweerd is, den boventoon voert, dan kun je je begrijpen,
dat ze daar aan 't Hoofdkantoor nog al eens over hun ‘Inspectrice48’ lachen zullen. 't
Is 'n type die Moeder van jou! Enfin, nadat ‘het vergiet’ dan zoo 'n dik uur had staan
doorloopen heb ik haar meegenomen naar Tersteeg49, waar 's Zondagsmorgen's
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muziek is. Daar zat Max in het bonte gezelschap van K.W., Siep en Vis, en daar
moesten we toen wel bij gaan zitten. Wijbrands ontpopte zich toen als 'n oude vriend
en aanbidder van je Moeder en toen ik zei, dat ik dus de kans had misgeloopen om
hem tot Schoonvader te krijgen, heeft hij mij als zoon geadopteerd. Ik lekker,
natuurlijk! Later lunchten wij met z'n drieën Max, K.W. en ik en toen ik toen over
gebrek aan pakken klaagde ('k heb er nu zes laten bijmaken) bood hij mij zijn
garderobe aan. Zijn jassen pasten mij ('n bewijs voor m'n slankheid!) en toen ik er
een aantrok zei hij minzaam: ‘Nu kleé ik je aan, maar in de krant kleé ik je uit.’ dat
belooft wat! Tòch is 't een geestig nummer,
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daar gaat niets van af. 's Avonds at je Moeder bij ons en Wijbrands zat mee aan. Toen
heeft hij ze zitten plagen met zijn oude en onvergankelijke liefde en zelfs met mij
om tien kisten champagne gewed, dat Cientje zich vóór Kerstmis aan hem zou hebben
‘gegeven.’ Eerst meende ik nog me tegen zoo'n grap tegenover m'n Schoonmoeder
te moeten verzetten, maar Cientje zelf vond 't blijkbaar zóó prettig en bracht zóó
telkens het gesprek er weer op, dat ik die twee ouwe kinderen maar hun gang heb
laten gaan. O, ja mijn Pop, nu moet ik je nog 'n belangrijke mededeeling doen, die
niet onverdeeld prettig is, maar waarvan je natuurlijk de onvermijdelijkheid zult
inzien. Hier in Indië beginnen de onafhankelijkheidsfeesten50 op den 20en November,
dus op den dag, dat wij zouden vertrekken en het aantal aanvragen voor ons is van
dien aard, dat dit laatste deel waarschijnlijk het beste zal worden. Daarom hebben
we besloten eerst den 4en December van hier te vertrekken per S.S. Ophir51, zodat
we den 27sten in Marseille kunnen zijn. Denk je dat je in dien tijd 'n dag of zes verlof
zoudt kunnen krijgen? Dan kon je me komen halen en vierden we desnoods Ouwe
en Nieuwe in Parijs. Of wilde je dàn liever in ons eigen nestje zijn? Hè, ik tel de
dagen, die nog verloopen moeten. Wat zal ik blij zijn, als ik weer op die boot stap!
Enfin, de drukte zal er mij wel doorheen helpen, zooals ze 't in den beginne jou ook
heeft gedaan. - goed, dat Royaards, zoo zijn trekken heeft thuis gekregen nà zijn
gemeenheid met ‘de Vrouw’52. Ik ben verlangend, verder 't verloop van dat geval
C.v. Dommelen te hooren. Spelen jelui nou nog altijd Oedipus53 in 'n winterjas. Of
zijn jelui er mee naar 't Paleis54 verhuisd? Van 't Paleis gesproken: die Oranjelol55 in
Nederland moet vreeselijk zijn geweest; ik dank den Hemel, dat ik er niets mee te
maken heb gehad. Héél verlangend ben ik ook naar nader bericht omtrent 't ‘buikje’. 'k Heb Cientje
al als ‘Opoe’ geplaagd. Maar, Schatteke, je moet niet zoo vast op 'n Loutje rekenen,
hoor! Want als 't nu eens 'n ‘Fietje’ was; zou je dat dan niet prettig vinden? Mij is
het egaal56, hoor!
Zeg, zal je uit mijn brieven eens 't een en ander aan m'n Moeder en de zussen
meedeelen. Want aan die schrijf ik natuurlijk niet. Al mijn schrijvens woede uit zich
tegenover jou. Alleen moet ik ook nog aan Jack en Elientje schrijven van wie ik
voor-hùn-doen-lange-brieven kreeg.
O ja, zeg, wat je me daar van Rob en Mies57 schrijft, begrijp ik niet goed. Dat zal
wel verkeerd zijn begrepen of overgebracht. Ik zou het vreeselijk vinden, als ik niet
zeker wist, dat ik op mijn vrouwtje kon vertrouwen. En wat je van Annie58 schrijft....
wel, ik hoop dat het overdreven zal zijn. Ik merk niet veel van brieven, die Max
krijgt.
Neen, juist nu ik zelf er gelukkig over ben, dat ik me, dank zij mijn liefde voor
jou, weet vrij te houden van flirtation en andere strapazen59 zou ik het vreeselijk
beroerd en ellendig vinden als ik wist, dat je zelfs in dolheid of domheid je aan een
ander had kunnen geven. Want al wist ik, al wéét ik, dat je van mij alleen houdt, tòch
zou die ander tusschen ons zijn. Gezwegen van de kans, dat ik er ‘de bak’ voor zou
indraaien ....60
't Is jammer, dat ik juist op 't einde van m'n brief - de mail staat op sluiten op zulk
een vervelend onderwerp ben terecht gekomen. Dat heeft m'n stemming niet verbeterd.
Ook mijn stem is nog ellendig en Max komt me meedeelen, dat er voor f 400 ruim
besproken is, maar dat de ellendelingen hier zelfs van onze boekjes61 belasting willen
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heffen. Ze worden hier gek met die belastingen en zullen nog maken dat Indië te
eenenmale geboycot wordt.
Nu zit ik te mopperen... En ik had zoo graag prettig mijn brief geëindigd.
Och, liefste schat, ik kàn 't zonder jou maar niet bolwerken in dit leven. Leg maar
zachtjes m'n kop tegen je aan en zeg in gedachten maar heel veel van jouw eigen,
lieve teere dingen tegen je
Ouwe Swiep
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Hoe gaat 't met 't rheumatiekje. Oppassen, hoor. Tricootjes62 vind ik wel leuk.
Suggestief zou Lies63 zeggen. Groet alle menschen. Dag, mijn eigen Liefste. Zal je
heusch, heusch alleen van mij blijven. Ik zoen je duizendmaal.
Dag, mijn Eigen....

Weltevreden, den 25en October 1913.
HOTEL DES INDES BATAVIA
WELTEVREDEN, (Java)

Mijn allerliefste,
Vóórdat je misschien van de buitenwacht narigheden hoort, die je àl te ongerust
maken meld ik je even, dat mijn angst, waarvan ik in mijn vorigen brief deed blijken,
bewaarheid geworden is. Ik heb hier getracht voor m'n debuut op Batavia mijn te
Buitenzorg opgeloopen heeschheid te forceeren en ben na mijn Fransche chansons
moeten uitscheiden. Ik kòn niet meer. Elk nieuw lied, dat ik begon vreesde ik niet
ten einde te kunnen brengen en 't angstzweet brak me van alle kanten uit. Steeds
meer schoot m'n stem weg en na 5 liedjes ben ik - doodop van zenuwen - in m'n
kleedkamer moeten blijven. Daar zijn 'n heeleboel goeie vrienden - vooral ook je
Moeder, die nog wel 'n welkomstkrans had gestuurd - me komen troosten, maar ik
verlangde alleen maar naar jou.
Het publiek was zeer vriendelijk en meewarig en apprecieerde het zeer, dat we
tòch begonnen waren. Van de f 800.- die in de zaal zaten zijn er f 640.- blijven staan
voor Dinsdag 28, als wanneer we nu zullen debuteeren. - dat is bijna zes dagen verlies
natuurlijk, maar er is niets aan te doen. Het hierblijven tot 4 December is nu gebiedend
voorgeschreven. De couranten, zooals je ziet ontvingen ons vriendelijk - wat zeg je
wel van K.W.64!?! - Alleen het Bat. Hdb65. Van Fabricius deed 'n vuiligheid zooals
je alleen in Indië kunt verwachten en schreef tot tweemaal toe ‘verkoudheid’ tusschen
insinueerende aanhalingsteekens. Ik stuur je gauw wat kiekjes vanboord. Max kreeg ze al eerder. Misschien heeft
Annie ze je al laten zien.
Ik ben onder behandeling van Dr. Wilkens en mijn verdwenen stem keert, geloof
ik, met bevredigende snelheid terug.
En nu sluit de mail. Dag, mijn eigen groote Schat. Hoe langer ik van je weg ben,
hoe meer ik geloof ik van je ga hou'en. - Moest ik dan eigenlijk maar niet heelemaal
wegblijven? Nee, hè? Gauw terugkomen bij mijn Allerliefste en heerlijk weer saampjes verder
leven. Dag, lieve Vrouw. Héél veel lieve gedachten en zoenen van
Je trouwe Man.
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27-10-1913
Java Bode
STADSNIEUWS.

Cholera.
Bijgekomen 4 gevallen waaronder een bij een Europeaan.
Twee lijders overleden. In behandeling 10 personen o.w. twee Europeanen.
Rabies.
Hier ter plaatse hebben zich weder twee gevallen van hondsdolheid voorgedaan
en wel bij honden afkomstig uit Tjikini en Goenoeng Sabari. Door onderzoek van
de hersenen van de bewuste dieren, werd de diagnose ‘rabies’ met zekerheid gesteld.

Mijn liefste lief

142
Een vluchteling doodgeschoten.
Eenige dagen geleden trachtten een Chineesche politie-gestrafte, opgesloten in
het Dwangarbeiderskwartier op Glodok, te ontvluchten. De wachtdoende piekenier
sommeerde den Chinees halt te houden, doch deze gaf geen gevolg aan het bevel en
rende nog harder weg. Hierop loste de piekenier een schot, waardoor de vluchteling
doodelijk werd getroffen. Hij zakte ineen en overleed na eenige minuten. De Chinees
had nog slechts 15 dagen arrest!
Een verklaring.
De Heeren Pisuisse en Blokzijl verzoeken ons opname van het volgende:
Om - naar wij hopen, voorgoed - een eind te maken aan de dolzinnige en kwaadaardige
lasterpraat welke ten opzichte van de reden voor het niet doorgaan onzer voorstelling
op Donderdag l.l. in omloop is gebracht, zij onderstaande verklaring gepubliceerd:
Ondergeteekende verklaart bij dezen, dat de Heer J.L. Pisuisse, chansonnier, op
Donderdag 28 Octoberl.l. lijdende was aan een acute ontsteking van het strottenhoofd,
voor welke ongesteldheid hij zich reeds in den ochtend van genoemden dag
onmiddellijk na zijn terugkeer uit Buitenzorg, onder behandeling stelde waarbij hem
door mij het advies werd gegeven, zijn voordrachtavonden hier en te Bandoeng (op
23 en 24 October) uit te stellen tot genezing zou zijn ingetreden.
w g. J.A. Wilkens.

Bandoeng, 29 October 1913
N.V. Hotel Homann
BANDOENG.

Jouw slecht, wreedaardig Schepsel, hartelooze Vrouw, die je daar bent! Waarom heb
ik 'n mail moeten zien arriveeren zonder ook maar 'n lettertje van mijn Liefste?!
Waarom moet ik weer 'n week langer in 't onzekere vertoeven of ik àl Papa ga worden!
Waarom, o waarom schreef je me niet, gij slechtaardig Fietje?!! Of heb je misschien
naar Djocja geschreven opdat ik je brief vinde ter plaatse, waar ik eenmaal jezelf
vond.... In dat geval - wat ik nog als m'n laatste kans beschouw - zal ik naar ‘Toegoe’66
schrijven om m'n brieven naar Semarang te zenden. Want Djocja zelf doe ik niet
meer aan. Daar hebben ze ons namelijk niet gewaarschuwd, dat de door ons
aangevraagde datum 3 dagen vóór de races67 viel en toen we vroegen om te
verschuiven hoorden we dat De Vriendt en ‘Agnes Sorel’68 - die overigens in Djocja
heel slecht hadden voldaan - er voor voor de race dagen den Schouwburg hadden
afgehuurd. Pech, alweer! Maar overigens kan deze brief weer heel wat opgewekter
zijn, dan de laatste, ofschoon ik door heel wat en dan nog wel onaangename emotie
in deze laatste week ben heengegaan. Deze week in Batavia gedurende welke Dr.
Wilkens mijn strottehoofd opkalefaterde, dat in Buitenzorg ontstoken was geraakt,
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deze week in Batavia, zeg ik, stond in het teeken van ‘Het Schouwburg-incident’,
waarvan ik je nu een getrouw relaas ga doen.
Je weet dan al, dat ik door heeschheid mijn voorstelling moest onderbreken en dat
publiek en pers een en ander zeer welwillend accepteerden. Alleen zette het Bat.
Hdbl. van Fabricius69 (die ik nog niet sprak: hij is naar Padang) tot twee maal toe het
woord ‘verkoudheid’ tusschen insinueerende aanhalingsteekens. Max vond wel, dat
ik daar dadelijk tegen protesteeren moest, maar je weet, ik hou' niet van die
ingezonden-stukken schrijverij. Hoe groot was echter mijn verbazing, die
langzamerhand tot veront-
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waardiging groeide, toen ik 'n dag of wat later hooren moest dat met groote stelligheid
het gerucht liep: Pisuisse was dronken geweest. En nu is het wel dubbel hard, als je
je net tot zoo-goed-als-geheel-onthouder heb bekeerd, om juist dan voor publieke
dronkelap te worden aangezien. - en zooals altijd, het gerucht nam direct de meest
wanstaltigste vormen aan. Het heette in Tandjong Priok al, dat Max dronken was
geweest, later waren we het samen, nog later hadden we op het tooneel ruzie gehad....
Kortom, het werd te dol! Nu hadden we gelukkig een van de verspreiders van het
gerucht bij zijn jas. Dat was niemand anders dan de schouwburgadministrateur,
meneer Vis, die notabene vlak vóór de voorstelling nog met mij had gesproken en
dus best had kunnen constateeren, dat ik niet dronken, maar alleen dood op van de
zenuwen was. Maar inderdaad schijn ik, toen ik opkwam, zoo gek en onzeker te
hebben gedaan, dat er méér menschen in de zaal - óók mijn beste vrienden - aan mijn
nuchterheid twijfelden. Intusschen, het klakkeloos beweren: ‘die vent is vet’ zooals
meneer Vis had gedaan bleef laster en daarover diende ik dan ook een klacht in bij
het Schouwburgbestuur in, of liever bij den Voorzitter den Heer Hoorweg, ('n man
met Chrispijnoogen!) tegen wien ik dadelijk door K. Wijbrands werd gewaarschuwd.
Terecht! Ik kreeg van hem een brief terug, die eenvoudig ten Hemel schreide waarin
ze niets meer of minder beweerde, dan deze enormiteit: dat de heer Vis er een eigen
mening opna mocht houden, dat de bedoeling om te beleedigen of te benadeelen niet
aanwezig was geweest en dat dáárover de Commissie ‘geen verdere stappen ter zake’
kon doen. - Toen ben ik woest geworden. Jij weet wel, hoe dat is.... Eerstens heb ik
een attest van den dokter, die mij behandelde, gepubliceerd, tweedens heb ik
Wijbrands aan 't werk gesteld over dien krankzinnigen brief van de Commissie
derdens heb ik bij de Justitie tegen Vis een klacht wegens laster ingediend en vierdens
heb ik aan de Schouwburg Commissie een brief geschreven, die dermate op pooten
stond, dat ie wel op zijn eigen houtje naar het Koningsplein had kunnen tippelen,
waar de Secretaris, Mr. Carpentier Alting woont. Nu is dat al vanouds 'n goeie vriend
van ons en die kwam me gisteren - toen ik in Batavia werkte - in de kleedkamer om
de zaak bij te leggen. We hebben toen in de pauze lang en breed geconfereerd, de
heeren Hoorweg en Vis hebben bakzeil gehaald, laatstgenoemde heeft zijn
verontschuldiging aangeboden en ik heb daarop mijn klacht ingetrokken. Einde van
het incident!
Het was een mooie avond. Mijn stem was weer in orde, de Resident70 was er, twee
Raden van Indië71 en talrijke andere notabelen en... wat het mooiste was... met alles
en alles maakten we ruim f 1200.- recette, zeg f 900.- netto.
Je moeder sprak ik ook nog even in de pauze. Ik weet niet of ik om haar verhaal
moet lachen of er me om ergeren moet.... Ze wou je nog altijd 'n huwelijkscadeau
geven, zei ze. Wel, zeg ik, stuur het er met Sinterklaas. Nu, 't hoefde niet meer
gestuurd te worden, want het was al in Nederland. Wat het dan was? 'n Lot. En toen
is ze me 'n heel verhaal begonnen van 'n lot dat ze eens gekocht en betaald, maar nog
niet ontvangen had,.... Enfin, midden in dat verhaal heb ik haar laten staan, want ik
moest òp.... Geluk met je ‘lot’ hoor, Schat. We zullen er maar om lachen, hè. Van
loten gesproken: in m'n ouwe Fransche jasje moeten nog altijd twee loten van de
tent. ‘de Vrouw’72 zitten of heb je ze al gevonden. Let dan eens op de trekkingslijst.
Bij Mama las ik dezer dagen 'n paar brieven van jou - ja, als ik er zèlf geen krijg,
moet ik wel die van anderen lezen - en zag daarin, dat je je erg bezorgd maakt over
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mijn drinkerij. Wees zonder zorg, mevrouw, ik hebbe den drankduivel verwonnen.
- Verder vertel je, dat ik in geldzaken enz. zoo nonchalant ben en alles in de lap laat
hangen.... Wàcht maar, meisje! 't Is wel wààr, maar daarom mag dat maar niet zóó
geschreven worden! Ik kijk hier met teederen blik naar de galerij, waar we eens tot
laat in den nacht hebben zitten boomen73, toen ik je zoo graag bij me had gehad (en
jij ook wel wou, misschien) Toch is 't beter, dat we eerst later elkaar gevonden hebben.
Jammer wel, dat ik nu geen bedevaart naar Djocja kan houden. Liefste Schat, ik ga
dezen brief eindigen, want ik moet [mijn plichten] gaan nakomen. Ik laat hem echter
nog open, om
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je vanavond nog even 't resultaat van Bandoeng mee te deelen. - Voorloopig vele
poenzen op je lieve lachende toet (ik hoop tenminste dat je wel reden tot lachen heb)
van je trouwe Mannie.
Van Bandoeng rest niet veel te schrijven: 'n vervelend publiekie en 'n dikke
vierhonderd pop. Nu ga ik als 'n haas naar bed, want morgen moet ik om halfvijf op
om naar Semarang te tijgen. Maar eventjes 12 uur in den trein. Nu is 't over twaalven,
dus maar 4 uur maf.
Nacht mijn allerliefste. Gauw hoop ik weer wat van je te hooren. Wel te rusten
Schatteke. Lieve nachtpoensjes van
je Swiep

29-10-1913.
Berichten uit de Java Bode:
Het Schouwburg-incident.
Men meldt ons:
Tijdens de pauze gedurende de voorstelling der Heeren Pisuisse en Blokzijl heeft
gisteravond in den Schouwburg eene conferentie plaats gevonden tusschen de beide
artisten en het Schouwburgbestuur, vertegenwoordigd door den Voorzitter en den
Secretaris der Schouwburg-commissie, en den Administrateur van den Schouwburg.
De uiteenzettingen waartoe men tijdens deze conferentie geraakte, vooral de van
de zijde van den Administrateur afgelegde betuiging van leedwezen over een
onvoorzichtige uitlating, hebben de H.H. Pisuisse en Blokzijl ertoe genoopt, zich ten
opzichte van het voorgevallende voldaan te verklaren en het incident als gesloten te
willen beschouwen.
De heer Pisuisse heeft daarom zijn justitieele klacht tegen den heer Vis ingetrokken.
Pisuisse en Blokzijl
Gisteren avond heeft ‘Swiep’ schitterend revanche genomen voor den - door zijne
ongesteldheid - half-mislukten openingsavond.
Hij was en verve, hij was luimig, hij was bijwijlen geestig. Zinspelende op de nu
overwonnen heeschheid, vertelde hij ons, Herman Gorter lichtelijk parodieerende,
dat hier nu voor het publiek stond: ‘Een nieuwe vent, met 'n nieuw geluid!’
De menschen scháterden om den mallen inval, gelijk zij ook wel mochten. Zoo,
ging het den ganschen avond door, niet druk, niet vermoeiend - gelijk dit vroeger
wel eens het geval was - maar geestig, boeiend, vornehm. Het was twaalf uur voor
wij er om dachten: die beide eenvoudige jongelui daar vóór ons hadden de uren doen
vliegen!
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Welk een acteur is Pisuisse! Hij vertrekt zijn gelaat, schudt het haar naar voren, kromt
den rug...ge ziet den armen ellendeling, den soldaat van het straf-detachement te
Biribi, vertwijfeld onder de wreede tucht, wanhopig een wild beest. Hij zingt van
Die Marquise von Lavallière... de gansche bespottelijk-feudale troep: Otto der Eiserne,
Jacob der Grausame, Ottokar I, II, III, IV, Pater Eusebius mit dem Brevier,... wandelt
over het tooneel. Hij zingt Grandmother's Story...
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het lieve oudje lééft voor U! Een benijdenswaardig, een gróót talent is dat
uitbeeldings-vermogen.
En niet omdat het er zoo bij behoort, wijd ik hiernà eenige woorden aan Max Blokzijl.
In zijn genre staat deze even hoog als Pisuisse, de beiden vormen één geheel; scheidt
men ze van elkander, dan zal de edelsteen van zijne schittering, de platinazetting van
haar glans inboeten. Ook aan Max Blokzijl ons aller hartelijken dank voor den
genotvollen avond.
Het publiek was een goed publiek: de élite van het uitgaande Batavia. Er is hóóp
voor eene stad, waar zooveel mooie vrouwen zijn, waar de vrouwen zich zoo elegant
kleeden. Kom eens in den Stads-schouwburg te Amsterdam, daar ziet het er, in beide
opzichten, minder aantrekkelijk uit.
Carlo.

Semarang, 6 November 1913.
HOTEL JANSEN SAMARANG.

Eigenaar G.J. Michael
Mijn heerlijke kleine Vrouw,
'n Hééle avond rust! Dat is voor mij iets ongekends in deze dagen... 'n Hééle avond
vóór me - 't is nu negen uur - om gezellige babbeltjes te maken met mijn eigen
allerliefste. Laat ik je eerst getrouwelijk rapport-van-zaken doen: Nà Bandoeng togen
we naar Semarang, waar we een zeer succesvollen avond maakten en 650 pop schoone
winst verdienden. Den volgenden dag waren we in Pekalongan, waar onze garantie
ad f 200.- door het Bestuur der Tooneelvereeniging eigener beweging met f 50.werd verhoogd. Pekalongan en Tegal gaan tegenwoordig zoo'n beetje samen op 't
gebied van garantie geven. Daarom kregen we in Tegal, waar we gisteravond speelden,
óók maar f 200.- Dààr kregen we echter geen douceurtje van vijftig pegels74!
Trouwens, Tegal is nooit zoo aardig als Pekalongan. Ueberhaupt treft het ons, dat
Indië, wat vriendelijkheid, toeschietelijkheid, gastvrijheid en royaliteit betreft enorm
acheruit gaande is. Wil je wel gelooven, dat je tegenwoordig na afloop van je avond
eigenlijk wel zóó naar je hotel kunt gaan! Ternauwernood vraagt iemand je, om nog
even nà te zitten. Het Soos- of Toneelbestuur trekt zich haast niets van je an. Het
moeten wel de tallooze kunstproleten - genre Loutje75 en Raaf Bouwmeester, Eduard
Jacobs en anderen - zijn, die 't hier in dit opzicht zoo verbruid hebben. Vroeger, God,
dan was je overal welkom als artist en Nederlander, die als 't ware aan de
hardzwoegende Europeesche menschheid hier een herinnering uit het Vaderland
kwam brengen. Nu ben je eenvoudig 'n kustleurder, die bovendien nog altijd in
verdacht staat dat-ie als de kans schoon is, zijn vrienden en begunstigers voor 'n mille
of tien in den nek zal zien - al wederom zie: Kimmel, Raaf, Loutje enz.! Je bedingt
nu je honorarium: dat betalen ze uit.... àfgeloopen. Die ouwerwetsche hulpvaardigheid,
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die zorg om het je makkelijk te maken, die is er heelemaal uit. 'n Staaltje: we hadden
vanavond moeten optreden in de Soos van 'n suikerfabriekencomplex, Tersana
geheeten. Dat geval lag nog weer eens twee uur trammen - en je kènt dat
Noordkust-trammetje - van Tegal af. Den volgende dag zouden we dus van 's ochtends
acht tot 's avonds halfzeven tusschen de wielen moeten zitten - en dan voor de tweede
maal optreden in Semarang. We stelden dus als conditie, dat we per auto van Tersana
naar Semarang moesten worden gebracht. En niettegenstaande we wisten dat er
minstens drie auto's ter plaatse waren, kregen wij ten antwoord: ‘geen auto
beschikbaar.’ Toen hebben we ze met hun f 250.- laten stikken. Ze moeten nu den
20sten maar naar Cheribon komen.... Intusschen heeft
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dit geval tengevolge, dat ik nu zoo heerlijk rustig aan mijn Schat kan zitten schrijven.
Ik ben dus Tersana allerminst onaangenaam gezind!
Morgenavond nu tweede avond hier in de Soos en overmorgen populair programma
in de Stadshuis, waar we f 350.- garantie hebben. Dit laatste maakte het voor ons
overbodig om twee kleine garantietjes (samen f 325) in Tjépoe en Bodjonegoro te
gaan verdienen en in plaats van met het Noordkust-trammetje kunnen we nu met de
express naar Soerabaia en heb ik nog één dag rust vóór ik daar debuteer.
Nog vreeselijk drukke tijden zijn er voor ons in aantocht, want met de
onafhankelijkheidsfeesten worden we hier overal gevraagd. We hebben daarvoor
voor acht voorstellingen alleen geloof ik reeds f 3400 gegarandeerd. En we zijn nu
al bezig met winst te werken, d.w.z. de 3500 pop bedrijfskapitaal zijn er al uit.
Ongunstig staan we er dus, ondanks onze strop in Batavia, niet voor, maar... de tijd
om veel geld te verdienen is te kort. En onze achterstand, of liever, mijn achterstand,
of liever mijn achterstand aan beeren is groot, dat wèèt je. Of ik dus wel al het
opgesomde moois ‘voor Fietje’ zal kunnen koopen, dàt betwijfel ik. Ik hoop je met
'n tusschentijdsche mail nog 'n kleine verrassing voor Sinterklaas te kunnen zenden,
maar mocht dat niet kunnen..... wèl, 't is een prettig idee te weten, dat ik een verstandig
Vrouwtje heb! En zoo kom ik dan, ongemerkt, zie je wel, tot beantwoording van je
brieven. Twee dikke tegelijk nog wel! Want m'n vermoeden, dat je me naar Djocja
zoudt hebben geschreven bleek juist. De brief werd me hierheen nagestuurd. En
allebei die gezellige dikkerts liggen nu vóór me. Je bent 'n stout kind, hoor, om te
veronderstellen dat jouw ‘gekrabbel’ en ‘gebabbel’ mij ooit zou vervelen. Ik vind
het heerlijk om jou in je brieven terug te vinden en kijk met verlangen naar elke mail
uit. Trouwens, hoe vin'je wel mijn schrijverij. Is 't niet wonderdadig? Maar ik ben
dan ook wel heelemaal gemetamorfoseerd. Jenever komt mij niet meer na. Overdag
drink ik ‘setroop merah’ met ‘au blanda’76 en alleen 's avonds als ik klaar ben lesch
ik m'n reuzendorst met 'n glaasje bier of twee, drie. Dàn naar bed. Alleen! Toch heb
ik hier éénmaal 'n ‘vrouw gehad.’ Gek, dat ik dit zoo rustig neerschrijf... Maar dit
was ook zoo buiten-mij-om en zoo heelemaal buiten-ons-om, dat ik het je even gerust
vertel, alsof ik schreef ik heb rooie hond gehad of zoo iets. Maar ik wil je toch de
omstandigheden vertellen. Dan zal er ook bij jou geen oogenblik zijn van droefheid,
of verontwaardiging of zelfs maar schrik. - Dit leven, zooals ik 't nu lijd, moet je
weten, is geloof ik heel goed voor me, maar de verandering schijnt wat groot te zijn
geweest. Althans mijn zenuwen raakten in de war. Mijn keelaandoening in Batavia
was al dadelijk door zenuwen zeer verergerd, zei de dokter. En mijn zenuwenstoring
bleek ook uit slapeloosheid, hevige hoofdpijn, die ik anders zelden heb, duizeling
en congesties. Ik sprak er zoo terloops in Bandoeng over met mijn ouden vriend Dr.
Over en die zei me dadelijk ronduit: ja, m'n lieve vriend, 'n man van jouw constitutie
is nu eenmaal voor geheelonthouder, in welk opzicht dan ook, weinig geschikt. Dat
je niet drinkt is uitstekend, al is het ineens afschaffen van alle alcohol ook 'n beetje
gevaarlijk. Maar overigens... 't is 'n raar recept.... maar: neem alle voorzorgen en ga
eens flink van de kist! Dat laatste nu is onder ons mannen de ietwat wonderlijke
uitdrukking voor het doen van onze natuurlijke, geslachtelijke behoefte. Toevallig
kwam ons dien dag onze oude jongen Djemi, opzoeken, een Soendanees die in
Bandoeng woont. Hem heb ik opgedragen, mij een gezonde vrouw te bezorgen en
's avonds vond ik achter mijn klamboe een grijnzende Soendaneesche schoone.
Inderdaad een mooi vrouwspersoon, zooals je die in die streken hebt. Maar het
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samenzijn!.... Mijn Liefste, ik heb misschien nooit beter en sterker doorvoeld wàt jij
voor mij bent, dan toen ik, ja ik weet niet hoe ik 't moet uitdrukken, toen ik daar bij
wijze van een eksteroogenring of een presnitz77-verband die vrouw gebruikte. Daar
was nu ook maar geen seconde van verlangen, geen oogenblik van extase. Daar
gebeurde niet anders dan 'n zuiver - physieke werking. 't Is 'n raar praatje, maar bij
God, ik geloof, dat ik nog meer zinnelijk genot had kunnen vinden wanneer ik zooals
dat heet - en zooals dat hier ongelooflijk veel voorkomt! - ‘mezelf had geholpen.’
Dan
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heb je tenminste nog je fantasie tot je beschikking. Nù moest ik alles doen om te
vergeten dat ik daar met zoo'n chocolade-automaat in bed lag. Anders had ik misschien
nog niet eens mijn doel bereikt....
Liefste, ik heb je dit heel onomwonden geschreven, omdat ik weet, dat jij mij
kent.... èn omdat ik niet wil dat er tusschen ons leugen is. Want Leugen, dat is de
ellende van 't huwelijk, de ondergang van de Liefde. Leugen, dàt is het, wat er van
den aanvang af tusschen Max en Annie is geweest. Die menschen hebben elkaar
nooit lief gehad. Dat heeft iedereen kunnen weten, die hem en haar of slechts één
van beiden goed kenden. Van hààr, dat wisten jelui, was het deels ‘dépit’78 deels
‘Streberei’79 (wat is onze Hollandsche taal toch eigenlijk arm!). Van hem was het...
ja, bij God, ik weet het niet. Max is heelemaal zoo 'n ònwààr mensch, zelfs tegenover
zichzelf! - dat zijn ware motieven nooit na te speuren zijn. God weet, was het weer
niet een eigenaardige vorm van zijn jaloezie. Wellicht was het ook niet anders dan
de nawerking van den Philister-achtige80 opvoeding, die hij heeft gehad en die hem
verbood een ‘onwettige verhouding’ - och arme! - te beginnen. Wellicht ook... ik
zeg nog eens, je weet het nooit bij hem!... wellicht heeft hij zich met een degelijk
engagement en een in den vormen-zijnd huwelijk willen onderscheiden als ‘heer’
van den in ontucht levenden zwabber ‘Pisuisse’.... Maar in elk geval, dat op den duur
die Leugen zich wreken moest... je weet wel, dat ik nooit anders heb voorspeld. Max
is - 't spijt me dat ik 't van een arbeidsmakker moet zeggen - Max is een koude,
berekende, déloyale egoïst en een (wat de Duitscher noemt) total-verlogene Poseur.
Bijvoorbeeld zijn steeds - aangehaalde bescheidenheid is niets dan pose. Ik moet
tegenwoordig oppassen, anders schuift hij zijn vleugel zóóver naar het voorlicht, dat
ik geen plaats meer heb om te staan. En zijn voorkeur voor een vleugel spruit
eenvoudig voort uit het feit, dat hij achter een piano niet te zien is. Zijn reclame-zin,
zijn advertentie-geest (voor ons zeer waardevol) ze zijn niets dan pose en nog eens
pose. En zoo is zijn ‘liefde’ ook slechts pose geweest. Dat Annie daarin geloopen
is.... Wel, ze verdient ons medelijden. Ik althans heb meer met haar, dan met hem te
doen!
Ik dank God in den Hemel elken dag voor onze Liefde, kind. Daar zal ook nog
wel wat aan ontbreken, voor zij van alle ònzuivere elementen is ontdaan, want we
zijn tenslotte maar menschen en dan nog làng geen eerste-klasse-menschen! Maar
toch geloof ik, dat onze Liefde op goede manier is ontstaan en gegroeid. Gegroeid
in elk geval tot een niet te loochenen, tot een hartverheugend, tot een ons verheffend
en veredelend feit. Ik voor mij had niet gedacht, dat ik mijn zeer sterk ontwikkeld
egoïsme nog eens zóó verdrongen zou zien door een gevoel voor een ander. En toch
wéét ik nu, hoe elk oogenblik van mijn denken eigenlijk wordt ingenomen door jou,
hoe elke van mijn gesties en acties kan worden teruggebracht tot jou. Hoe ik alles,
wat ik nu en dan op reis in boeken lees, terugbreng tot jou! Het is mooi; het is heerlijk
en ik ben er gelukkig onder. Jij óók, hé Vrouwke?
En er is ons dus nog geen kindje opkomst, hé? Misschien is 't beter zoo. Nu ik van
de jandoedel81 en ook gedeeltelijk van 't bierdrinken af ben - wat ik hoop, dat in
Holland zoo blijven zal - en nu jij zoo'n flinke mollige, heusche ‘boerentrien’ gaat
worden, kunnen wij misschien eenmaal een veel gezonder, sterker exemplaartje in
het leven roepen. Gezonder en sterker vooral ook wat de zenuwen betreft. Want
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anders ware het schaapje maar jammerlijk gepraedestineerd82. Pa 'n zenuwknoop en
Ma idem dito met 'n sterretje.... Die ruime japon met al die plooien op je buik en je
‘billen’ - (ochgot... je billen!) kan dan altijd later nog eens dienst doen. Ik ben zeer
benieuwd naar dit nieuwe Gewrocht van Hirsch-van der Vies83 en houd me voor 'n
druk-op-de-knopjographie aanbevolen.
Intusschen wil ik nog eenmaal schrijven dat ik me over je gewichtstoename ten
zeerste verheug. Ik mijnerzijds, ik slink! (hier staat 'n L in, hoor!) Ik beantwoord nu
je brieven punt voor punt. Dus: doe aan al de lui mijne groeten weerom: aan Dr. de
Smitt, aan Deetje, Greetje, Heerejeetje, Rotje, Miesje (niet Mies de Roos in 's
hemelsnaam!)
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Potje Biesje - Pietje Bosje84, wil ik zeggen, freule Von Schmidt enz enz. Van de
reconciliatieplannen85 van Pa Jocof en broer Getsch86 wist ik al uit 'n brief van je
moeder. Mijn commentaar luidt: Liever niet. Gérard87 wil naar Indië. Best. Maar dat
jongemensch schijnt niet van hard werken te houden. Nou, dan moet-ie hier niet
wezen! Vooral de groeten, in ernst, aan Rob en Mies88!
Afdeeling geldzaken. Uit Singapore heb ik mijn banksaldo met f 250.- aangevuld
maar dat is voor Coba's uitkeering op 1 Dec. Voor jou heb ik telegrafisch f 150,gestuurd, hier uit Semarang. Dat hoop ik spoedig te herhalen. Als je dezen ontvangt
(dan zit ik notabene al weer bijna op de boot - weerom, hoera!) heeft Polak zeker al
gedisponeerd. De ellendeling. Al zijn werk draagt den stempel van gebrek aan
toezicht. Zeg hem dat mèt mijn complimenten. Slaapjassen zonder zakken! Kabaja's
die niet dicht kunnen. Knoopen die te groot zijn voor de knoopsgaten! Gevloekt zal
die wezen! Zoo ook Berssenbruggen. Verder valt er aan je brieven niet direct te beantwoorden. Hoeveel belangwekkend
ze ook overigens voor me inhouden! Als je me ooit briefkaarten durft te schrijven
laat ik me scheiden!
Zeg, Muizekind-van-me, nou is het over elven en moet ik zelf dezen brief naar 't
Postkantoor gaan brengen, anders heb ik kans, dat-ie niet meer meegaat.
Allerliefste Lieveling89, (Dit doet een mesjoggene kever die uit de inktpot vliegt.
Het wemelt hier van vliegende ‘gevallen’), ik weet niet of het uit dezen brief wel
zóó naar voren treedt als ik het verlang en daarom zeg ik het nu nog eens nadrukkelijk:
Ik heb jou zoo innig lief, zoo met mijn heelen ziel, zoo met al mijn gedachten, zoo
met heel mijn sterken verlangen, dat ik God wil danken.
(‘Ons Lieve Heertje’ zooals jij zegt) voor dat heerlijke, nieuwe dat in mij geboren
is geworden. Jij maakt mij tot een beter mensch en daarom moge God je zegenen.
Er is nog maar één groot verlangen in mij, neen twee: het eerste is dit, dat mijn
kinderen door jou mochten worden opgevoed; het tweede, dat wij samen kinderen
mogen krijgen, die eenmaal aan de wereld zullen mogen getuigen, hoeveel hun Vader
van hun Moeder - en hoeveel hun Moeder van hun Vader hield. - Liefste, als je dezen
brief leest, ben ik op de terugreis naar je toe. Geve God, dat wij elkaar in welstand
mogen vinden en dat ik je in werkelijkheid kussen mag, zooals ik je nu zoenen mag
op je portret (ik neem daarbij mijn vloek tegen Berssenbruggen terug!)
Nacht, mijn van God gegeven Vrouwtje. Ik blijf je trouwe Man! Ik heb je innig
innig lief!

10 November 1913.
Soerabaia,
Mijn lieve kleine Fietelijnsevrouw (hoe vin'je dien naam?)
Vanavond hoop ik 'n brief van jou te krijgen uit de mail, die gistermorgen in Batavia
moet zijn aangekomen en, in afwachting, dat ik dien brief zal kunnen gaan
beantwoorden begin ik alvast maar in een verloren uurtje na de thee aan mijn
weekrapport, dat ik tot nu toe met loffelijke nauwgezetheid en regelmatigheid aan
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je heb verzonden met de Donderdagsche mail. Mogelijk is het, dat er één brief
verongelukt is, nl. die welken ik verzond per SS. Wilis van de Rott. Lloyd, waarvan
de mail zooals je weet is vernietigd bij het vreeselijk spoorwegongeluk van Melun90
bij Parijs.
Heel veel bijzonders is er op 't oogenblik niet te vertellen: de gezondheidstoestand
is goed; alleen heb ik last van m'n voeten, die opengaan tengevolge van muggen- en
agaagabeten91. Bovendien is het vreeselijk warm hier in Soerabaia en ik ‘swait me
doud’92. In Semarang hebben we nog twee aardige avonden gegeven, één in de Soos
en één in den Stadstuin, die beide 350 opbrachten. Zoo hebben we van de Noordkust
(Semarang, Tegal en Pekalongan) toch altijd weer 'n 1800 pop weggesleept en is het
daar eigenlijk beter gegaan, dan hier in den Oosthoek. We zijn hier namelijk in de
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verkeerde maand aangekomen: heel deftig - Soerabaia is in de bergen, in Tosari enz.,
aan de warmte ontvlucht. Onze eerste avond, jl. Zaterdag, leverde netto maar 'n f
550.- op hetgeen ver beneden onze raming was. En ook de plaatsen hier in de buurt
toonen met het oog op de naderende feesten weinig animo, zoodat we nu nog alleen
Malang gaan bezoeken (morgen Dinsdag) dan Woensdag hier onze
afscheidsvoorstelling geven om Donderdag maar weer Westwaarts te trekken naar
Solo en Djocjà. Daarná komt een enorm - drukke en mooi gegarandeerde tijd voor
ons aan en dan.... wel dan klimmen we alweer bijna aan boord van de ‘Ophir’ en
kom ik naar ik hoop gezond en wel, 'n beetje minder arm (Max schatte mijn aandeel
in de winst op 'n f 4000,-) en dolgelukkig naar m'n eigen, allerliefste Schat terug, die
geen oogenblik uit mijn gedachten is en voor wie mijn mooie, teere maar hechte
Liefde met den dag schijnt te groeien.
Kennende mijn eigen zwakheid-des-vleesches bid ik heel vaak ‘en leidt ons niet
in verzoeking’ en 't is of letterlijk dat gebed in vervulling gaat. Er waren namelijk
twee groote verzoekingskansen, als ik 't zoo ereisties93 noemen mag, nl. m'n oude
vriendin van Hunsel, weet je wel van de goudmijnen - die nu in Batavia zat - en dan
‘Oma’94 van wie ik je, geloof ik, ook wel eens verteld heb, een heel-mooie vrouw
van 'n jaar of 36 (destijds!) die ik in Malang ontmoette en die toen al grootmoeder
was (echt Indisch) aan welke bijzonderheid zij de bijnaam te danken heeft, dien Max
en ik haar nog altijd geven.
Die twee dames, die ik beiden ‘goed gekend’ heb leken me groote bedreigingen
voor m'n huwelijkstrouw, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar... ik ben niet in de
verzoeking geleid. In Batavia vond ik Mevr. v.H. héél wat minder aantrekkelijk
geworden en bovendien diep gebukt gaande onder gewetensknagingen over het feit
dat ze indertijd haar ‘goeie John’ zoo ‘bedrogen had’. En hier in Soerabaia ontmoet
ik ‘Oma’, gescheiden van haar eersten man en geëngageerd of ‘zoo goed als’ met 'n
tweeden. - En zoo blijft dan Swiepje's onschuld... (oggot, Swiepjes onschuld!...)
ongerept!
Maar, lievje, lievje! Het leven is lang niet gemakkelijk zoo, hoor! En ik voer soms
'n waren worstel wedstrijd uit met m'n goeleng95 in 't idee, dat ik m'n Fietje in m'n
armen heb....
Zeg, Muis, je zoudt hier Simpang haast niet meer herkennen en ook Pasar baroe
naar de benedenstad toe is vreeselijk veranderd. Hellendoorn96 is er nog wel, maar
Grimm97 is weg. Daardoor is het plein daar aanmerkelijk veel meer doodsch en somber
geworden. Trouwens ook 't publiek van Hellendoorn is van minder goede kwaliteit
dan vroeger en het betere publiek heeft zich verplaatst naar 'n nieuwe eet-, drink- en
zitgelegenheid naast het Simpang-hotel. Daar hebben we gisteren heel genoeglijk
Zondagavond gevierd met 'n paar van onze rauwe kornuiten. (Niet veel gedronken!
Ik zeg 't er maar dadelijk bij, want ik zie je ongeruste toet al.)
Met al die nieuwe, groote, hooge huizen wordt het schilderachtig aspect van de
Indische steden er naar mijn oordeel niet beter op. Ze beginnen allemaal zoo op
Singapore te lijken en Singapore heeft mij altijd benauwd. Zoo zit ik hier nu ook in
een reusachtig nieuw Hotel van twee verdiepingen, gebouwd door een broêr en
concurrent van onzen vroegeren hospes Sarkies. Het is hier groot, grootsch... en
slecht. Slecht in de détails, slecht van eten, bijvoorbeeld, slecht van bediening; de
badkamers zijn ondoelmatig ingericht en de.... doos ongezellig. Nu, je weet, dat vind
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ik onaangenaam. 'n Volgenden keer zou ik, geloof ik, maar weer naar 't oude
Simpanghotel gaan, of naar Sarkies (vreugdevoller nagedachtenis want daar kwam
altijd Fietje bij me.)
Max en ik hebben ons juist door Lewis van Kurkdjian (de broer van den Lewis
die jij kent) hier in 't hotel in onze pyjama's laten kieken. Zoodra ik de proeven heb
stuur ik er eentje vooruit. Kurkdjian bezorgt me overigens 'n strop door me 'n
onbetaalde rekening van 1910 te presenteeren van maar even f 70.- Dat is nog van
al die kleine pose-kiekjes waarvan jij er vier hebt en waarvan er nog zoo'n hoop in
de schrijftafel liggen. Eén uit dien tijd waarbij ik zittende op een tafel poseerde, heb
ik toen niet laten maken, maar zal ik toch voor jou nog nabestellen. Diezelfde kiek
heeft Lewis voor

Mijn liefste lief

150
reclame gebruikt: bijna levensgroot gemaakt, gekleurd en keurig geëncadreerd. Ik
ben er natuurlijk veel jonger op, maar de gelijkenis is toch goed. Als hij hem voor
'n schijntje kwijt wil wezen koop ik hem en laat 'm opzenden. - Van opzenden
gesproken, is 't Sint Nicolaas cadeautje in den smaak gevallen? 't Kost niet zoo heel
erg duur, maar ik wil dan ook ten opzichte van de uitgaven hier 'n beetje voorzichtig
zijn.
Dit heele zijdje heb ik al in den ochtend van den 11en geschreven. Ik had er nl.
niet aan gedacht, dat jouw brief hier poste restante blijft. Ik moet dien nu gaan afhalen
(want Djasimien is 1 dag met verlof maar Madoera. Hij laat je eerbiedig groeten) en
zal dezen open meenemen. Staat er dan in jouw brief nog iets dat ik beantwoorden
moet; dan doe ik dat op 't postkantoor. Je ziet, dat ik er vast op reken, 'n brief van
mijn Liefste te krijgen. Prettig, hè Schatke, om zoo vast op elkaar te kunnen
vertrouwen in alles. Laat het maar heerlijk zoo blijven, hoor! Voorloopig beschouw
ik dit als 't eind van m'n brief en sluit hier dus 'n ongedacht aantal poensjes in van
allerlei soort: heel-brave, heel-stoute, bedeesde, hartstochtelijke, teere, woeste,
vluchtige en lange, maar allemaal bedoeld om boden te zijn van de groote,
onveranderlijke liefde van
Je trouwe Man.

Sint Niclaas cadeautje;
Fietchen -- es ist wohlbekannt -Trägt sehr gerne Diamant,
Und von Silber, Gold und Ringen,
Perlenschmuck und andern Dingen
Leuchtet immer Ihr Figur; -Sonst ist all's an Ihr Natur!-Und weil Fietchen immer brav,
Treu, gehorsam wie ein Schaf,
Immer nett und immer lieb,
Immer süsz zu ihrem Swiep,
Schickt Ihr jetzt ein ‘Cullinan’
Santa Claus, der heil' ge Mann.

[11-11-1913]
Op't Postkantoor.
Liefste Lief,
Zooals ik wel dacht vond ik juist je brief hier waarin je van Arsène98, Mijlpalen99 en
Royaards schrijft. Dank je wel, hoor.
Heerlijk, die lange brieven. Veel te beantwoorden valt er niet, of liever, dat doe
ik dan wel eens in 'n rustiger momentje.. Nu zitten er te veel geurende inlanders om
me heen. Dag, mijn Schatteke. Hou je maar goed hoor. Nog maar 'n week of twee,
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dan ga ik alweer aan boord. En dan, heel gauw, sluit ik je in mijn armen. Dààg. Groet
alle menschen
van Je Swiepje.
Aan de kinderen zond ik voor hun Sinterklaas ieder 'n goudtientje100.
Verdere geldzending aan jou volgt spoedig. Trouwens als je deze brief krijgt is 't
al niet meer noodig.

14 November 1913.
Modjokerto,
Mijn allerliefste, kleine ‘doorloopende treurwilg’! ‘Doorloopende treurwilg’ is niet
slecht! 'k Heb wel eens van 'n doorloopend privaat gehoord, maar 'n doorloopende
treurwilg.... 'n Ander praatje is, dat ik ook doorloopend in de misère zit, omdat ik
zoover van m'n Fietje af ben. Zoo 'n correspondentie van telkens 'n maand - of
eigenlijk twee maanden - ertusschen voldoet maar half. Toch is het, als je zoo geregeld
schrijft als
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wij nu doen, nog 'n heele vervulling. Tenminste ik, als ik me onpleizierig voel of de
p... in heb, ga maar aan m'n Schat zitten schrijven. Dan kom ik vanzelf weer bij. En
aan zóó iets heb je nu ook dezen tusschen-tijdschen brief te danken, die je, hoop ik,
even aangenaam verrassen zal als ik onlangs verrast werd, toen ik nà je brief van 5
en 7 october, dien ik ‘poste restante’ in Soerabaia vond, nog dien van den 13en kreeg,
die mij via Batavia en Semarang eveneens in Soerabaia in het Oranje-Hotel bereikte,
juist op 'n oogenblik dat ik zoo'n vreeselijke behoefte had aan gemeenschap
(gééstelijke, hoor!) met jou.... Maar daarvan vertel ik je straks. Eérst over de oorzaak
dat ik nù - half zeven in den ochtend!! - aan jou zit te schrijven. ('n Mensch behoort
immer den draad zijner gedachten vast te houden, nietwaar Sophie?!) Welnu dan:
we zitten in Modjokerto en moeten om half elf door naar Solo. Ons Hotel ‘Juliana’
(oggot: Juliana!)101 ligt recht tegenover het station en Max en ik hoopten beiden eens
lekker uit te maffen. Jawel, lauw hoor! Naast mij logeert 'n echte Indische familie,
'n suikermeneer met 'n typische non102 als vrouw en - als eenige verontschuldiging
voor z'n existentie - 'n schat van 'n Jog. Bovendien heeft-ie echter maar eventjes
zeven mannelijke en vrouwelijke groote en kleine bedienden bij zich, die ik
gisteravond allemaal onder mijn raam slapende vond met al de luchtjes en geluidjes
die daar bijbehooren. Nu zal ik de laatste zijn om me over natuurlijke menselijke
geluiden, die bewijzen zijn van 'n gezonde spijsvertering en stofwisseling te
verontwaardigen.... (Wie uwer zonder zonde is,103 enz.)... maar als er dan ook nog
dierlijke geluiden bijkomen, als er om vier uur in den ochtend een haan heel hard,
vlak onder je open raam, begint te kraaien, dan verlies ik mijn zelfbeheersing. Dan
schiet ik uit mijn bed in mijn sandalen (de ‘slofjes’ zijn tijdelijk op non-activiteit
gesteld.) en dan vloek ik in mijn beste Maleisch de heele keet uit, zóó dat tenminste
ook de eigenaars van de kakelende inlanders en de kukelende haan wakker worden
en hooren, dat ik hun bende voor 'n verhuizende kampong uitscheld. Ja, potdome,
ik heb 't logeerboek laten komen, waarin geschreven stond: ‘G. Boks met echtgenoote
en kind’ en ik heb daarachter gevoegd: ‘... als mede bijbehoorende kampong en
veestapel. Of was het aangetrouwde familie?!’
Met dat al was ik er vanmorgen om vijf uur uit. Wel ben ik nog even in m'n bed
gegaan, maar nu begon me waarachtig hier recht tegenover het hotel 'n grammophoon
te draaien, die ons gisteravond reeds de poêzie van het schemeruur had bedorven,
door, behalve veel andere verheffende gezangen, niet minder dan negen maal ‘Anna,
waar wacht je op?’104 ten gehoore te brengen. En verdomd, vanochtend om zes uur
- wat moeten dat 'n intellectueele en artistieke lui zijn! - vanochtend om zes uur was
't wéér: ‘Annà, waar wacht je òp... patatatàta.’ En, zie je, daarom èn omdat het 'n
lekkere frische ochtend is, dáárom zit ik nou aan jou te schrijven. Goed?
Zeg, mijn liefste Lief, als je dezen ontvangt zit ik al - ‘als God gezond blijft’105
zooals Meiertje Max altijd zegt - negen dagen op de boot, op weg naar jou. Neen,
onderweg zal ik dan wel geen brieven krijgen ofschoon je misschien nog naar Port
Said en zeker nog naar Marseille kunt schrijven, wanneer je althans niet zelf daarheen
kunt, wat misschien met het oog op de kosten toch niet zoo gewenscht is. 't Is
waarschijnlijk ook prettiger om met 'n paar goeie vrienden in of tenminste dicht bij
ons eigen nestje Ouwe-en-Nieuwe te vieren.
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Wàs 't maar al zoover! Naar Marseille ‘p/a Rott. Lloyd. Dadelijk te bezorgen
aanboord ss. Ophir’. Kun' je dan ook de reisdeken sturen. Misschien zal ik hem in
dien overgang van de warmte naar je kou best kunnen gebruiken.
En nu ga ik je vertellen, waarom ik in Soerabaia zoo met je brief in m'n schik was
- nòg meer dan met andere het geval was! En dat ìs altijd al 'n boel. - Nou: je moet
dan weten, dat ik bij al m'n voorstelingen steeds de portefeuille heb meegenomen
waarin ik jou en m'n kinderen omdraag.
Alle drie bij elkaar omdat ik dat prettiger vind. Nu was 't dien eersten dag in
Soerabaia lang niet vol (dat heb ik je, geloof ik, al geschreven) en we maakten maar
'n dikke
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vijfhonderd gulden schoon. De menschen zaten in de bergen, zoo heette het; in de
buurt van Malang en zoo. Wel, dachten we, dan zal het in Malang wel goed wezen.
Nou, daar waren nog geen 100 menschen. Stel je voor... in 'n plaats waar we wel
eens 700 pop schoon verdiend hebben! En voor de tweede voorstelling in Soerabaia
liet het zich nòg beroerder aanzien dan voor de eerste: minder plaatsen besproken
en bovendien schoot zich dienzelfden dag Mr. Paets van Gansoyen106, één van de
kopstukken van Soerabaia: deken van de balie, directeur van den Schouwburg,
bestuurder van de Soos, enz. enz., voor z'n kop, of juister, door z'n hart. En, zoo zei
men, dàt zou ons òòk nog wel weer 'n vijftig menschen uit de zaal houden. Kortom,
't zag er bedroevend uit. Toen bedacht ik me ineens, dat ik bij de laatste twee
voorstellingen ook m'n Fietje niet bij me had gehad. Ik heb daarop persoonlijk de
portefeuille weer meegenomen en ziet, de zaal liep nog mooi vol, zoodat we 'n profijt
maakten van f 800.- Bovendien, 'n enorm artistiek succes. Na 'n zitje en 'n etentje op
de Soos kwam ik toen in 'n heerlijke mane-nacht, van dankbaarheid vervuld, naar
huis en... daar vond ik jouw ònverwachte brief. Toen heb ik aan ‘Ons Lieve-Heertje’
'n extra-bedankje gestuurd en op jouw lieve, helaas maar papieren, toet 'n extra zoen
gegeven. Daarbij kon ik opnieuw weer constateeren, dat de papieren Fietje niet de
échte Fietje is. Want als de echte Fietje 'n poens van haar man krijgt - zoo'n lange
gelukkige poens, weet je wel? - dan doet ze haar oogen dicht, en de papieren Fietje
houdt ze wijd open....
Ik draag je mèt mijn kinderen in één portefeuille, Schat, maar in m'n hart neem je
toch 'n heel aparte en, laat ik 't voor mezelf ook maar bekennen, véél grootere plaats
in. Dat voel ik nu best. M'n kinderen, wel, ik hoop dat het ze goed gaat en ik denk
wel aan hen en bid dat ik om hunnentwil ook veel geld mag verdienen... Maar naar
jou verlang ik, met 'n mooi, groot verlangen. Ik was wat zenuwachtig, ben het
trouwens nòg (ondanks de solide levenswijze) en sliep en slaap vooral heel slecht.
Dat is, zeggen medici, heimwee-verschijnsel. Maar 'n eigenlijk ‘Heim’ heb ik niet hebben wij niet. Wanneer wij dus ‘heimwee’ hebben, zooàls we 't werkelijk allebei
schijnen te hebben, dan is dat slechts verlangen naar 't ‘Heim’, naar het nu veilige,
mooie ‘Tehuis’ dat wij vinden in elkaars bijzijn, in elkanders oogen, in elkanders
armen, het ‘Tehuis’ kortom, dat wij hebben gebouwd op onze mooie Liefde, waarvoor
ik onzen God dankbaar ben.... Geloof jij heusch, Schatke, dat ons gheluk met 'n
breekbare glazen armband samenhangt. Nee... Bijgeloovig ben ik ook wel - getuige
de bovenaangehaalde portrethistorie! - maar zoo'n armband...? Wel, ik zou in staat
zijn hem expres te breken, vóór dat je al te veel aan zo'n ding hechten gaat. Want
brak het dan werkelijk eens per ongeluk, waarachtig jij zoudt ervan onder den indruk
zijn! Neen, als de band eens brak van ons wederzijdsch vertrouwen, de band van
onzen wederzijdschen steun, de band waarin we door onze gemeenschappelijke
zorgen èn onze gemeenschappelijke vreugden geslagen zijn, dan zou ik voor ons
Geluk gaan vreezen. Maar die banden zijn, goddank niet van glazen kraaltjes of
steentjes gemaakt!
Lieve Muis, ik zal uit Batavia, waar ik 18 en 19 voor ‘Concordia’ optreed weer f
250.- naar mijn Bank deposit laten seinen. Daar kun je dus weer over disponeeren.
Ik ben benieuwd hoe nu aan 't eind van de tournee onze rekening eruit zal zien. De
gouden bergen, waar Max van gedroomd heeft, zijn niet verwezenlijkt, maar 'n beetje
opgeschoten ben ik toch weer wèl. -
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Gisteren sprak ik in Soerabaia Jacobs107. Die schijnt er nog maar gesjochten aan
toe te zijn; tenminste hij deed èrg bescheiden (wat nu anders niet in 's mans aard
ligt!) en zeide nog tot het eind van December hier te moeten blijven. Hij reist nu
heelemaal alleen, maar heeft niet erg veel te doen. Z'n reputatie hier is allerellendigst.
De man z'n vroegere opvoeding, of zoo je wilt het gebrek aan opvoeding schijnt
herhaaldelijk naar buiten te zijn getreden. Tegenover dames moet hij zich - maar je
weet het Indische ‘gerucht’ neemt iemand gauw en zonder gewetensbezwaar de
kroon van 't hoofd - zeer onbetamelijk gedragen hebben, zoo, dat hem hier in
Modjokerto, maar ook bijvoorbeeld in Semarang het verblijf in de goede Hotels is
ontzegd. Jammer alweer,

Mijn liefste lief

153
dat zoo één man de heele artistieke reputatie, of liever de algemeene reputatie van
‘artisten’ schaadt.
Nederlandsche artisten, zegt men dan, nou, 'n fijn stel! In verwijderd verband
hiermee twee uitroepen: Sjonge, sjonge die Schröder108! Sjonge, sjonge die Alice!109
Voor onze vriend Barbarossa geen prettige thuiskomst uit Weenen! De ‘Handelsblad’
perkara110 los ik wel persoonlijk op. Ze is gedeeltelijk een gevolg van Max zijn
loslippigheid en slordige feitenbehandeling, gedeeltelijk ook de straf voor mijn eigen
indolentie. Ik had destijds ter vergadering hem dadelijk moeten corrigeeren. Maar
je weet, ik ben soms in zoo'n ‘la'-maar’-stemming. Vooral tegenover Max.... Schande
genoeg!
Van Max gesproken - ‘nog effe lekker roddele’ zou Mien Duymaer zeggen - ik
geloof, dat ik er niet ver nààst was, toen ik veronderstelde, dat zijn heele drijven naar
Indië eigenlijk een verlangen was om eens tot verademing te komen van de
onpleizierige positie bij hem thuis. Nooit, maar ook nooit, spreekt hij eens over Annie
en daarom kom ik er ook nooit eens toe, om met hem gezellig eens over ‘de vrouwen
- thuis’ te praten. Wel jammer, want daar heb ik soms echt zoo'n behoefte aan.
Als je Menke spreekt, zeg hem dan eens, dat ik al heel wat adressen voor pathéfoons
en platen aan Soerabaia heb opgegeven en dat ik er in Nederland de resultaten van
hoop te vernemen.
Ja, en verder heb ik, geloof ik, niets meer te schrijven. Alleen 't heel-oude deuntje,
dat Fietje zoo graag hoort: Er is voor mij maar één Schat op de wereld en dat is mijn
Fietje. Er bestaat voor mij maar één Vrouw in 't heelal en dat is mijn Fietje. Ik zou
zoo graag op 't oogenblik en in elk ander oogenblik iets heel dicht tegen me aan,
prettig warm en vol heerlijk ‘spriedelend’ leven in mijn armen willen drukken en
dat is m'n Fietje. Ik zou zoo dolgraag heel veel heerlijke prettige, verlangende zoenen
aan zeker iemand willen geven....
Die zeker iemand is m'n Fietje. Wacht maar: nog 'n maand, 'n gróóte maand en
dan gaan àl mijn wenschen in vervulling.
Dag, mijn groote Schat. Ik ben en blijf
Je trouwe Swiep.
Groet Royaards eens van me. Ik vind dat hij met die opnemerij en rollendeelerij111
weer echt op z'n Willem'sch maar toch wel correct gehandeld heeft. Hier heb je op
't onderste regeltje nog een poens. Drie! X! X! X!

Weltevreden, den 19en November 1913.
HOTEL DES INDES BATAVIA

Mijn eigen Vrouwke,
Zooals je ziet, weer in Batavia, nadat we van Soerabaia de lijn zijn langsgetreind
over Modjokerto, Solo, Djocja en Garoet. - Ja, ik ben toch perslot nog in Djocja
geweest en heb in Toegoe, dat in hoofdgebouw enz. erg veranderd is, geslapen in

Mijn liefste lief

onze kamer, waarvan ik me de ligging nog best herinnerde. Trouwens, van
herinneringen was voor mij dat heele Djocja vol: 't hotel, de Soos, 't plekje waar we
ons eerste Cabaret hadden..... en dan dè kamer! Ik zag er nog weer in m'n gedachten
mijn kleine Fiepsekind voor 't eerst in de armen van haar man, met 't gelukkige,
zalige, verlangende gezichtje op 't kussen, haar oogen halfgesloten en haar lieve,
wellustige mond (ja, waarachtig wel, die hèb je; nèt zoo goed als ik, hoor!) steeds
weer voor meer, toen wel héél stoute poensjes gereed. Hoe heb jij je toen wel dien
volgenden dag gevoeld, Schat? Daar heb je nog nooit wat van verteld en daar staat
me ook eigenlijk niets meer van voor.... We reisden toen dadelijk naar Semarang
door niet?
Djocja zelf vond ik, wat publiek aangaat, vervelend als altijd. 't Is daar zoo'n echte
bende proleten, die zich thuis voelen in hun eigen Soos. Je hebt er bij 't werken altijd
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zoo'n gevoel of je op 't koord staat te dansen. Met stem en oogen en handen moet je
de lui er vast houden en dan nog hoeft er niets te gebeuren:... 'n hond in de zaal, 'n
dronken meneer, 'n lawaaiïge meneer.... of de heele keet ligt eruit. Dan amuseeren
ze zich dààrmee en dan kan ‘die vent op 't tooneel’ zoolang stikken. Alleen, nu
hinderen mij zulke dingen niet meer zoo erg en kan ik best merken, dat ik in mijn
5-jarige praktijk heel wat heb geleerd ten opzichte van het ‘opschieten’ met het
publiek. Trouwens, ook mijn programma voegt zich thans beter naar den populairen
smaak. 't Is wel leuk, dat er hier in de couranten maar één roep is, namelijk dat we
zoo zijn vooruitgegaan. En 't is goed, dat we diè reclame al hebben gehad en zij haar
uitwerking niet heeft gemist. Dàt bezorgde ons de aaneengeschakelde engagementen
voor de onafhankelijkheidsfeesten (het woord is al even vervelend als de heele
beweging zelf!), die ons thans eigenlijk onze winst bezorgen. Want waren we nù al
weggegaan, vandaag, zooals oorspronkelijk 't plan was, nou, dan hadden we niet
veel naar huis gebracht, hoor! Als Onze Lieve Heer me nu nog maar de gezondheid
en vooral de stèm laat, om deze laatste zware veertien dagen door te komen. Ik weet
gelukkig, dat mijn Vrouwtje voor me bidt; dàt zal wel helpen!
- Garoet was het eerste onafhankelijkheidsgeval. Toen we er Zondag aankwamen
van Djocja stond de ass. resident met de heele Europeesche bevolking èn de muziek
aan 't station en werden we in optocht naar ons Hotel gevoerd. 'n Pijnlijke historie
vond ik dat. Al die menschen al zoo in de fuifstemming, wij nog heelemaal niet; àl
die menschen in kraakzindelijke pakeans112, wij zoo vies en vuil als beesten (Je kent
die treinen hier!) Eén avond konden we rust houden. Dat mòcht ook wel, want we
hadden er vijf achterelkaar achter den rug. Maandagavond speelden we, moesten
mee soupeeren tot vier uur ongeveer; en halfnegen speelde de muziek ons alweer uit
bed voor 'n bloemencorso. Halftwaalf werden we - àls-maar met de muziek! - naar
den trein gebracht en half àcht - godbetert! - kwamen we pas in Weltevreden aan.
Even scheren, even mandieën113, even lieve, prettige, gelukkige (half met potlood op
den avond van ‘Mijlpalen114’ geschreven) brief van mijn Fietje lezen, toen naar
‘Concordia’ om te zingen. Wat ik had, weet ik niet, maar ik was doof; àl de resonans
was uit mijn kop weg en ik hòòrde mezelf niet zingen. Daardoor heb ik natuurlijk
weer eens m'n stem geforceerd en zit nu drop te zuigen, te gorgelen en te spoelen
om gek van te worden. Inblazen met ichthyol115 gaat hier niet zoo makkelijk, want
eerstens leveren ze niet 't goeie spul en tweedens rot de elastieke bal van de ‘spray’
heelemaal weg. Enfin, we willen er maar weer 't beste van hopen. Je hoort aan 't eind
van dezen brief nog wel, hoe 't afgeloopen is.
Ja, Poppedijns, 't is wel sneu, dat ik nou geen brieven meer van je krijgen kan,
want we hebben uitgerekend, dat onze mededeeling van langer hier blijven jelui eerst
thans ongeveer bereikt zal hebben, zoodat je zelfs al weet je nu, dat we nog tot 4
December hier zijn, ons toch niet meer met een brief kunt benaderen, tenzij dan in
Colombo, Port Said en Marseille. Maar ik zal je trouw elke week van ons wedervaren
rapport blijven doen, hoor. Want, ik vind het wel leuk om zoo geregeld te schrijven.
'k Sta er zelf wel paf van, dat ik me tot zoo'n inktwellusteling heb hervormd, maar
ik ben er niet rauwig om. Beter inkt dan jenever denk ik maar!
Zeg, Muizekop (hoe is die?!), die kiekjes van je zijn inderdaad monstrieus en dat
komt omdat je geprobeerd hebt 'n deftig ‘Mevrouw, Pisuisse-gezicht’ te trekken,
inplaats van de lieve, lachende kop van Fietje. met-de-tanden. En waar 't op aan
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komt, namelijk de japon, daar kan ik op die kiekjes net niks van zien. Maar ik kan
me voorstellen, dat dit bruinfluweelen gewaad in gratievolle, soepele lijnen om je
ranke figuur moet hangen als een droom, een droom in een lichtlooze zomernacht,
wanneer zwijgend - zwarte vleermuizen geruischloos fladderen in 't donker en onze
gedachten om ons neerzijgen als rouwgewaden vol troostenden weemoed..... Effe
degelijk!! Van Jan Musch gesproken: er is in Garoet 'n oude secretaris - Voute heet-ie
- en dien man heb ik als betooverd zitten aankijken, want dat was nou absoluut net
precies Jan Musch als
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de blinde ziener Tereisias116. Ik had het den ander heer telkens willen zeggen, maar
ik vond 't zoo'n twijfelachtig compliment.
En van gewaden gesproken: ik heb in Djocja wat voor je gekòcht!! Mmmmmm!!
Fijnemans!! Maar wat het is, zeg ik je lekker niet. Nou kan je rustig 'n maand
nieuwsgierig zijn. Nou, dat is nèt wat voor Fietje! Gemeen, hé? Nee, je hoeft nou
niet 'n klein-meisjes-gezichtje te zetten. Ik vertel 't lekker tòch niet.
Trouwens, ik vertel heelemaal niets meer. Want, nu ik uit Modjokerto al zoo'n
dikken brief heb weggestuurd is thans werkelijk mijn stof uitgeput. Nog even dit:
Zeer verheug ik mij over je gewichtstoename, en wat zeg jij wel van het feit, dat ik
nog maar 81 kg. weeg, dat is haast 4 minder, dan toen ik uit Holland ging. Max
daarentegen wordt steeds dikker en drinkt Karlsbader zout117 om te slinken. - 'n Eind
maak ik nog niet aan dit epistel, want kom ik vanavond thuis, dan hoop ik nog in de
stemming te zijn om er een slot aan te pennen. Tot zoolang, mijn Schatje, dagdag en
veel poensjes.

Weltevreden, den 20en November 1913.
HOTEL DES INDES BATAVIA

Mòrgen, Vrouwtje! Zooals je bemerkt is er gisteravond van schrijven niets meer
gekomen. Te moe en te laat. Maar nu wil ik je toch nog even gauw vertellen, dat 't
gisteravond Goddank weer heel goed is gegaan. Mijn doofheid was over en mijn
stem weer in orde. Ook was 't nu in Concordia niet zoo krankzinnig-vol zooals
eergisteren, zoodat de menschen tenminste allen rustig konden zitten. 't Succes was
enorm en Max en ik kregen ieder van 't Bestuur een ongeloofelijk-mooi bloemstuk.
Jammer, dat we vandaag alweer naar Cheribon moeten en dus weinig aan onze
bloemen hebben. Max gaf de zijne aan een kennis en vroegere kunstzuster van ons,
mevrouw Sitsen-Russer en ik zal de mijne aan je moeder sturen, die ik gisteravond
sprak. Ze maakt het best, maar klaagt natuurlijk nog altijd zoo'n beetje.... Enfin, je
kènt dat.
Ons program voor de eerstvolgende dagen is nu nog als volgt: vandaag 20 Cheribon
(f 400 garantie), 21 Bandoeng (f 650.- gar.), 22 Bandjarnegara (f 300.- gar.), 24
Toerwokarta (f 300.- gar.), 25 Bangoewas (f 300.- gar.), 26 Soekaboemi (f 400.garantie), 27 Batavia eigen afscheidsavond, 29 Batavia Dierentuin (f 400.- uitkoop),
2 Dec. Buitenzorg (f 300.- uitkoop) en 3 December 'n soort cabaret-avond ten behoeve
van den Kunstkring, hier, waarop ook bovengenoemde mevrouw Sitsen en haar man
zullen meewerken. In Concordia verdienden we eergisteren en gisteren met de boekjes
mee f 1000.-. De zaken gaan dus goed. Hè, als ik nu eens fiks door m'n beeren kon
heenkomen. Wat zou dat heerlijk wezen, hè! Zoo 'n rustig gevoel....
Van je moeder krijg ik ook nog een Sinterklaascadeautje voor je mee. Moet òòk
nog 'n verrassing blijven.
En nu m'n allerliefste Schattebout, ben ik heusch uitgeschreven. Stel je voor, als
je dezen ontvangt, wel dan ben ik al bijna weer in Port Said en koop er - als 't er àf
kan - struisveren voor Fietje. Je schreef wel Singapore, maar dat zal wel Port Said
moeten zijn.
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En dàn, na een dag of tien, ben ik weer bij je, mijn lieve kleine Vrouw. Dan is 't
uit met al die omhelzingen-in-gedachten en met al die papieren zoenen. Dan sluit ik
mijn liefste Engel weer vast in mijn armen en blijf hèèl, hèèl lang bij haar.
Ik wil òòk niet meer zoolang en zoo ver weg, zonder jou, hoor. Ik vind 't heelemaal
niet Palstierig’118... Dag, mijn eigen allerliefste, God zegen ' je!
Je trouwe Man.
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Weltevreden, den 27en November 1913.
HOTEL DES INDES BATAVIA

Mijn allerliefste Snoezevrouw,
Deze, mijn laatste brief uit Indië - want de volgende ben ik zelf - deze brief, zeg ik,
zal kort zijn en waarschijnlijk niet eens krachtig.... Want om je de waarheid te zeggen:
ik ben dood - en doodmoe. Zooeven kwam ik thuis uit Soekaboemi (vertrok van daar
om 5 uur!) en straks gaat al de mail sluiten. Bovendien is er niets te vertellen, want
die heele onafhankelijkheidstournée waarvan ik den vorigen keer schreef, die is nu
achter den rug en 't was vrijwel overal koekoek-één zang, of, in dit geval liever
Swiepje-één zang! Alleen kwam er nog in de gauwigheid Wanosobo bij met 200
poppetjes en dat maakt, dat ik vanavond mijn record sla door mijn
elfden-avond-achter-elkaar te geven. Dat je voor zoo'n prestatie solide leven moet
spreekt vanzelf en dat ik het tot-nu-toe, dat is dus tien avonden er goed heb afgebracht,
bewijst je wel, dat ik mijn onthoudingssysteem heb gecontinueerd. In heel mijn
verblijf in Indië heb ik nu één paitje119 gedronken nl. in Bandjarnegara, waar ik
doodmoe en suf gespoord en getuft aankwam en niets anders krijgen kon om mijn
gezonken levensgeesten weer op te kikkeren. Met dat al zie ik er nu op 't oogenblik
allesbehalve florisant uit, erg moe natuurlijk met zware kringen onder m'n oogen en
straks ga ik me even onder behandeling van Dr. Ten Brink stellen, 'n collega van
Passtoors, omdat, waarschijnlijk tengevolge van de overgroote vermoeienis en
Abgespanntheit die kleine vloeiing, waarover ik zooals je weet indertijd Passtoors
ook nog eens - door middel van die glaasjes zending - heb geconsulteerd, mij nu erg
hinderlijk is geworden. 't Schijnt zooiets te zijn als bij jelui-vrouwen de ‘perte
blanche’, die ook door vermoeienis toe- en afneemt. Deze laatste uitdrukking is
verkeerd, maar ik ben ook eigenlijk te suf om het te gaan corrigeeren. - Het geld
wordt wèl zuur verdiend, maar verdiend wordt het dan toch. Max heeft uitgerekend,
dat wij in Amsterdam samen 10 mille te verdeel en zullen hebben, waarover dan
natuurlijk de door ons genoten voorschotten afgaan. Voor mijn portie komt dan
schoon 'n 4000 gulden denk ik. Bepieker alvast maar eens, hoè we die over onze
schuldeischers zullen verdeelen. Opgeschoten zijn we in elk geval. Als nu Duitschland
maar 'n beetje wil, want - wonderlijk genoeg! - van Guttmann hoor ik, nà de erkenning
van onze geldzending à f 300.- (500 Mark) niets meer. Ik zou 't erg beroerd vinden
als we nu tòch weer in Nederland op tournée moesten. Met Max heb ik onlangs even
‘woorden’ gehad over de afrekeningsprincipes. Hij wou namelijk de boekjesopbrengst
maar weer door de helft deelen in plaats van 3 tegen 2. Ik heb hem aan zijn verstand
gebracht, dat hij over zoo'n nieuwe berekening bij het begin - en niet bij het einde
van de tourneé had moeten spreken en dat ik er in elk geval niet aan dacht om afstand
te doen van mijn voorrechten, welke voortspruiten uit het feit, dat per slot van rekening
zonder mij de heele onderneming ‘P.B.’ nooit zou hebben - of verder zou kunnen
bestaan. Hij sputtert daar erg tegen en vindt het ‘zoo'n beroerd gevoel’, maar ik heb
hem gezegd, dat hij daaraan toch zal moeten wennen. Nu heeft Max toen in de hitte
van zijn argument mijn oude voorstel te berde gebracht om door een commissie van
drie onpartijdigen eens onze financieele verhouding te laten regelen, en toen is hij
erg geschrikt toen ik op dit voorstel natuurlijk grif inging. Hij wil het me nu, geloof
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ik, wel doen vergeten en heeft eigener beweging verklaard, dat hij in die
boekjes-quaestie inzag ongelijk te hebben gehad, maar ik hou' nu pootje-bij-paaltje
en stà op een scheidsgerecht. Wie zal ik als mijn arbiter120 uitnoodigen? Denk daar
eens goed over, ja! Ik van mijn kant heb goedgevonden, dat wij enkele posten, zooals
die van de belasting die naar onze netto inkomst berekend wordt, niet gelijkelijk
dragen, maar dat ik daarvan 3/5 voor mijn rekening nemen zal, terwijl wij bijvoorbeeld
de bonus van f 800.- van de Stoomvaartmaatschappijen gelijkelijk zullen verdeelen,
want aanboord heeft Max evenveel, zoo niet meer gedaan dan ik. Het blijft intusschen een makker waar je mee op moet passen, die Max, vooral om
dèze
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reden, dat hem het principe van loyaliteit van samenhoorigheidsverplichting (deze
vertaling is 'n prachtstaaltje tegen de argumenten van die vervloekte taalzuiveraars!)
te eenenmale ontbreekt. Dat valt mij ook zoo vaak op in de wijze, waarop hij over
zijn Vrouw spreekt en dan denk ik vaak, zóó spreekt hij nu natuurlijk tegen anderen
ook over mij. Trouwens, daar weet jij van mee te praten uit den tijd, dat hij jou
‘waarschuwde’....
Hè, wat 'n vervelend stuk brief is dit. Eerst allemaal over zaken en nu nog op den
koop aan 't roddelen. Nee, hoor Pop, ik schei' ermee uit. Deze gaat den 27en weg en
kan dus ongeveer den 20sten December bij jou zijn. Nu, dan hoef je nog maar 'n
week te wachten, dan zijn we, God-zij-geloofd, weer bijelkaar. Liefste Schat, wat
zal dàt heerlijk zijn. Zoó erg verlang ik naar je, dat ik het die drie weken aanboord
van ongeduld haast niet uit zal kunnen houden. Maar ik heb ze hard noodig, die drie
weken om weer bij te komen. Dag, mijn eigenste, allerliefste. Nu nog maar héél kort
en dan kus ik je heusch, zooals ik 't nù doe in gedachten. Dag Schatteke. Groet alle
vrinden. Jij honderdduizend poenzen van je
Mannie

Weltevreden, 29 November 1913 halfelf 's morgens.
HOTEL DES INDES
WELTEVREDEN (JAVA)

Mijn liefste, kleine Schat,
Nog even, met de Duitsche mail, 'n klein briefje, niet omdat ik veel nieuws heb, maar
omdat ik 'n oogenblikje vrij heb en zin voel om eventjes nog in gedachten met mijn
Allerliefste samen te zijn. Dat ben ik eigenlijk wel altijd, maar zoo op papier merk
ik 't nog beter. 't Is zoo heerlijk, mijn Lief, dat jij altijd om en bij me bent, ook al
scheiden ons mijlen en mijlen van land en water. Vannacht bijvoorbeeld, of liever 't
was, geloof ik, al morgen, heb ik je duidelijk bij me gehad en heb je me recht in m'n
oogen gekeken, zoodat ik in jouw lieve bruine kijkers duidelijk de liefde-lichtjes
tintelen zag. Heerlijk! Ik verlang zoo innig ernaar, mijn Schat, dat ik weer bij je zal
zijn, dat we elkaar weer alles zullen kunnen vertellen, dat we weer samen den grooten
strijd om 't vrije leven zullen kunnen aanbinden. Ik merk 't het beste, nu ik niet eens
meer brieven van je krijg, hoe leêg het in me is, als ik met jou geen contact heb. Maar
juist daarom is zoo'n scheiding nu-en-dan zoo goed, om weer eens te merken hoe
zeer je elkaar behoeft. Maar als ik weer eens tot zoo'n lange en verre reis gedwongen
ben, dan moet je tòch maar liever mee. Er ontbreekt me nu geestelijk en lichamelijk
materieel en moreel zooveel, waarvan jij toch alleen maar de aanvulling kunt geven.
We moeten maar trouw samen studeeren en zingen, zoodat je nooit als ‘ballast’
behoeft te worden aangemerkt. Tegen dien tijd ('t is ellendig om 't te zeggen, maar
alles wijst erop) tegen dien tijd kan 't Max misschien niet eens meer schelen, of Annie
meegaat of niet en dan is er één groot struikelblok voor jouw meegaan tenminste uit
den weg geruimd. - Ik vond juist gisteren een prachtig chanson, dat zoowel voor jou

Mijn liefste lief

als voor mij geschikt is. Dat breng ik natuurlijk mee. M'n vriend Sitsen had het, met
wien en met wiens vrouw wij bezig zijn te repeteeren voor 'n cabaret-avond hier in
den Kunstkring. Daar verdienen we geen geld aan, wat nu achteraf wel jammer is,
want de laatste dagen loopen 'n beetje tegen. Van ons laatste optreden in den
Schouwburg hielden we nog geen f 300.- schoon over en een beloofde avond in de
Cantine gaat niet door. Enfin, we mogen - al hebben we ook met enkele dingen nogal
pech gehad - niet klagen. Je weet, dat ik zei: ‘als ik deze drie maanden doorkom en
nog genoeg over heb om Lo te betalen, dan ben ik tevreden.’ Nu, ik stuurde het nog
'n heel eind verder. Ik ben hier alleen nog 'n rekening van mijn keeldokter te wachten,
die niet gering zal zijn en aan Dr. ten Brink heb ik f 20.- mogen dokken om te
vernemen dat ik niets mankeer in mijn ‘onderste Regionen.’
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De vermoeienis heeft alleen 'n beetje ‘witte vloed’ veroorzaakt, zooals dat meer bij
zwakke menschen voorkomt en, jè wèèt, ik ben altijd 'n zwak poppetje geweest....
Zeg, Schattebout, daar komt mij 'n wagen halen om te gaan repeteeren. Ik begin dus
aan geen nieuw velletje. 't Was ook maar even 'n babbeltje in 'n verloren uurtje. Dag,
mijn eigen Allerliefste. Als de Duitsche mail je dezen bezorgt, wel... dan duurt 't nog
maar 'n paar daagjes. Dag, Heerlijkheid-van-me. Duizend en één zoenen van je
Swiep.
De feestdagen in de maand december brengen ze gezellig samen door.
Enkele Sint Nikolaas gedichten door Jean-Louis Pisuisse gemaakt, zijn ook nog
bewaard gebleven.
Lieve Fie, wees in je sas,
Sinterklaas geeft je 'n tasch,
'n Tasch met 'n kam en 'n spiegel en zoo
Kortom in één woord ‘'n praktisch cadeau.’
Hij hoopt, dat jij daarin veel jaren
Veel prettige dingen zult bewaren.
Je zakdoek, je beurs en je poudre-de-riz
En veel telegrammen van je Louis.
En als-ie niet naar je zin wezen mocht,
Sint Nicolaas heeft 'm bij Laimböck121 gekocht,
Dan hoef je dus niet te jamm're' of te huilen,
Want dan kun'je hem morgen desnoods gaan ruilen.

Eindnoten:
1 ‘Rembrandt’; het passagiersschip van de Maatschappij Nederland waar hij met Max Blokzijl
in september 1908 mee naar Indië gingen.
2 ‘Wiepie’; uitroep.
3 ‘duutjes’; duwtjes of kusjes, zoentjes.
4 ‘Derfflinger’; het stoomschip van de Nord-Deutsche Lloyd waarmee Fie in de zomer van 1909
alleen terug ging van Nederlandsch-Indië naar Nederland.
5 Freule's; Pisuisse heeft vele bewonderaarsters, waaronder Jonkvrouwe J.W.C.H. von Schmidt
auf Altenstadt, hij vertelt meer hierover in de brief 1-10-1913.
6 Willy; wie hiermee bedoeld wordt is niet meer na te gaan, misschien Willy Ollandt, die in de
brief van 19-7-1914 voorkomt.
7 Greetje; Greta Braakensiek.
8 G. en D.; Greta Braakensiek en haar man David Jessurun Lobo.
9 ‘Vondel’; de boot van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland waar zij mee naar
Nederlands-Indië gaan.
10 Roode; de rode zee tussen Egypte en Saoedi-Arabië.
11 in de ‘ring van de Freule’ ‘costumeer’; heeft waarschijnlijk een ring van de freule gekregen.
Later wanneer hij gekeurd moet worden voor de militaire dienst, zegt hij: ‘toen ik daar stond,
alleen gekleed in m'n trouwring’.
12 Unbeschriejen Overste; unberufen, onbeschriejen, vaak gevolgd door toi, toi, toi (hier door
‘Overste’, Pisuisse noemt Fie waarschijnlijk soms zo) is een bezweringsformule waarmee het
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zojuist genoemde of alleen maar gedachte en daarmee opgeroepen gevaar geneutraliseerd en
tot ongenoemd gereduceerd wordt.
Atjeh; hun eerste reis naar Nederlandsch-Indië (1908 tot zomer 1911).
handschoentje mevr. Oosterzee; Emma Louisa Krause huwde Karel Edward van Oosterzee
(7-12-1912, Kediri) met de handschoen. Met de handschoen trouwen is een gebruikelijke
uitdrukking voor een huwelijk waarbij de vrouw het huwelijk (in Nederland) sluit met een
gemachtigde van de afwezige bruidegom. De man trouwt op hetzelfde tijdstip met een
gemachtigde elders, in dit geval Kediri.
Deli-revue; Pisuisse had een schimmenrevue gemaakt voor het schaduwbeelden theater van het
Medansche Mondblumen-cabaret (11,12 november 1910).
'n aanstaand doktertje; dr. M.M.G. van Woensdregt.
Medjah setenga gilah; de halve gare tafel.
déveine; tegenspoed, pech.
niet; tweemaal onderstreept.
c'est le ridicule qui tue; het belachelijkzijn maakt het onmogelijk.
eerste briefje; januari 1909.
Carelse...; de laatste letter tweemaal onderstreept.
elkaar; tweemaal onderstreept.
Arsène; ‘Arsène Lupin’ toneelstuk van F. Croisset en M. Leblanc waarin Fie Germaine speelt.
radio-letter; zie hiervoor het telegram van 22 september 1913.
het ‘hart’ van Swiepje; heeft een tekeningetje van het gezicht van Fie in een hartvormige omtrek
gemaakt.
Co; zijn zuster Jacoba Wilhelmina Pisuisse.
de Freule; Jonkvrouw J.W.C.H. von Schmidt auf Altenstadt.
‘in haar zure larmoyante ouwevrijstersleven troost...’; haalt hier een regel aan uit zijn ‘Poëzie
en Proza in de thee.’
die erg is opgelucht; waarschijnlijk doelt Pisuisse op de relatie tussen Max Blokzijl en Annie
Jurgens.
pièce-de-milieu; (bloem)-stuk voor op de tafel, tafelversiering.
‘lion’; leeuw, ook wel salon-leeuw. De man die zich bij de dames populair wil maken.
ouwe beer; een oude schuld bij de eigenaar van het hotel de Boer.
matin chagrin; verdrietige ochtend, een spin in de morgen brengt kommer en zorgen.
midi; middag, 12 uur.
Bon esprit; goede geest.
'n Serpentine-danseres; een serpentine dans is hoofdzakelijk gebaseerd op het effect van zijden
stroken (lappen), die de vrouw zwaaiend als een vlinder zwierig langs haar lichaam laat bewegen.
De pionier en voorloopster van de moderne dans Loïe Fuller introduceerde deze dans in Amerika
en Europa. De stijl van de dans kreeg veel navolging.
onafhankelijkheidsfeesten; de herinneringsfeesten; 100 jaar onafhankelijkheid uit de Franse
overheersing. 1813-1913.
Javabode; Java-bode; Nieuws-, handels-, en advertentieblad voor Nederlandsch Indië, verschijnt
dagelijks, behalve op zon- en feestdagen.
het Nieuws; Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië.
Kareltje Keuteltje; waarschijnlijk wordt hier Annie van Ees bedoeld.
nesesserretje; necessaire, toilettas.
kabaja; een kledingstuk dat in Indië gewoonlijk in huis gedragen wordt. Het is een lang afhangend
ruim overkleed met lange nauwe mouwen. Van voren geheel open en het wordt met spelden of
knopen dicht gemaakt.
beenbreuk in 1910; Pisuisse vertelt hierover in een inverview 19-8-1911. ‘In Medan en
omliggende plaatsen vooral hebben we succes gehad. Nu, dan is 't zoo leuk, om in die menschen
nog eens met Fransche chansons oude herinneringen wakker te maken. Je kan zien: dat doet ze
goed. Ik heb overigens veel zorg aan m'n kop gehad. Een paar maal ziek gelegen, en op Sumatra
een poot gebroken. Vanochtend in zee merkte ik 't nog: m'n knie zwikte door. En 't beroerde
is: als een van ons niet op kan treden, liggen we allebei. Eèn keer ben ik nog op krukken òp het
tooneel gestrompeld.’
mailsluiting; mail, brieven naar en van overzeese gewesten.
Buitenzorg; de zuidelijke afdeling van den residentie Batavia.
Concordia; sociëteit Concordia in Batavia.
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48 ‘Inspectrice’; Cecìle Carelsen is vertegenwoordigster van een Levensverzekering-Maatschappij
geworden. Na de plotselinge dood (zelfmoord) van haar man Henri Spoor (6-7-1912) besluit
zij een klein jaar later haar afscheidvoorstelling te geven met ‘De Violiers’ van Willem
Schürmann, een tragi-komedie (31-5-1913). Daarna is zij alleen naar Nederlandsch-Indië
vertrokken.
In het Nieuws van de Dag van 30-5-1913 lezen we hierover.
‘Juffr. Cecile Carelsen is, toen zij in Ned.-Indië de kunst diende, er getrouwd met den heer
Spoor, die uit drang naar het tooneel een mooie positie aan een groote Nederlandsche
Verzekeringsmaatschappij had laten varen. Zij was heengegaan als juffr. Cecile Carelsen en
kwam terug als mevr. Cecile Spoor-Carelsen. Lang heeft zij dien goeden man niet mogen
behouden. Vóór een jaar is hij gestorven. Na dien tijd schijnt haar de lust voor het tooneel te
zijn vergaan, althans zij verlaat het en trekt weer naar Oost-Indië om daar in de vroegere
werkzaamheden van wijlen haar man, in de levensverzekering, werkzaam te zijn.
Morgen, den laatsten Mei, neemt zij voorgoed afscheid van het tooneel van het geliefd
Amsterdamsch publiek, van het gezelschap van Willem Royaards, waartoe zij het laatst behoorde
en van al hare confratessen en confraters in den lande. Zij treedt dan op in een harer beste rollen,
als Rosalie in Willem Schürmann's: “De Violiers.”
Wij wenschen dat het Amsterdamsche publiek in grooten getale opkomen en de tooneelzaal
van den schouwburg Paleis voor Volksvlijt geheel vulle als laatste hulde aan de tooneelspeelster
mevr. Cécile Spoor-Carelsen vóór haar vertrek naar Nederlandsch Oost-Indië.
J.H. Rössing.’
49 Tersteeg; café-restaurant.
50 de onafhankelijkheidsfeesten; bevrijding van de Franse overheersing 1813-1913.
51 SS. Ophir; stoomschip Ophir.
52 ‘de Vrouw’; ‘De vrouw in 't spel’ van Clyde Fitch.
53 Oepidus in 'n winterjas; Pisuisse bedoelt de opvoering van ‘Koning Oedipus’ (Sophocles) Park
Sonsbeek (Arnhem) dat op 10-9-1913 een serie voorstellingen is begonnen en waarin Fie een
niet met name genoemde rol heeft.
54 't Paleis; 't Paleis van Volksvlijt waar op 31 december 1913 in Amsterdam de première is van
‘Oepidus.’
55 Oranje lol; de onafhankelijkheidsfeesten waren al in september van dat jaar in Nederland
begonnen: Algemeen Handelsblad, 10-9-1913.
‘Men leze eens hoe de toestand was van onze Republiek in de laatste helft der 18e eeuw en hoe
slap de meerderheid bleef in Franschen tijd en in 1813. Er was geen gehardheid. Alles was
week en zelfzucht alleen was overwinnen groot! Laat ons feestvieren en dankbaar herdenken
de kloeke kern van ware mannen die in 1813 het voorbeeld gaven!’
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. 17-10-1913.
‘Heel Amsterdam was de vorige week één dansvloer. Overal, op pleinen, op grachten, in straten
werd gedanst. Meisjes van twaalf à veertien jaar deden het allerliederlijkst, zoodat de straat wel
een bordeel leek. Alles ter eere der onafhankelijkheid! Toch zijn de nieuwere dansen bevallig
te dansen, zonder aanstoot of ergenis te geven.’
56 egaal; onverschillig, om 't even.
57 Rob en Mies; wie hiermee bedoeld worden is onbekend. Wel blijkt uit een latere brief (4-3-1914)
dat Rob een verhouding heeft met Annie Jurgens. Zij verlaat dan op 30-3-1914 het huis van
Max Blokzijl, Vondelstraat 164.
58 Annie; Annie Jurgens is niet erg gelukkig met Max Blokzijl.
59 Strapazen; strapatsen, ongemakken waaraan iemand op een tocht of onderneming bloot staat.
60 dat ik er ‘de bak’ voor zou indraaien; denkt aan de mogelijkheid een ‘crime passionel, misdaad
uit hartstocht’ te plegen waarvoor hij dan de gevangenis in moet.
61 boekjes; de repertoire boekjes, waarin de teksten van de liederen in afgedrukt staan. De prijs is
ongeveer 60 cent per boekje.
62 tricootjes; tricot, machinaal gebreide stof voor kousen, onderbroek, borstrok en lijfje.
63 Lies; onbekend.
64 K.W.; Karel Wijbrands.
65 Bat. Hdb.; Bataviaasch Handelsblad.
66 Toegoe; hotel in Djocja.
67 races; de paardenraces van Djocja.
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68 ‘Agnes Sorel’; Pisuisse noemt haar ‘Agnes’ (1422-1450), de gunstelinge van de Franse koning
Karel VII, maar bedoelt Poldi Sorel (1887-1946), de Vlaamse actrice van Poolse origine die in
1920 met Louis de Vriendt trouwt.
69 het Bat. Hdbl. van Fabricius; het Bataviaasch Handelsblad van Jan Fabricius.
70 de Resident; H. Rijfsnijder.
71 Raden van Indië; raden is een adellijke titel.
72 tent. ‘de Vrouw’; Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Een tentoonstelling van mei tot oktober
1913 op Meerhuizen, Amsteldijk. De gemeente Amsterdam had de lokatie beschikbaar gesteld.
73 in den nacht hebben zitten boomen; denkt aan december 1908.
74 douceurtje van vijftig pegels; fooi, geschenk van vijftig gulden.
75 Loutje; Louis Frederik Johannes Bouwmeester jr.
76 ‘setroop merah’ met ‘au blanda’; rode stroop met wit water (au=eau); frambozen limonade met
water.
77 presnitz; priessnitz-omslagen zijn natte omslagen waar overheen een stuk taft wordt gelegd.
Priessnitz was een Duitse boer (1799-1851) die zich ‘natuurarts’ noemde.
78 dépit; spijt(igheid), nijdigheid, ergernis.
79 streberei; eerzucht.
80 philister-achtige opvoeding; kleinburgelijke opvoeding.
81 jandoedel; jenever.
82 gepraedestineerd; voorbestemd.
83 Hirsch-van der Vies; kledingmagazijn Hirsch op het Leidseplein.
84 Pietje Bosje; een opsomming van namen aan wie Fie de groeten moet doen. Gedeeltelijk staan
er rijmwoorden tussen. Genoemd worden o.a. de behandelend geneesheer dokter De Smitt,
David Lobo, Greetje Lobo-Braakensiek, Mies de Roos, Pierre Bos.
85 reconciliatieplannen; verzoeningsplannen.
86 Pa Jocof en broer Getsch; wie hiermee bedoeld worden is niet meer na te gaan. Wel is het
gebruikelijk in toneelkringen dat mensen die bij een groep horen elkaar met Pa, broer enz.
aanspreken.
87 Gérard; Gerard Vrolik.
88 Rob en Mies; zie hiervoor november 1912 en 23-10-1913.
89 Lieveling; dit woord is gevlekt, met een pijl naar de bovenkant van het blad schrijft hij (Dit
doet.....).
90 spoorwegongeluk van Melun; Algemeen Handelsblad 5-11-1913:
‘De sneltrein uit Marseille, die om 10 uur in Parijs moet aankomen, reed even voorbij het station
Melun in op de posttrein uit Parijs; 11 doden, andere kranten spreken van 40 doden.’
91 agaagabeten; agas of age; inlandse namen voor zeer kleine stekende mugjes.
92 swait me doud; zweet me dood.
93 ereisties; ereis, eenmaal, eens; daar was ereis een koning.
94 ‘Oma’; onbekend.
95 goeleng; rolkussen.
96 Hellendoorn; café-restaurant in Soerabaja.
97 Grimm; K.H. Grimm.
98 Arsène; ‘Arsène Lupin’ van F. de Croiset en M. Leblanc, waarin Fie Germaine speelt.
99 Mijlpalen; ‘Milestones’ van Arnold Bennett en Edward Knoblauch.
100 goudtientje; een gouden tienguldenstuk.
101 Juliana; denkt aan het lied ‘Brief van een ongehuwde moeder aan Koningin Wilhelmina’ dat
hij op haar geboorte gemaakt heeft (april 1909) en door Fie voorgedragen werd.
102 non; nonna, kleurlinge.
103 Wie uwer zonder zonder is; citaat uit het verhaal van De overspelige vrouw. (Johannes 7:53-8:11)
waarin Jezus de schriftgeleerden en Farizeeën antwoordt wanneer zij hem een vrouw, op overspel
betrapt, brengen met het doel haar te stenigen zoals de wetten van Mozes bevelen.
Vers. 7: ‘Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u
zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar’.
104 Anna, waar wacht je op?; Een liedje gezongen door Albert Bol, één van de eerste artiesten die
gebruik maakte van de platenindustrie om zijn populariteit te vergroten.
105 als god gezond blijft; een uitdrukking waaruit blijkt dat hij geen gelovige Joodse man is,
aangezien hij de naam van God uitspreekt.
106 Mr. Paets van Gansoyen; Mr. A. Paets tot Gansoijen, advocaat en procureur. De berichtgeving
over zijn zelfmoord in het Algemeen Handelsblad (12-11-1913) luidt ‘plotseling overleden.’
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107 Jacobs; Eduard Jacobs. Dit is zijn laatste tournee. Zijn slechte gezondheid en zijn slechte naam
noopten hem naar Nederland terug te gaan. In Het Nieuws van de Dag voor Ned.-Indië
(6-10-1913, blad 2) verschijnt er een schrijnend artikel ‘Eduard Jacobs in de modder’. Het
artikel eindigt met de conclusie: ‘Jacobs contract met de Vriendt's Ueberbrett'l Ensemble is jl.
Zondagavond geëxpireerd. Het “vuiltje” vertrekt binnenkort naar Europa. Degenen die dat
heertje als reisgenoot aan boord krijgen, zijn wel voor hun plezier uit.’
108 Schröder; Johan Christiaan Schröder, redacteur van de Telegraaf en toneelrecensent. De
berichtgevingen over het toneel ontbreken enkele dagen. Mogelijk een privé-aangelegenheid.
109 Alice; onbekend.
110 De Handelsblad perkara; de ruzie bij het Algemeen Handelsblad.
111 opnemerij en rollendeelerij; een rol opnemen is iemands rol overnemen (bij ziekte b.v.).
Rollendelerij is het verdelen van de rollen.
112 pakeans; jasjes en broeken.
113 mandieën; mandiën, maleis voor baden, door water van boven over het lichaam uit te storten.
114 Mijlpalen; ‘Milestones’ van Arnold Bennett en Edward Knoblauch.
115 ichthyol; handelsnaam van olie van versteende vissen, een onaangenaam ruikende dikke bruine
olie, geneesmiddel tegen ontstekingen.
116 Jan Musch als de blinde ziener Tereisias; uit Sophocles ‘Oedipus’, Tereisias de blinde ziener
uit Thebe.
117 Karlsbaderzout; geneesmiddel, geneeskrachtig zout, uit het bronwater van Karlsbad.
118 palstiering; plezierig, eigen woord.
119 één paitje; een borreltje, een jenever.
120 arbiter; persoon die in een geschil een schikking treft die voor beide partijen bindend zal zijn.
Een formeel rechtsgeding wordt hiermee voorkomen.
121 Laimböck; speciaalzaak in leren tassen en handschoenen in de Kalverstraat in Amsterdam.
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Januari 1914-Augustus 1914
Duitsland en Nederland.
Brieven uit Berlijn, Amsterdam, Wiesbaden, München, Dresden en Den Haag.
Het nieuwe jaar 1914 begint veelbelovend met een tournee door Duitsland. Wèl blijft
steeds de zorg om het geld bestaan. Een kapitaal is er altijd weer nodig om een
programma op te zetten.
Na de voorstellingen zullen de inkomsten verdeeld moeten worden tussen:
- de personen / instanties bij wie Pisuisse het startkapitaal leende,
- zijn eigen onkosten in de plaatsen waar hij optreedt,
- het salaris van zijn begeleider,
- het aantal procenten voor zijn impresario Max van Gelder,
- een toelage voor zijn ex-vrouw Jacoba Smit en zijn kinderen Jack en Eline,
- tenslotte zijn eigen huishouden samen met Fie.

Berlin, den 21 Januari 1914.
Hotel Hof von Holland
J. van Veelen
Berlin NW. 6
Louisenstr. 38
Mijn allerliefste kleine Vrouwtje, mijn arme ‘ziekje’, hoe graag zou ik vanavond
inplaats van dit epistel zèlf naar Amsterdam zijn gespoord om mijn zieke ‘Lievje’
'n beetje te troosten in haar leed, hier staat ‘Leed’ en niet ‘bed’, hoor! maar... 't werk
verbiedt het. Er is hier 'n hoop voor ons te doen en 't blijkt me nu, dat we samen toch
beter in zaken opschieten, dan Max alleen. En deze impresario moet op de
allerhevigste manier achter z'n broek gereden worden, want tot nu toe heeft hij niets
voor ons gedaan. 't Is 'n hoogst-ongunstig type, veel minder aantrekkelijk dan
Guttmann en er moet nog veel gebeuren vóór ik hem ook maar voor 'n cent vertrouw.
Toch zal ik hem voorloopig nog voor heel veel centen moeten vertrouwen, want
Duitschland moet nu eens goed worden aangepakt. Dàn geloof ik - nèt als m'n Fietje
- dat het hier òòk wel gaan zal. Vóór alles echter moet er geld wezen en daarom ga
ik dadelijk als ik in Holland terugkom met mijn vennootschapplannen door. We
moeten nu namelijk 'n tourneé hier door Duitschland maken, maar hebben zeker 'n
6000 Mark, zeg f 4000.- kapitaal
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noodig. Ellendig, dat Max en ik daar nu zelf niets aan kunnen bij dokken, maar,
enfin, we zullen maar zeggen: wij brengen de kunstemakerij als kapitaal in. - 't Succes
was gisteravond enorm, zóó zelfs dat ik eerst dacht, dat er te veel ‘claque’1 in de zaal
zat, door vrijbiljetten gevormd, maar achteraf bleek, dat 't publiek heusch zelf zoo
enthousiast was. Tot nu toe zag ik maar twee kritieken, maar die zijn prachtig. We
moeten nu in godsnaam maar doorzetten. 'n Prettig idee voor mij, dat ik zoo'n flinken
moreelen steun achter me heb in den - min of meer mageren! - vorm van mijn
Vrouwtje!
Er waren gisteravond véél Hollanders en op de eerste rij zat ‘Tuddie’ von Schmidt.
Zij had mij in m'n kleedkamer 'n bloemstukje met de Holl. kleuren laten neerzetten
en hing vanochtend juist aan de telefoon toen jij uit A'dam begon te spreken. Nu
kreeg ik juist van haar wéèr 'n langen brief.... ‘Noe zeg tog eis: wat woel de maid?!’....
Dank je wel, hoor Muis voor de spoedige verzorging van 't Kirschstein-adres. Wil
je me vooral gauw wat boorden, overhemden, jaegertje, nachtpakken, muziek van
‘Andere Morgen’, pastilles d'orateur enz. enz. zenden? Met ‘enz, enz’ bedoel ik alles
wat jij denkt, dat ik hier nog noodig kan hebben. Oòk m'n claque2!
Wat 't geld betreft, die f 1500.-, ga daarmee naar de Bank en stort het; vraag dan
verder of zij voor mij willen verzenden naar den heer L.E. van Raalte, Huize ‘Ophir’,
Badhuisstraat Vlissingen f 1500.- Dat kunnen zij makkelijker doen dan jij. Schrijf
dan meteen aan Lo, dat ik in Duitschland zit, maar dat ik het geld alvast verzonden
wou hebben; dat ik hem later nog wel schrijf.
Doe vooral mijn hartelijke groeten aan ‘Coba3 en Ada4’, hoor. De schatten! Mijn
lessen van Sabelson en van Woudhuysen (beider telefoonnummers in 't
adressenboekje!) moeten worden afgetelefoneerd.
En nu, Schatteke moet haastig deze brief op de post. Ik blijf natuurlijk schriftelijk
en telefonisch met je in verbinding. Dat gaat beter, dan vanuit Indië, Wat? Bovendien,
in 'n weekje ben ik weer terug. Dag, mijn lieve, groote Schat. 't Beste met 't buikje
en 't poekje en 't hoofdje hoor. In gedachten zoen ik je op je lieve trouwe snuit. Zal
je voor je Mannie blijven bidden. Helpen doet dat vast.
Dag, kindeke. Heel, heel, héél veel liefs van je trouwe Man.
In potlood daaronder:
Ik heb hier beestachtig vloeipapier, je brief heeft me nu bereikt. 't Adres was
blijkbaar niet duidelijk genoeg. Schrijf het altijd heelemaal van 't brievenhoofd over.
Vooral Louisenstrasse 38. Berlin N.W. 6.

Berlin, 23 Jan. 1914
Rosenheimerstr. 36, VI 30
Tel. Lützow 5148.
G. van Lissa
Redakteur-Korrespondent
des
Amsterdamer
Algemeen Handelsblad
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Mijn allerliefste, kleine Poppedijnsche muis,
Zooals je ziet ben ik bij de Van Lissa's - die je nog altijd ‘niet aardig’ vinden - maar
wil toch nog even, zij 't ook maar 'n klein briefje aan mijn kindje schrijven. - Nieuws
is er natuurlijk niet veel, maar wat ik heb, zal ik je eerlijk mededeelen.
Vandaag spraken we voor vast met Jonker af, (dat is de tegenwoordige Directeur
van Guttmann) dat hij ons, te beginnen met 14 Februari een tournee van tien Duitsche
hoofdplaatsen zal in elkaar zetten. Dat kost ons als grondkapitaal 'n 6000 Mark. Ik
ga dadelijk, zooals ik al schreef, aan 't geld zuigen, maar we zullen toch ook nog 'n
beetje in Holland moeten werken. Stuur ons de twee cliche's van ons. Die hebben
we hier noodig. Vanmiddag gingen we thee drinken bij 'n neef van onze impresario,
een jonge Spiess, 'n uitstekend teekenaar, die 'n alleraardigst ontwerp voor 'n
reclameplaat van

Mijn liefste lief

161
ons had gemaakt. Trouwens, daar is nog 'n tweede jonge teekenaar ook mee bezig.
Dat kost ook wel geld, maar dat komt weer gedeeltelijk terug, want die reclameplaten
worden hier later door de zalen, waarin je speelt gekocht. Hier roept Mien5, die als 'n brave vriendin weer bezig is om voor de arme artisten
spijze op te dragen = ‘Doe de groeten aan Fie!’.
Vanavond gaan we met George naar de Holl. Club. - die verdoemde Kirschstein6
kan ik nog altijd niet vinden. Gisteravond waren we in 't Cabaret. Groote Goden, wat 'n ouwe kost! Toch aardig,
dat het Cabaret genre hier zoo trekken blijft. Goed voor ons ook. - Iedereen voorspelt
ons hier succes, als we maar volhouden. 't Geld moeten we telkens in Holland maar
bij elkaar spelen en dan zuinig, zuinig! De kritieken blijven uitstekend. Ik breng je
die natuurlijk mee. - Verder geen ‘nieuws.’ De menschen zitten hier voortdurend om
me heen te babbelen en m'n brief hangt daardoor als droog zand aan elkaar Schrijf me of en wanneer je overmorgen, d.i. dus Zaterdag thuis bent. Dan bel ik
je op. Dag, mijn liefste snoes. 't Beste met het gezondheidje, hoor! Heel gauw kom
ik je weer troosten. Dag Schat van me.
Duizend poenzen van je Mannie.

Berlin, den 24 Januari 1914.
Hotel Hof von Holland
J. van Veelen
Berlin NW. 6
Louisenstr. 38
Mijn allerliefste, kleine Snoezepoes,
Ik dank je voor je gezelligen langen brief, hoor, die me echt goed deed. Ik heb zoo
nu en dan zoo'n opbeurinkje echt noodig, want 't leven, zooals we dat nu hier hebben
is niet erg pleizierig: 't is echt op 'n enkel uurtje na, dat we met 't bureau ‘Guttmann’
confereeren, 't zoeken naar middelen om den tijd te dooden. Weggaan kun je niet
omdat er telkens wat te bepraten of te betelefoneeren is en om te blijven is er eigenlijk
geen werk genoeg. Enfin, 't leed is haast geleden, want we zijn toch wéér daar
waarschijnlijk den 29en 's morgens terug. Van dat optreden op 't Pers-bal7 zal namelijk
wel niets komen en ik ben er, eerlijk gezegd, niet rouwig om. Ik had er me niet heel
veel succes van voorgesteld. - Wat ons eigen concert betreft, schijnt er nog al
belangstelling te wezen. We zullen althans probeeren 't den volgenden keer met de
helft van de vrijbiljetten te stellen. Verbeeld je, den vorigen keer namen we 125 Mark
in en onze onkosten bedroegen maar even 675. Mk. Vreeselijk, niet! Ja, hoe dat hier
gaan moet op den duur....? Max is maar altijd even vol vertrouwen, maar ik zie er
geen gat in. Komen we hier wonen, dan zullen wij met z'n beidjes ergens 'n
gemeubileerden 3-kamer woning betrekken. Dat kost ± 1500 Mark in 't jaar. Maar
dan moeten we in onze eigen maaltijden voorzien, net als de Lissa's. Voor 't grove
werk 'n werkvrouw maar koken enz. Fietje zelf. Durf je 't aan, Vrouwtje? 'n Paar
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vette jaren van - betrekkelijke - zorgloosheid hebben we nu achter den rug. Maar ik
geloof, dat de ‘magere’ jaren voor de deur staan. Als die ellendige f 250.-8 in de
maand er maar niet afmoesten... Hoe vin'je Coba met haar rekening? Dat schijnt
notabene 'n geval te zijn van 'n ring die ze in 1910 gekocht heeft. Ma heeft er me
zooiets van verteld. Ik moet in elk geval eerst die rekening eens zien! Maar dan nog:
hoe durft zoo'n vrouw nu nog aan mij om zooiets te vragen? Kieschheid op 't gebied
van geldzaken schijnt niet het ‘fort’ van scheidende of gescheiden vrouwen te zijn.
Van kieschheid en vrouwen gesproken.... De freule's hebben al 'n Berlijnsch
pendant: 'n half mesjoggene fransche diseuse (oud en leelijk in de hoogste mate)
wier brief ik
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je hierbij tot vermaak en leering insluit9, hopende dat je niet denken zult, dat je zoo'n
‘dikke’ brief van mij krijgt. Want ik ben nu alweer zoowat uitgeschreven. Ik dank
je voor de opzending van de correspondentie. Max zal aan mevr. Nuyens schrijven
inzake Loetjes trein10.
Bruna zit alweer bijna 'n jaar aan de ‘Nieuwe Courant’ in den Haag. Daar kun je
hem dus gaan opzoeken.... Vanavond gaan we met Mien en George van Lissa uit bij
wijze van bedankje voor al de vriendelijkheid, die zij ons bewijzen. Mien en haar
nichtje De Stuers met haar verloofde zingen a.s. Dinsdag de Arbeitsmann11 met ons
mee.
Nu, dag mijn eigen groote Schat. Jij kunt niet half zooveel naar mij verlangen als
ik naar jou. Max is hier al eens ‘van de Kist’ geweest, zooals dat heet, met 'n aardig
dansjuffertje. Hij heeft gelijk, want hij is nu toch zoo-goed-als-weer-vrije-jongen.
Maar ik - al dans ik wel eens 'n two-stepje hier of daar, zooals dat hier nu eenmaal
de gewoonte is - ik bewaar al mijn liefde - de reine, zoowel als de ‘ondeugende’ voor
mijn kleine Vrouw, van wie ik 's nachts heerlijk, soms erg ondeugend droom en die
ik in gedachten 'n poens geef op haar beide oogen, op de top van d'r ‘Jodenneusje’
(!) op haar lieve warme mond, op ieder van haar twee kleine stoute puntjes, op haar
pruikje en lekker vlak midden op haar schattige poekje. Het eerste pakje is nu in
mijn bezit! Dag, mijn lieveling.
Je Man.

Amsterdam, 11 Februari 1914.
HOTEL PALAIS ROYAL

Café-Restaurant.
Electrische verlichting, Centrale verwarming, Electrische lift, badkamers,
warmwaterleidingen, huistelefonen, electrische wekkers en automatische
brandschellen op alle kamers, brandkranen en slangen op alle verdiepingen.
Conducteur aan den trein.
Lieve, kleine Vrouws van me,
Dit is wel 'n heel-ongewone plaats om je te gaan zitten schrijven, hè? Maar je moet
weten, ik ben weer aan de zakenwandel en hoop nu maar, dat je me niet vóór twaalven
opbelt vandaag, want dan krijg je ‘geen gehoor.’ De Oyens-Labouchère-zaak12 loopt
namelijk - moet je weten - lang niet zóó coulant als jelui wel dachten. Daar heeft de
eeuwige pessimist dus, helaas, weer gelijk in gekregen. Ze willen er nu namelijk
Augustin in halen van wien we zooals je weet geen lievelingen zijn en die nu - ècht
als 'n Duitsche impresario - hoog en dik en vreeselijk druk doet. Vandaag bijvoorbeeld
kon hij om elf uur geen conferentie hebben, omdat-ie vanavond 'n concert had! En
aangezien er nu langzamerhand ‘periculum in Mora’13 bestaat, hetgeen in mijn mama's
taal wil zeggen, dat we erg beginnen te knijpen of we den 13en wel geld zullen
hebben om naar Berlijn te komen en daar tournée-geld te storten (Guttmann moet
2400 Mk. hebben!) ik zeg, omdat er dus nu gewerkt moet worden, heb ik toch maar
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'n onderhoud met Oyens aangevraagd en wil ik probeeren alvast f 2000.- op te
nemen... Hij, de Marez Oyens zou er om elf uur wezen, maar... lauw! Om kwart voor
twaalf zou hij er nu wel zijn. En zoo zit ik nu in 't Palais op 11 ¾ te wachten en kan
dien tijd niet beter besteden, dan met schrijven aan mijn Snoesje die ik o, vreeselijk
mis! Gisteren mocht ik uit van den dokter en maakte in het verrukkelijke wéér 'n
groote wandeling. Tegen 'n uur of vier viel ik om 'n sandwichje te eten in de
Bordelaise binnen, want ik had geen trek in koffiedrinken gehad, en zie daar zat Max
met het jongste Lanzertje, tenminste het jongste dat op de vlakte is, want er zijn nog
twee jongere edities onder haar vertelde
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ze me... Ze is met den jongen Ostwalt - zulke zuigelingen, hè - maar zat erg liefjes
te doen met Max, niettegenstaande Guus14 er later ook bijkwam.. Enfin, ik heb die
vrijende kinderkamer natuurlijk met spoed verlaten en heb later den ouden Orizant
te bitteren en te eten gehad. 's Avonds kwam nog even Michaëlis... Allemaal charmes
van jou, hè! Om den avond te besluiten ben ik bij Jan15 nu eens rustig (hatelijk, hè!)
de ‘Punch’ gaan lezen en toen heb ik nog even nagezeten met de Lobo's (Dé en z'n
broer), hun beider vrouwen en Annie, die echter gauw is weggegaan. Ik heb haar
gezegd, dat ik wel eens 'n boom met haar wilde opzetten, maar vooreerst zal daar
wel niet van komen, want 't Neerlandsch16 gaat nu naar 't Noorden op toer. Wat zeg
je wel ervan dat de oude Louis17 weer op 't Plein komt! Beter laat dan nooit, hè.
Ik zit nog vreeselijk te hoesten en te snuffelen en voel me nog heelemaal niet
palstierig. De zorgen maken me bovendien weer erg zenuwachtig zoodat ik lam slaap
- met dat ellendige leêge bed naast me! - en de Kattebak18 de stuipen op jaag door
me om negen uur te laten roepen. En dan ben ik godbeter om 8 uur al wakker. Dat
komt ervan als een Vrouw haar Man verlaat en in onherbergzaam- noordelijke oorden
- of liever, de herbergen zijn er juist veel te goed! - met rauwe kornuiten en loszinnige
speelgenooten in bourgonje en champagne haar jonge leven verbrast. Je brave Vader19
- Papa! - had wel gelijk toen hij je niet aan 't tooneel wou laten gaan en Max wist het
wel, toen hij beweerde, dat er een veronzedelijkende invloed van uitgaat. Zal je m'n
hartelijke groeten doen aan den ouden Struvé, Schat, en ook aan de andere menschen?
Ik moet nu weg, en hoop dat deze correspondentie gunstig zal nawerken op 't
resultaat van m'n conferentie. Zelfs het schrijven aan je knapt me op, zie je wel. Dag
allerliefste van me. Kom maar weer gauw-al is 't ook maar voor één middagje terug
bij
Je arme, alleenige Man.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dit zijn poensen!
Wáár zijn toch al de photo's van Max en mij. Telefoneer me dat!

Wiesbaden, 27 Februari 1914.
Der Nassauer Hof
Mijn allerliefste Schat,
We staan alweer op 't punt, van hier te vertrekken, maar toch wil ik nu nog maar
even 'n kort briefje schrijven, omdat er anders misschien weer in geen twee dagen
iets van komt - met al dat gereis. - toen we den 25en 's avonds om halfacht hier
aankwamen had ik om te beginnen 'n barstende koppijn, die ik eerst aan honger
toeschreef, maar die niet wegging, òòk toen ik gegeten had, zoodat ik om halfelf als
'n lijk op m'n bed kwam. Ik slikte toen 'n lading aspirine en stopte m'n ooren vol met
carbolglycerine en den volgenden dag was de hoofdpijn weg. We gingen toen onze
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zaal ontdekken en de Wiesbadensche ‘Alsbach en Doyer’20 'n zekere meneer Heinrich
Wolff, 'n genoeglijk jodenmannetje, dat er erg over klaagde dat hij van Guttmann
haast geen instructies had gehad, niets omtrent 'n vleugel, niets omtrent
aanplakbiljetten, geen bliksem. Toch had hij in de couranten en in de hotels nog 'n
aardige reclame met onze programma's gemaakt, maar hij verwachtte geen kip. Nèt
zooals ik 't al tegen Guttmann had gezegd: na carneval (dat Dinsdag eindigde) zijn
de menschen natuurlijk arm en uitgefuifd. Enfin, hij had zwaar met vrijbiljetten
gewerkt en er zaten per slot nog 'n kleine tweehonderd menschen in de zaal. Maar
als er twintig betalenden bij waren, zal 't mooi zijn! Ik zelf was den dood nabij. De
hoofdpijn was weer 's middags komen opzetten en ik kon letterlijk niet kijken. 't
Werk zal dan ook wel niet erg best zijn geweest, maar 't publiek was zeer enthousiast.
Stel je voor: toen we weggingen stonden er wel 'n dertig jongelui21, hoofdzakelijk
meisjes, onder aan de trap en brachten ons juichend
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naar ons rijtuig, waar ze allemaal handjes moesten hebben. Meschugge! Maar dat
schijnt er in Duitschland zoo bij te hooren! In elk geval kunnen we hier in 't
Hoch-Saison, d.i. in Mei rustig terugkomen, zoo werd ons voorspeld. 't Succes was
onaanvechtbaar geweest.
Ik, met al die nieuwe Wiesbadensche lauweren om m'n hoofd, kwam intusschen
meer dood dan levend in 't Hotel terug, probeerde nog even wat te eten, maar moest
als 'n haas naar m'n bed. - Ik heb nu geen aspirine ingenomen, alleen Validol. En nu
vanochtend is mijn kop weer pijnloos, maar nog niet heelemaal helder. Ik geloof
eigenlijk, dat die pijn uit de ooren voortkomt.... Enfin, 't zal wel slijten. - Als 't nu
vandaag maar wegblijft.
Van wegblijven gesproken: ik zal nog 'n dag langer moeten wegblijven dan ik
dacht. We hebben nl. den 9en Maart in Dresden 'n privé avond gekregen (300 Mark)
zoodat nu onze eigen soireé op den 10en verschoven wordt.
Max krijgt tallooze brieven van z'n verschillende ‘kipjes’ en renommeert daar zeer
mee. Van ‘Gretchen’22 heeft hij al 'n portret in z'n portefeuille, op de plaats waar eens
Annie zat (en haar voorgangsters zaten). Uit een briefkaart die hij van ‘Tuddie’ kreeg,
merkte ik, dat hij de Von Schmidt's maar kalm in den waan gelaten had, alsof hij
nog altijd getrouwd was. Wat 'n malle knul, toch, hè!
‘Liefstetje’, ik moet weg. Heb dit alles dan ook in vliegende haast gekrabbeld.
Spoedig meer. Dag groote schat van me. Duizend lieve zoenen van
Je trouwe Mannie.

Max Blokzijl:
Ons eerste openbare optreden in Berlijn, in de thans reeds lang niet meer bestaande
‘Choralion’-zaal, beteekende de vuurproef. Berlijnsche critiek was de lastigste ter
wereld. Wie de Duitsche hoofdstad niet voldeed, behoefde zich verder geen moeite
te geven en deed beter, naar huis te keeren. Wie hier geprezen werd, zag alle
contracten voor Europa en Amerika gereed liggen.
Pisuisse was dien avond in de kleedkamer zoo nerveus, dat ik het ergste vreesde.
En ik voelde me eerlijk gezegd ook niet zoo zeker als anders. En toch had men ons
uiterst vriendelijk ontvangen. Verschillende dagbladen hadden portretten van ons
afgedrukt, en het ‘Berliner Tageblatt’ bracht zelfs eenige dagen tevoren een feuilleton
van mijn hand, waarin ik onder den titel ‘Zwei Abende’ een voordrachtavond bij het
Atjeh-leger met een soirée aan het hof van Koningin Elisabeth van Roemenië
vergeleek.
Men had dus al het een en ander over ons gelezen.
Onze vreemde namen trokken; de ongewone combinatie ‘journalisten-chansonniers’
nog meer.
Maar het publiek en vooral de critiek was nu eenmaal meer dan verwend. Men
kende in ons genre reeds Yvette Guilbert en Sven Scholander, Marc Henry en Maria
Delvard, Jean Moreau en andere zangers van internationale reputatie.
Desondanks werd het een succes als Berlijn slechts zelden beleefd heeft. Soms
spreek ik hier nog wel eens bekende muziekmenschen als prof. Max Friedlaender,
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en dan gaat het gesprek dadelijk weer naar ons debuut in de Choralionzaal. Een
debuut, dat door tal van uitverkochte avonden zou gevolgd worden. De menschen
waren door het dolle heen, en ten slotte, nadat we meer dan dertig maal teruggeroepen
waren en acht toegiften hadden moeten geven, bestormden jonge meisjes en oude
vrijsters onze kleedkamer, ofschoon we al ‘en profond négligé’ aan de waschtafel
stonden. In de zaal had men de menschen door het uitdraaien van alle lichten met
geweld moeten verjagen. En in de kleedkamer waren we voor omarmingen niet veilig
meer.
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M'n goeie Swiep straalde! En hij had 't waarachtig verdiend. Want hij had kostelijk
prestaties gegeven. ‘Aber, meine Damen!’ hoor 'k 'm nòg zeggen, ‘das geht doch
nicht. Wir müssen uns ganz umziehen; verstehen sie ganz! Da werden Sie uns doch
wohl einen Augenblick alleine müssen....’
‘Ach, wie interessant!’ ‘Ja, interessant vieleicht? Aber es geht doch wirklicht
nicht!’ ‘Aber warum nicht! Es ist doch so interessant....’
Toen namen we een badhanddoek, de kleedkamerbediende en ik, en achter dat
scherm verkleedde Swiep zich. Daarop eenzelfde vertooning te mijnen behoeve.
Twaalf jonge meisjes en acht oude vrijsters trachtten met alle geweld iets van die
verkleedpartij waar te nemen, en haar monden stonden niet stil. Buiten op straat
wachtten nog eenige tientallen. Den volgenden ochtend om acht uur waren ze al aan
onze hotelkamer.
Zoo ging het in heel Duitschland!

2 Maart 1914.
‘Hof von Holland.’
Louisenstrasse 38
Berlin N.W. 6.
JEAN-LOUIS PISUISSE
CHANSONNIER.

Mijn liefste zwarte Snoezepoes,
Nou, wat zeg je dáár wel van, dat je nu al een eerste levensteeken van me krijgt...
Of eigenlijk waren de ‘Lustige’, de ‘Journal Amusant’ en het spoorboekje (dat ik
per ongeluk had meegenomen) al de eerste bewijzen voor je, dat ik in orde te Berlijn
was aangekomen. Max vond ik niet thuis. Die slaapt 's nachts bij zijn Gretl', aan wie
hij reeds weêr zoo vast zit als 'n muur. Elken avond gaat hij met haar uit - heel
eenvoudig, zegt-ie - en dan vroeg naar bed.... Zelfs nu, nu ze (wat Rie Balfoort23 zou
noemen) ‘stuipjes’24 heeft. En dat is nu juist voor mij 't bewijs, dat-ie alweer hopeloos
‘collé’ is.25 Want wanneer je je als man in 'n groote stad 'n ‘vast kippie’ neemt - hij
betaalt ook al haar kamer! - dan is dat nog zoo onverstandig niet; doorgaans is 't
goedkooper en (als ze je niet àl te erg bedondert) veiliger dan wanneer je zoo maar
in de lossigheid zwabbert. Maar zoo'n soort meisje laat je dan juist in den tijd, dat
ze haar plicht als ‘bijslaap’ niet vervullen kan, alleen. Dan bewijs je haar, wáárvoor
je haar hebt en houdt. Dat klinkt nu wel hard en cynisch, maar 't is ‘'t gezond verstand,
Mama’, zooals Muriel Pymm26 zou zeggen.. Maar als je doet, wat Max nù doet, wel...
dan gaat zoo'n meisje zich dadelijk als je vrouw beschouwen. Hij laat er ook - zègt-ie
- zijn goed verstellen. Misschien is 't maar weer 'n pose van hem, maar àls 't waar is,
en als 't ook wààr is, dat zij ‘grooter’ gaat wonen, let eens op, dan binnen 'n maand
is Maxje gelijmd. Hij heeft het twee keer met 't huwelijk geprobeerd. Nu wil-ie 't
zeker ook voor de 2e maal eens met de ‘collage’ beproeven. - In elk geval: als ik me
niet in 't kind vergis ('k heb ze maar twee keer heel even gezien) is 't niet zoo'n
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gevaarlijk loeder als die juffrouw Vrede aan wie d'ie in 1906-1907 zoo hopeloos vast
zat. Maar presentabel is ze voorloopig zeker niet en zóó bederft hij er in elk geval
z'n entrée in de Berlijnsche wereld mee.
Uit Wiesbaden kregen we heel lange-, uit Frankfort korte- uit beide plaatsen zeer
gunstige kritieken. Om elf uur hebben we ons vanmorgen bij de Pathé27 gemeld, maar
vonden er niets voor de opname in gereedheid en óók nog geen Mr. Hunting, zoo is
er dus dezen eersten dag nog niets gebeurd.
We zochten daarna Salter28 (ons nieuwe concertbureau) op, waar men ons ook
alweer om ‘Anzahlung’ van 1200 Mk vroeg. Dat is in elk geval 100 Mark per
voorstelling goedkooper dan we Guttmann moesten betalen, die ons nu bovendien
1000 Mk. moet restitueeren. - Ik ben nu, let goed op en noteer:
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Tot 7 Maart 's ochtends Hof v. Holland, (bekend)
7 Maart 's avonds Hotel ‘Baierischer Hof’ München.
8 Maart (waarschijnlijk nog even in Berlijn om de verlooving van 't nichtje Van
Lissa mee te maken)
9 Maart en 10 Maart Hotel Bellevue Dresden.
11 Maart in bed naast Fietje Leidschekade 95.
12, 13, 14, 15 en 16 Maart id, id. id. id ook nog 17 Maart waarschijnlijk dito, dito.
18 Maart Hamburg - Hamburger Hof.
19 Maart Hannover. Kastens Hotel.
Verder zal ik Ued. nog nader berichten, maar ik ben waarschijnlijk van 23-31
Maart nog op toer in Holland.
Zie zoo, nu heb je weer 'n fijn dagrapport, hè Muis? De staat der gezondheid is
goed. Nog 'n beetje gekookt, want erg rustig geslapen heb ik niet vandaag.
Vanavond ben ik alleen, want Max gaat natuurlijk naar zijn ‘maassie.’ Daar ben
ik niet rouwig om, want ik ga dan op m'n eentje nog wat cabaret zien en hoop daarna
met George en Mien nog 'n biertje te gaan drinken. - Max en ik hebben besloten hier
in Berlijn zooveel mogelijk te loopen om mager te worden. Straks als deze brief af
is ga ik m'n kin masseeren. Zoo zal ik als 'n magere Hein bij je terugkomen... Als
we ons dan ‘opfrisschen’ (om met Caro29 te spreken) zal je eens 'n beendergerammel
hooren!! Dag, lief klein geraamtetje-van-me. Je bent tòch mijn eenigste groote Schat
hoor! Duizend poenzen op je lieve toet. Denk maar veel aan en hou maar veel van
je trouwe Swiepje.

Berlin, den 4 Maart 1914.
Hotel Hof van Holland
J. van Veelen
Berlin NW 6.
Louisenstr. 38
Mijn lieve, kleine Snuitebal,
Hààst hadt je vanochtend 'n woest telefoontje gekregen.... Stel je voor, ik verwachtte
natùùrlijk van jou vanmorgen 'n brief. Toen dan ook de Portier binnenkwam met 'n
epistel in z'n handen dacht ik niet anders dan: Há... Fietje! Maar lauw: 't was 'n briefje
van Mevrouw de Wijs, die ‘gramofoons zulke verschrikkelijke dingen vindt’ dat ze
haar liedjes er niet op zou willen hooren.... Ik zal dat arrogante mirakel nu maar rustig
laten stikken. Misschien schrijf ik ze nog 'n ‘minzaam’ briefje... Dat zal ik nog eens
zien. Je begrijpt, dat door dit tegenslagje mijn stemming tòch al niet erg rozig was.
En nu kwam daar nog bij, dat de verwachte brief van Fietje niet verscheen. Ik nijdig
uit m'n bed, kleedde mij aan, ging ontbijten, maar vroeg eerst 33752. aan. Wel was
't nog betrekkelijk vroeg (elf uur), dus ± 10 bij jelui en ik dacht, misschien ligt Fietje
nog uit te slapen van de fuivernij van Mevrouw S.30, maar 't kon me niet bommen.
Ik moest weten, of jij 't werkelijk over je verdorven hart hadt kunnen verkrijgen, om
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twee volle dagen niet aan je Man te schrijven.... Gelukkig kwam toen net je lange
brief. Dat was je geluk, Meisje! - Ik zelf ben gistermiddag niet tot schrijven kunnen
komen, daar ik van 3 uur tot zeven bij de Pathéfone ben bezig geweest. Het ging er
in 't eerst heelemaal niet goed. Eerst gisteren om 3 ¾ kwam er een vleugel binnen;
die moest eerst op 'n stellage worden gezet, want je hoorde er in de reproductie niets
van. Toen was ‘Mad Willie’31 weer te lang, toen verknoeiden we 'n rol met ‘Follow
me 'ome’32 en eerst met ‘Le Travail’33 kwam er wat schot in, zoodat we ten slotte nog
zes opnamen maakten. Georg van Lissa was erbij komen kijken. Hij vroeg mij ook,
hem bij
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Bouwmeester34 te introduceeren; hij wilde over pathéfone- en filmopnamen schrijven.
Bouwmeester heb ik al 'n paar maal getracht per telefoon te bereiken, maar tevergeefs.
Toen heb ik hem schriftelijk om 'n onderhoud gevraagd, waarop ik nu antwoord
wachtende ben. - Gisteravond ben ik met Hunting eerst naar het Metropol Theater
‘De Reis om de Wereld in 40 dagen’ gaan zien, toen in 'n vreeselijk vol en lawaaierig
lokaal gaan eten en eindelijk nog 'n mesjoggen35 Kapelmeester gaan bekijken in 't
Kerkorpalast, van waaruit we je 'n briefkaart stuurden. Het was alles nog al vervelend:
we hadden allebei slaap en bovendien: de opgeschroefde herrie van zoo'n Duitsche
bende irriteert me vreeselijk. Om vòòr tweeën lag ik in m'n mandje. Tegen 'n
bedreiging van hoofdpijn nam ik één aspirine-tabletje. Nu ben ik vanmorgen frisch
en wel. Vanmiddag om 3 uur gaan we weer aan den gang. Van Max zie ik zoo'n
heelen dag niets. Die zwelgt in zijn jongste ‘geluk’. - Wat je me van Annie schreef,
vind ik diep-tragisch, zoowel voor haar om 'r verlatenheid als voor Rob om z'n bijna
onteerende zwakheid. Want ik geloof - trouwens jij ook niet, naar ik meen op te
merken - niet veel van de lezing zooals Annie die blijkbaar gaf. Ik denk zoo, dat Rob
allang heeft ingezien dat het tusschen hem en Annie niets anders worden kon, dan
‘'n galant avontuur’, wat hij er dan ook oorspronkelijk wel alleen van bedoeld en
gewenscht zal hebben.
Maar nu vind ik het onverantwoordelijke in hem, dat hij voor de ‘komedie’ van
‘romantische liefde’ waarin hij misschien ondanks zichzelf is meegesleept - niet zijn
oogen èn die van Annie heeft opengemaakt. Terwille van zoo'n zelfverlakkerij ruïneer
je niet twee huishoudens en stel je niet de vrouw, die je dan zoogenaamd lief hebt
aan ellende bloot. Want ik voorzie nu voor Annie de grootste beroerdigheid. In haar
positie en met haar sensueelen aanleg ligt ze, als ze niet door den een of ander stevig
onder contrôle wordt gehouden, in minder dan geen tijd in de modder. Doodjammer!
Deze, mijne wereldwijze opinie' hoef je haar natuurlijk, als ze bij je komt, niet aan
den neus hangen. Trouwens, ik spreek er met Max òòk niet verder over. ‘Ben ik mijns broeders
hoeder?’36 is een erg-beroerde klein-menschelijke vraag. Maar ze is zeer vergeeflijk
en verklaarbaar tegenover iemand, die zoo weinig broederlijk is als Max (of zoo
weinig zusterlijk als Annie.) Als ik jou was, zou ik er me dan ook verder maar rustig
buiten houden. Wil ze bij je komen - à la bonheur: praat dan over je japonnen, over
je rollen en over meer dergelijke ‘koetjes en kalfjes.’ Maar treedt niet op: noch als
biechtvader, nòch als advokaat. Want je krijgt in elk geval ‘Stank voor dank.’37
Ik had dit laatste, welbeschouwd, ongeschreven kunnen laten, want - ‘als vrouw
zijnde’ - sla je toch die raadgeving in den wind.
Van raadgeving gesproken: je moet eens goed nalezen de twee eerste regels van
de ‘Oud Hollandsche Wijsheid’ in het Avondblad ‘Telegraaf’ van Dinsdag 1138.
En van de ‘Telegraaf’ gesproken: aardig, dat ze 't stukje opnamen. En hoe vin'je
wel ‘Barbarossa’39 z'n draai tegenover 't ‘Neêrlandsch.’ Die kritiek-aktie, hoe
belabberd ook gevoerd, heeft toch maar geholpen!
Het Kunstenaarsfeest van Wolff wordt nu wèl in de Telegraaf aangekondigd, hè?
Tegenbeleefdheid voor ‘O.die Poes’40! Ochoch, die zuivere Nederlandsche pers!!
Hoe de fuif van Mevr. Sablairolles is afgeloopen, krijg ik zeker nog wel uitvoerig te
hooren, ja? Ik stuurde ze een telegram.
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Nog twee opdrachten: kijk na dichter en componist van ‘The old Umbrella’41 (die
moet nog in de kast liggen) en van der ‘Arbeitsmann’42 en sein me die, onmiddellijk
na ontvangst dezes.
Mijn dank voor de recepten. Hoop ze niet noodig te hebben. Ik hoop den 11en in
Groningen te kunnen zijn, maar 't is zeer onwaarschijnlijk. Van Dresden naar
Groningen in één dag is vrijwel moordend. Maar den 12en ga ik in elk geval - als
god gezond blijft - mee naar Arnhem.
Doe alle zieke- en gezonde menschen m'n groeten en wensch ze beterschap. Oòk
de gezonden maar, die kunnen 't ook best gebruiken.
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Pas jij maar goed, op je zelf, hoor Schatteke. En schrijf me trouw. Je brieven doen
mij altijd goed, moet je maar denken.
Dag, allerliefste! Heel veel lieve, teere, innige zoenen
Van je eigen Mannie.
Van wie is Swiep?
Van Fietje!
Van wie is Fietje?
Van Swiepje!
Wie houdt er veel van Fietje?.... Swiepje!
Wie houdt er veel van Swiepje?.... Fietje!
Dàààg!

Berlin, den 6 Maart 1914.
Hotel Hof von Holland
J. van Veelen
Berlin NW 6.
Louisenstr. 38
Mijn allerliefste kleine Vrouw,
Wat 'n geluk, dat we nu toch eigenlijk zoo dicht bij elkaar zitten, zoodat we al onze
pleiziertjes èn onze verdrietelijkheden maar met 'n tusschentijd van 'n uur of twaalf
kunnen blijven deelen. Want dàt is toch maar 't heerlijkste van veel van elkaar te
hou'en zooals wij dat doen: dat je werkelijk van je vreugd dubbele vreugd en van je
smart halve smart maakt. - Goddank lees ik uit je lange, gezellige brief niets
‘smartelijks’.... Je hebt 't druk, heel-erg druk, om -bij-òm-te-vallen-zoo-druk.
Maar zooals ik mijn nerveus meiske kèn is er voor haar niets zoo goed als heelgroote drukte. En daarom maak ik me over je vermoedheid en zoo niet zoo erg
benauwd. Maar 't is wèl goed, dat je me over dat ‘ziekte bericht’ hebt getelegrafeerd,
want daar zou ik zoo, zonder meer zeker erg van geschrokken zijn. Waren jelui niet
klààr voor den 6en? Prettig vind ik het, dat Royaards de repetities - zij het ook
gedeeltelijk - leidt. Want in de vorige leiding - met twee stuurlui aan 't wiel43 - had
ik geen bijstere fedutie. - Aan mijn kleine gekrabbel en geknoei zal je wel bemerken,
dat ik met m'n zenuwen weêr 'n beetje op gespannen voet sta: alles 't gevolg van de
oude oorzaak: zorgen, zorgen, zòrgen! Van Guttmann kunnen we 't saldo van onze
deposito's niet los krijgen en onze nieuwe man Salter vraagt om vooruitbetalingen....
Ostwalt in Amsterdam schrijft nu ook al weer 'n brief met bezwaarlijkheden, die 't
totstandkomen van ons fonds in den weg zullen staan... Dàt belooft me in de dagen,
dat ik in Holland ben weer 'n hoop getob en geconfereer... En zoo gà je dan maar!
In de toekomst - daar ben ik niet bàng voor, als ik tenminste nu maar in goeden
welstand mag blijven naar lichaam en ziel - in de toekomst zal 't alles wel terecht
komen. Maar daarom is het te beroerder als een betrekkelijke kleinigheid - zooals
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dat oogenblikkelijke fourneeren van 'n zekere som gelds -je van die betere toekomst
gescheiden houdt als 'n onoverkomelijke muur. Ik was gisteravond bij Bouwmeester (wie is die mooie blonde Hollandsch sprekende
vrouw met wie die getrouwd is? Julie44 héét ze) en heb met hem en zijn wederhelft
'n lange boom opgezet over jouw eventueele vooruitzichten als kino actrice. Hij
schilderde mij de toekomst voor alle filmspelers en -speelsters zeer donker af. De
markt van krachten is overvoerd, de vraag naar films niet toenemend, de salarissen
laag èn ongewis. Hij zou je, als je hier kwam met genoegen laten spelen (mij trouwens
òòk, als ik dat wou) maar hij raadde zeer af, dat je daarvoor een betere toekomst aan
'n goede
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zaak zou laten varen. Zoo denk ik er voorloopig òòk over. Hoe we dat moeten redden
om terwijl we ver van elkaar werken, tòch zoo dikwijls mogelijk bij elkaar te zijn,
dat moeten we dan nog maar eens in den breede mondeling bespreken. Misschien
was 't het beste als ik mijn leven maar geregeld op het heen-en-weer-reizen inrichtte.
Als dat niet te duur wordt..... Enfin, komen die tijden, komen die plagen.... We zullen
samen eens met den grooten Willem gaan praten. Die vier dagen, dat ik nu thuis ben,
zal ik toch moeten zwelgen in conferenties. Eentje meer of minder komt er dan niet
op aan. - Den twaalfden ontmoet ik je op je reis van Groningen naar Arnhem,
waarschijnlijk in Deventer. Dat zoek ik later nog wel uit. Den 11en kan ik hier niet
weg, d.w.z. eerst laat 's avonds. Want eerst moet ik een soiree bijwonen bij 'n
kunstzinnige dame - hoe ze heet, weet ik nog niet - wier introductie ons van grote
waarde moet zijn. Maar ik verlàng naar den 12en! Om weer samen te zijn met mijn
Vrouwtje. Om weer lang en uitvoerig over alles te kunnen praten, om weer samen
aan ons leventje te bouwen. - Ik heb 't je, geloof ik, wel eens méér gezegd, maar...
Weet je wel, kind, dat jij me 'n groot, mooi ding in m'n leven geschonken hebt:
namelijk die mooie, echte Liefde, die ik nù eerst leer kennen en waardeeren? Er is
soms, midden tusschen al mijn zorgelijkheid in, zoo'n groot, verblijdend gevoel van
overtuiging, dat ik beter ben dan vroeger. Dat al dat genotjagende egoïsme van mij
wegglijdt doordat ik altijd - door niet meer alleen mijn eigen leven, maar óók het
jouwe leef (terwijl ik dan weet, dat het jou nèt zo gaat.) Dat geeft me, midden in de
herrie van bekommernissen van allerlei aard, zoo 'n heerlijk gevoel van rust. - Die
ouwe Duitsche dichters heb ik vroeger altijd vreeselijk ‘schwärmerische’,
sentimenteele nonsenskramers gevonden. Maar nu ben ik toch heelemaal eens met
hem, die schreef (z'n naam weet ik alweer niet): ‘Du bist die Ruh', Du bist der Frieden,
du bist von Himmel mir beschieden!’45 Dat mag je niet arrogant maken, hoor!
Bovendien, de menschen zouden er om lachen (zooals ik er nu om lach, maar zij
zouden het kouder, gemeener, spottender, ongelooflijker doen dan ik) als ze wisten,
dat van Fietje Carelsen - 't kleine ratelaartje! - werd gezegd ‘Du bist die Ruh'’. Maar
ik weet, dat het voor mij wèl zoo is. - Daarom verlang ik ook weer zoo naar ons
samenzijn.
Je ziet, dat ik voor 't slot van m'n ontboezeming maar 'n half velletje heb genomen.
Nieuws heb ik dan ook eigenlijk niet meer te vertellen. De opnamen bij Pathé vorderen
goed. Vanavond met den nachttrein naar München. Morgenavond 11.20 vandaar
weer terug naar Berlijn. 't Bewuste verloovingsfuifje bij de Lissa's meemaken. Dan
naar Dresden, den 11en weer naar Berlijn. Den 12en, hoera, bij Fietje.
Gezondheidstoestand blijft - unbeschrieën! - goed, ondanks beestenweer. Eet goed
en slaap goed. Doe jij 't zelfde, mijn Schat, dan vinden we elkaar gezond en opgewekt
terug. Dag, mijn eigen allerliefste. Heel veel lieve, teedere zoenen
Van je trouwe Swiep.
Veel succes met de première46. Als je dezen krijgt is die waarschijnlijk al achter den
rug. Hou je maar goed, hoor!

Zaterdag, 7 Maart 1914.
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Hotel Bayerischer Hof, München.
Haus allerersten Ranges.
Besitzer: Gebrüder Volkhardt.
Mijn allerliefste Schat,
Laat ik beginnen met potlood, want deze pen is zoo beroerd, dat 't wel lijkt of jij
ermeê geschreven hebt! 't Is halfzeven in den avond en ik moet me nog scheren en
kleeden. Zit nu in m'n jaegertje - netjes met 'n broek aan, natuurlijk - te schrijven;
m'n
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opwekkings-babbeltje, om zoo te zeggen. Dat heb ik (nieuwe pen! óók beroerd!
enfin...) ik zeg, dat heb ik waarachtig wel noodig, want het ziet er hier in de goede
stad München maar belabberd uit ('n prachtstad overigens). Het regent en hagelt en
waait en onweert, dat je er in letterlijken zin beroerd van wordt. Trouwens, 't was
gisteravond in Berlijn al zoo en Max en ik zijn er allebei verkouwen van geworden.
Bij mij zit 't voornamelijk in m'n kop: 'k heb weer hoofdpijn, maar dat kan ook wel
komen van al die stoomverwarming hier in de huizen. De mijne gebruik ik wel niet,
maar in andere kamers, café's en zoo zit je toch telkens in die akelige, droge benauwde
lucht. We gingen gisteravond met den slaapwagen uit Berlijn en kwamen hier om 'n
uur of tien aan. We hoopten vanavond met den 11.20 terug te gaan, maar dat is
mislukt, want die heeft geen slaapwagen, en de 10.20 halen we natuurlijk niet. Enfin,
dat geeft ons meteen gelegenheid vanavond 'n aardig ding van München bij te wonen,
namelijk 'n ‘familie-avond’ in een van de vele kunstenaarskringen hier ter stede. En
weet je, wie ons daar introduceert...? 'k Zet 't expres op 't andere kantje, dan is de
verrassing grooter.... M'n oude vriendin ‘Bussum’47. Zij is gescheiden en woont hier
samen met haar moeder, die òòk gescheiden is - dat schijnt hériditair te zijn: pas
maar op! - en haar twee zoontjes. Vanmiddag dronken Max en ik er thee, nadat ze
ons eerst vanochtend telefonisch aan het concertbureau had opgevischt. Ze heeft
zooveel mogelijk menschen naar onzen avond toegestuurd, maar ik vrees, dat 't er
nog erg leêg zal zijn, want door dit beestenweêr gaat geen sterveling heen en
bovendien is er 'n groote uitvoering van de weet-ik-veel-vereeniging. Buiten en
behalve natuurlijk de gewone theaters en concerten. Jaja, Swiepiè en Maxiè hebben
hier 'n hééle dobber om erìn te komen (‘in 't fatsoenlijke’) en voor we uitverkochte
zalen hebben, nou, daar zal nog wel 'n paar dagen over heengaan! Nu ga ik me op
m'n gemak scheren en schrijf dezen vanavond misschien nog wel verder af.
Mijn allerliefste Vrouwke! Nu is 't - denk eens aan - drie uur in den nacht. Ik zit
hier omgeurd van lauweren: de Hollandsche Club zond ons een prachtkrans. Een
volle zaal - d.w.z. koefnoen48 voor 't grootste deel, maar goed publiek - heeft ons zoó
toegejuicht, dat menschen, die 't weten konden, beweerden, dat in München maar
zelden zóó'n succes wordt geconstateerd (omdat de lui hier natuurlijk vreeselijk
verwend zijn); daarna zijn we naar den KunstenaarsKring gegaan, waar 't alleraardigst
was. Daar hebben we ook nog voorgedragen en de lui waren dol. Ik heb gedanst,
geflirt, gekheid gemaakt; ‘Bussum’ en vele andere vrouwen lieten zich niet
onbetuigd.... Maar m'n mooiste triomf, waar ik 't gelukkigst mee ben is deze: In al
die lofzwaaierij, in al die - laat ik maar zeggen - adoratie, heb ik al die vrouwen van
mijn Fieps verteld en ik heb er bij gedacht (want dat te zeggen zou onbeschoft zijn
geweest) dat ze allemaal naar de verd............. konden loopen, omdat ik wilde blijven
joùw trouwe Swiep, die je vele malen in gedachten kust. Nacht Lief, nu ga ik slapen
tot.... 7 uur.

Dresden, 9 Maart 1914.
Hotel Bellevue Dresden
R. Ronnefeld, Dir
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Mijn allerliefste Kindje.... Ik kon ook wel, net als jij beginnen met ‘Lieve Vrouw’
(d.w.z. jij begon met ‘Lieve Man’) maar dat klinkt mij te veel of we minstens onzen
zilveren bruiloft al achter den rug hadden..... Dus: Mijn allerliefste Kindje, je hebt
me maar zelden zooveel pleizier gedaan met 'n brief als vandaag met dezen, die ik
in het buitengewoon imposante Dresden ontving... Je moet weten, Max en ik hadden
vanmiddag de stad wat bekeken en 'n paar boodschappen gedaan. En in 't teruggaan
zei ik: ‘hè, ik heb nog niet gevraagd of er brieven zijn. Ik verwacht er een van de
vrouw.’ Nu weet je, dat ik Max het meest onuitstaanbaar vind, wanneer hij, de
reuzenuil die-die is, levenswijs gaat doen en sarcastisch. Daarom werd ik ook inwendig
zoo giftig, toen hij zei: ‘och, bè-je gek. Ze zal toch wel eens eindelijk verstandig
worden. Eerst duurt 't nu drie dagen, en dan drie weken en dan drie maanden...’ En
daarom vond ik 't zoo
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leuk, toen ik hem met 'n triomfantelijk gezicht jouw brief voor z'n neus kon houden.
- En nu wil ik even dien brief beantwoorden. Zie je wel, dat ik gelijk heb, wanneer
ik je aanraad, je altijd stipt aan discipline te onderwerpen en niet meer te doen aan
rebellie en lijntrekkerij! Als je dan eens onrechtvaardig wordt behandeld, of wanneer
het onmogelijke van je wordt gezegd, zooals nù blijkbaar het geval was, dan sta je
vèèl steviger in je schoenen. Laat Royaards maar rustig zijn. Hij zal zelf nu wel
voelen, dat hij ongelijk had. Ik ben zéér benieuwd het stuk te zien49 en ga 't
waarschijnlijk èn in Arnhem èn in Amsterdam kijken. Wààr ik je opvisschen zal,
weet ik nog niet. Nu je pas zóó laat uit Groningen weggaat - luiewammes! - kan ik
je misschien nog 'n héél stuk noordelijk tegemoet komen. Ik zal wel eens zien en je
telegrafeeren. Kijk maar in elk station naar me uit.
Ik heb vanavond in Duitschland voor dit seizoen m'n handgeld verdiend - 300
Mark - maar als ik 't zóó elken avond moest doen, werd ik weer journalist, hoor, of
figurant bij jelui, of suppoost van 't concertgebouw, of stovenzetster op de IJsclub....
Groote Goden, wat heb ik me geërgerd. Onze gastheer was Dr. Naumann50, een van
de ‘richards’ van Dresden. Eerst was er al 'n heele herrie geweest over 't programma.
Bijna àl m'n Fransch moest eruit. Het Duitsch moest fatsoenlijk-in-de-tiende-macht
zijn, één Engelsch en één Hollandsch liedje mocht ik zingen. Wij waren ‘gast’, dùs
in rok. Je weet, hoe ik daar 't land al dadelijk aan heb! Goed. We waren in rok en
zagen er zeer goed uit, wat natuurlijk van twee knappe jongelieden als Max en ik
niets verwonderlijk is. Eerst werd er gesoupeerd. Van acht tot tien. Nou, dat was
best. Oesters! En kreeft! En champagne! (Je zal me daar grappen beleven als ik terug
kom!) Alleen 't gezelschap was tamelijk vervelend. Aan Max z'n tafeltje moet 't nogal
aardig zijn geweest. Toen 'n sigaartje en toen wij.... Je aller chiqueste publiek uit
Dresden op rijtjes voor onzen vleugel. Allemaal officieren in schitterende uniformen,
hoopjes heeren met tallooze ridderkruisen en - typeerend voor het heele gezelschap!
- niet één interessante of zelfs maar goed gekleede vrouw. - Terwijl ik zong, zat de
heele keet hardop te praten, zoódat Max eruit wou schei'en. Ik dacht aan de 300 Mark
en vroeg of - die bedonderd was. Van vreemde talen verstonden ze geen woord en
van 't Duitsch snapten ze niet de helft van de humor of 't sentiment. Ik zeg je, Zunki
in de Bordelaise heeft veel aandachtiger gehoor dan ik in dezen kring van de
Dresdener Crème-de la crème.
Morgen hoop ik revanche te nemen. Dan geven we onze eigen avond. Maar daarom
moet ik nu ook - 't is op 't oogenblik half twee - naar bed. Mijn uitgebreide verhalen
over 't Münchener Kunstenaarsfeest en over de verlovingsfuif bij de Van Lissa's krijg
je dan ook mondeling. Misschien stuur ik je nog wel één brief naar Groningen. Ik
trachtte je vanochtend uit Berlijn nog op te bellen, maar er was ‘störing’ op de lijn.
Achteraf is 't nu maar goed. Ik had naar de premiére willen informeeren, die nu tòch
niet heeft plaats gevonden. Mijn telegram, dat ik zondag naar Leiden stuurde heb je
misschien nog wel ontvangen, 't Geld krijg ik zeker overmorgen in Berlijn. 't Was
nog niet aangekomen.
Nacht, mijn Liefste. Ik verlang er vreeselijk naar, om weêr bij je te zijn en je lieve
stem te hooren. Ik ben verliefd op, zeg je? Neen, mijn Schat. Ik heb je lief. Dat is
heel wat anders. Dag, Fiepsje. Nu ga ik van je droomen. God zegen je, hoor Vrouwke.
Heel veel lieve dingen (aan 't verkleinwoord moet ik nu maar niet denken!) van
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je trouwe Mannie.
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22-3-1914
Zondagavond
Halfzeven
Hof van Holland.
JEAN-LOUIS PISUISSE,

Chansonnier.
Mijn lieve Popje,
Ik zit hier in m'n Jaegertje aan je te schrijven. 'k Bemerkte namelijk, dat ik nog
ruimschoots tijd had om me te kleeden en om nu straks niet 'n uur schâloos te loopen,
ga ik maar even dit episteltje neerkladden, ten geleide van het aardige boekje dat
‘Salter’ voor ons in orde heeft gemaakt. Let vooral op de achterste prachtkritiek uit
Dresden. We kregen er later nog twee, die nòg mooier waren... Ja ja, we binne knappe
jonges, daar gaat maar niks vanaf. - De reis was goed. Ik fooide de ‘Schaffner’51 en
kreeg 'n hut alleen. Gegorgeld en gespoten heb ik, alsof Fietje mij achter de vodden
zat. Vandaag, nadat ik bij de Lissa's gegeten en wat geslapen had, ben ik toch nog
even naar 'n dokter geweest om me te laten doorspuiten. Van vanavond willen we
nu maar 't beste hopen.... Guttmann heeft aan Max gemeld, dat wij van hem nog 623
Mark te vorderen hebben. Maar in verband met de ‘Directions Wechsel’ zou hij ons
alvast maar 200 Mk sturen! We zullen hem nu morgen dadelijk een sommatie op z'n
dak zenden. Zoo'n schoelje, hè! Max is heel aardig gelogeerd en huurt nu met April
nààst zijn appartementen een zit-slaapkamer, die ik dan kan benutten als ik in Berlijn
ben en waarvoor ik f 25.- in de maand zal moeten betalen. Eventueel is er voor jou
ook ruimte. Het huis ligt zeer centraal en aan 'n prettige, vroolijke straat.
En verder, schattebout, heb ik niets nieuws. ‘Arsène’ is hoop ik naar behooren
afgeleverd en vanavond zal Leiden zeker weer van je snoepen in ‘Haar Boek’....52
Och, och, 't is 'n onrustig gevoel, als je 'n mooie vrouw aan 't tooneel heb, hoor!
Nee, hoor Muis... Ik woû dat ik zeker was van de honderdduizend als van jou! - Dag
Schatteke - Heel veel lieve zoenen van je trouwe Swiep!
Groet de De Vossen53 en de andere vrienden.
Dààg!
Pisuisse zingt de hem aangeboden nieuwe liedjes een aantal keren, om te kijken of
deze bij het publiek aanslaan.
Als de mensen positief reageren neemt hij de nieuwe liedjes op in zijn vaste
repertoire. Het lied van Dirk Witte ‘M'n Eerste’ zingt Pisuisse voor het eerst in
Bussum. Na afloop bericht Pisuisse hem over de reactie van het publiek.

4 April '14
JEAN LOUIS PISUISSE

Chansonnier.

Mijn liefste lief

Leidschekade 95
Amsterdam
Waarde Heer Witte
Het is mij buitengewoon aangenaam, U te mogen melden, dat ik in Bussum en in
Enschedé met het liedje ‘M'n Eerste’ een zeer groot succes behaalde, zóó
onmiskenbaar en zoo spontaan, dat ik er niet aan twijfel, of Uw liedje wordt een vast
nummer van mijn rèpertoire. Het gaat nu den 17en hier in het Concertgebouw voor
welke uitvoering ik U twee plaatsen zal toezenden.- Dan wil ik ook graag de
‘première’ van ‘Lente’ laten gaan en houd mij daarom aanbevolen voor Uw bezoek
ten mijnent op Maandag 6 April, 's namiddags te half vier.
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De heer Blokzijl, wien op het eerste gezicht de muziek van, Lente zéér goed beviel,
zal dien middag ook bij mij zijn.
Voor de aardigheid zend ik U hierbij 'n knipsel uit de Bussummer Courant, welks
recensent Uw naam niet schijnt te hebben onthouden, want ik heb hem bij de
aankondiging van het liedje wèl genoemd. U ziet uit dit stukje hoe gunstig Uw
geesteskind is ontvangen.
Ik wensch U verder goed succes bij Uw werken en verblijf met vriendelijken groet,
t.a.v.
Pisuisse.

[April 1914.]
Fietje-m'n-Schat
't Is nu 1 ¾ en 'k weet niet of je nog wel thuis komt. Zoo ja, schrik dan niet als je
‘een man’ in je bed vindt. Hij houdt het alleen maar warm en zal eruit verdwijnen,
zoodra je zulks verlangt,
Nacht Schat.
tot straks, hoop ik
Swiepje

den Haag, 19 Juli 1914.
M'n allerliefste Schat,
Zoojuist heb ik m'n kleine boy54 naar bed gebracht en nu kom ik er eindelijk toe, je
eens wat van m'n wedervaren van de laatste dagen te vertellen. - Toen ik je veilig en
wel in 'n coupé ‘niet rooken’ had zien wegstoomen ging ik dadelijk weer met den
trein naar 't Biltstation. Aan elke halte stapten oude dames en heeren uit en in. 'k Heb
nooit geweten, dat er in Utrecht zooveel ouden van dagen waren! Bij 't uit- en
instappen hielden ze met elkaar en met den conducteur gezellige samenspraakjes,
waarin ik me nu en dan vriendschappelijkerwijze mengen mocht met 'n woord waar
Jantje boete voor betaalt.55 Mijn trein miste ik natuurlijk en ik moest wachten tot 4
uur ongeveer. Terwijl ik daarmeê doende was wierp zich met een soort van Indiaansch
krijgsgegil een vrouwelijke gedaante met 'n fiets op mij....: Willy Ollandt. Ze studeert
voor apothekersbediende en wil als zoodanig naar Indië. Ze laat je groeten. Ik heb
ze gezegd, dat ze maar ons gauw moest komen opzoeken!
's Avonds heb ik bij Hamdorff56 gedanst met Roosje57 en Malie58, welke laatste ik
met haar deftigheid in 't zonnetje heb gezet. 't Was trouwens dien Vrijdagavond àl
Gooische chique wat je zag. Erg vervelend, 't Is goed, dat Max en Roosje niet langer
in Laren bleven, anders werd de dansvloer de klip waarop hun liefde stranden zou.
Max, bleek strak, angstig, jaloersch, Roosje wuftjes, 'n beetje teleurgesteld over 't
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feit dat ze van Max geen René Blanc59 kan maken... Den volgenden avond, Zaterdag,
was 't weer net zoo. 't Was krankzinnig vol. Met Swellengrebel - die heusch geschikter
is, dan jelui hem uitmaakten - had ik bij Jan Hamdorff gegeten en daarna zaten we
wel met z'n dertigen: schilders, musici en ander losloopend kermisvolk aan 'n groote
tafel vlak voor de Dames-en-Heeren Pipi60, omdat er bij Zunki zelf geen plaats meer
was. We noemden het ‘Bella Vista’ en ‘Bella Adora.’ Ik ging telkens eens naar binnen
(niet in de Pipi, maar op het feestterrein natuurlijk!) om 'n dansje te doen en woonde
er weer hetzelfde dansvloerdrama bij tusschen Roosje en Max. 's Middags was ik bij
Coba61 geweest, de kinderen hadden bij mij geluncht en ik had hun op de matineé
bij Zunki
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getracteerd, zoo ook op de schilderijententoonstelling (ik zelf had 'n vrijkaart van
Jan gekregen). De peuters hebben allebei 'n heel aardigen kijk op wat goed en wat
niet goed is. Alleen Moeder's schilderij vinden ze natuurlijk ook mooi! - De late
zaterdagavond hebben we gepasseerd bij de Sternheims, die in 'n allerleukst hokje
wonen. Toen hebben we nog serenades gebracht en 't eindigde dat ik om vier uur
langs de goot en het zonnescherm in m'n raam klauterde want de brave Chris
Hamdorff was natuurlijk naar bed gegaan. M'n schoenen werden me nageworpen en
mijn luit opgehaald aan m'n wollen deken, onderwijl wij ons in stilte - om de andere
gasten niet te storen - diverse apen lachten. -Vanmiddag had ik nog bij Mossel moeten
lunchen, maar omdat Jack 'n beetje onder den indruk van 't afscheid van z'n moeder
was en graag gauw op reis ging zijn we om 12.25 maar vertrokken. We lunchten nu
in Americain, stapelden de koffers en kisten in de alcoof, waar ik nu morgen
opruiming ga houden en kwamen vanavond om halfnegen hier bij Ma in de
Schuytstraat62 aan. - Zie zoo nu weet je weer, wat je Man heeft uitgericht, die nu
doodmoe in z'n bed gaat kruipen. - Schrijf me nu eens gauw hoe jij 't maakt en of je
nog wel van je man houdt. Zaterdag en Zondag a.s. kom ik over als Marie63 't goed
vindt. Dag, of liever, nacht mijn groote lieve Vrouws. Veel groeten voor allen, ook
van Ma. En heel veel lieve poenzen van je Mannie.

den Haag, 23 Juli 1914.
Jean Louis Pisuisse
Chansonnier
Mijn lieve, kleine Poppedijns,
Ofschoon ik van plan ben, jelui Zaterdagmiddag te komen opzoeken, en je dan wel
mijn wedervaren van de heele week zal vertellen, wil ik je nu toch maar even 'n
briefje schrijven, omdat je misschien nu in dien ‘Malia’-toestand wel 'n troostje van
je Man zult kunnen gebruiken. Arme Pops! Dus tòch nog geen Swiepje ondanks al
de stoutigheid. Ik had er al vast op gerekend en borduurde al in stilte kantjes voor
de luiermand.... Ik hoop nu maar, dat je niet te veel pijn zult hebben en dat ik je in
welstand en vroolijkheid zal aantreffen. 't Is maar goed, dat jelui de auto-tocht met
de hooge adel op Dinsdag hebt verplaatst, want het ziet er - althans hier - niet naar
uit dat 't morgen mooi weer zal zijn. Na 'n paar gloeiend heete dagen is 't hier opeens
werkelijk koud geworden met 'n felle wind. De vorige dagen had ik aldoor aan 'n
schuit voor Jack getimmerd - één van de redenen waarom ik niet tot schrijven kwam
- en nu we dan vandaag 't schip te water zouden laten, stonden er zulke hooge golven,
dat we al dadelijk 'n deel van ons tuig en ons roer kwijtraakten. Aber schön war's
doch. De zuster van Wiet en haar zoon64 waren bij de plechtigheid aanwezig. We
dronken later samen thee in de Kurhausbar. Van deze drie dagen in Scheveningen
heb ik heerlijk geprofiteerd om weer eens fiks te zwemmen. Vooral vandaag met die
hooge golven was 't fijn. Alleen krijg ik er altijd 'n beetje direct wel weer overgaande
maar voor zoo'n oogenblik toch lastig-jeukende huiduitslag van. - Ik loop fijn met
m'n Schillerkraag65 en als-maar in m'n bloote hoofd. Zie er dan ook als 'n roodhuid
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uit. De jongen eveneens. Hij is heel aardig, die boy van me; alleen niet zoo flink als
ik hem wel zou willen hebben. Ik heb hem bijvoorbeeld maar éénmaal mee in 't water
kunnen krijgen. En toen wou'ie er 't liefste maar weêr gauw uit.... Maar op muziek
en zang en dans is-ie dol. Dat merkte ik vanmiddag in de Kurhausbar, waar Toontje66
ze ook al 'n tango-tea heeft aangepraat en 't nu tusschen 3 en 5 heel gezellig en chic
is. Anders is 't hier op Scheveningen - ook al door de staking op de tram67 - nog maar
stilletjes. In de volgende week - vooral als 't weêr zoo ongunstig blijft! - begin ik
mijn zomertourneê. - Nou, dag kleine snoezevrouw van me. Heb maar niet te veel
pijntjes hoor. Zaterdag kom ik je troosten. - Heel veel groeten van huis tot huis en
heel, héél veel liefs van je trouwe
Swiepje.
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In 1914 krijgt Fie een engagement bij de Koninklijke Vereniging Het Nederlandsch
Tooneel onder leiding van Herman Roelvink, Jan C. de Vos sr. en Herman Schwab,
waar zij tot 1920 blijft.

Amsterdam, 29 Juli 1914.
Jean Louis Pisuisse
Chansonnier.
Leidschekade 95
Mijn allerliefste Popje,
Kijk er maar niet naar, dat dit blaadje 'n beetje vuil is: alles is hier op 't oogenblik in
huis 'n beetje vuil, ofschoon Neeltje als 'n Rafael-met-'t vlammend-zwaard met haar
stofdoeken en dweilen door de kamers trekt. - De voorkamer is klaar en ziet er op
zich zelf heel fatsoenlijk uit. Alleen staan er nog veel prulletjes en dingetjes uit de
achterkamer en de heele alkoof is met meubels geblokkeerd. Ik zit nu te schrijven
aan de tafel vóór. Veel te schrijven is er niet, maar ik heb 'n paar bijzonderheden
over je nieuwe rol voor je aan Jan C.68 gevraagd.
Het stuk heet ‘Schirin en Gertraud’69 en is een ‘spel van scherts’ geschreven door
Ernst Hardt. Het schijnt te gaan om een conflict tusschen een moderne en een
ouderwetsche vrouw. Jij bent dan Schirin, de moderne, als ik 't wel begrepen heb.
Ofschoon dat weer moeilijk overeen te brengen is met het feit, dat je 'n Turksche
bent. En Turksche vrouwen zijn over 't algemeen niet modern.... Enfin, je zult het
wel zien. Mientje Kling is Gertraud. - Het eerste stuk waarin je optreedt en waaraan
ze reeds repeteeren heet ‘De man in het huis.’70 Daar heb je maar één scène-tje in,
maar 'n aardig scène-tje zegt mevrouw Holtrop, die er ook in meespeelt maar die
zooals ze zegt nòg minder te doen heeft dan jij. Ik sprak haar en ‘Jo’71 gistermiddag
voor Américain, waar ik met Ori72 'n borrel dronk. Later - 't was weer zoo'n rare
avond - heb ik met hem en Annie Jurgens, die we in de Leidschestraat oppikten
gegeten en nòg later is dit edele gezelschap, aangevuld met Jan de Roos en Jantje de
Vos (hoe vin je de combinatie!) naar de ‘Pan’73 getogen, waar 'n mooi programma
van dansnummers en kunstijsbaanbereiders door afschuwelijke zingerij wordt
aangevuld. - Om de oude Jan C.74 te spreken liepen later Jantje C., Annie en ik nog
even Americain in, maar vonden hem niet meer. Wel zat er Max en zijn schoonfamilie,
die me nu vanmorgen een echte brief-à-la-Max heeft geschreven, weet-je-wel zoo
gewichtig en dapper en boos uit de verte, met grieven òòk tegen jou, dat je nog altijd
met Annie was blijven omgaan en dat hij daarom ‘onze kring’ moest mijden. Ik heb
hem 'n heel nuchter briefje teruggeschreven en ontvang nu juist van hem weer 'n
epistel, waarin hij schrijft, dat hij ‘verder zijn houding zal bepalen’.... Nou, mijn 'n
reuzenzorg, dat snap je.
Ik vermoed zoo, dat het hem minder aangenaam was, dat jij en ik 'n deel van de
(makkelijk te winnen) adoratie der familie M.C.75 op ons concentreerden, welke hij
waarschijnlijk voor zich alleen verlangt. Enfin, ik laat hem maar rustig in zijn eigen
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sop gaarkoken. - Ik heb dezen brief met 'n dutje onderbroken, omdat ik vandaag 'n
hoofdpijndag heb. Ook heeft Ada nog even de kust onveilig gemaakt. Ze kwam 'n
muzieknummer vragen - Dat heb ik haar gegeven en heb toen rustig doorgemaft. Nu
is het vijf uur en moet ik nog even 'n paar paperassen in orde gaan maken voor m'n
‘boekhouder’ Klijnveld76 die vanavond komt. - Blijft het jou goed gaan in 't Mooie
Laantje77. Jelui briefkaart van 't Wageningsche veer heb ik ontvangen. De tocht is
eens blijkbaar nog doorgegaan... Leuk! Hier heeft het nog gegoten. Trouwens ook
vandaag ziet het er maar donker uit. Nog even 'n opgaaf van m'n voorloopige tourneé:
30 Juli Bergendal, 31 Apeldoorn, 4 Ginneken, 5 Zandvoort, 6 Zeist, 7 Valkenburg,
9 Velp, 10 Oosterbeek en 12 Laren. - Daar komen er nog wel 'n paar bij. Wijk-aan-zee
is afgevallen. Die Belinfante vroeg maar ineens eventjes 40% van de recette.
Doodwaaien natuurlijk.
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Nou, dag poppedijntje. We zien elkaar dus pas Zaterdag, hopelijk gezond, vroolijk
en wel. Doe m'n groeten aan alle bewoners van ‘Kangoeroe’78. Voor jezelf hoopjes
lieve poenzen van je Mannie
De liedjes van Dirk Witte verschijnen na vier maanden in druk bij Alsbach en Doyer.
Pisuisse schrijft een voorwoord in de uitgave.

Amsterdam, Augustus 1914.
Dirk Witte, de dichter-componist van de hier achtervolgende liedjes, vraagt mij een
woord van introductie voor deze zijne geesteskinderen, en met blijdschap voldoe ik
aan dit verzoek, zooals ik met blijdschap zal begroeten en vermelden elke poging,
welker uitkomst belooft het tot nu toe helaas zoo weinig uitgebreide repertoire van
Nederlandsche ‘levensliedjes’ wijder, ruimer, krachtiger, meer afwisselend en vooral
meer ‘oorspronkelijk’ te maken.
Want, wanneer ik mij afvraag, wat mij in Witte's werk bij het eerste lezen en
hooren zoo bekoord heeft, dan moet ik bekennen: vóór alles de oorspronkelijkheid,
vóór alles het typisch-Hollandsche vóór alles die liedjes, waarin hij in maat en dicht
en wijze noch de op zich zelf zeer aantrekkelijke, maar moeielijke GOED na te
volgen-manier van Speenhoff tot voorbeeld nam, noch Fransche inspiratie, noch
Duitsche ‘Anlehnung’ aan den dag brengt.
Zulke liedjes als ‘M'n Eerste’ en ‘Lente’, met hunne soms aandoenlijke Hollandsche
nuchterheid, heb ik naast krachtig Fransch, Duitsch en Engelsch werk op mijn
programma's geplaatst, en ze hebben daar allerminst een slecht figuur gemaakt,
integendeel: zijn er, juist om hunne oorspronkelijkheid, die weer eens zoo iets ‘heel
anders’ bracht, met warme waardeering begroet.
Dat pleitte ervoor, dat Witte met zijn liedjes zooveel succes moge hebben, dat hij
op deze eerste nog vele andere zal kunnen laten volgen en zoodoende gelegenheid
zal vinden zich in zijn aantrekkelijk en dankbaar kunstgenre tot volle kracht te
ontwikkelen.
Jean Louis Pisuisse.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

‘claque’; gehuurd publiek om te applaudisseren.
claque; opvouwbare hoge hoed.
Coba; zijn zuster Jacoba Wilhelmina Pisuisse.
Ada; Ada van Duyl.
Mien; Mien van Lissa, de vrouw van de correspondent van het Algemeen Handelsblad in Berlijn,
George van Lissa.
6 Kirschstein; Pisuisse heeft aan Fie op 21 januari om zijn adres gevraagd. Hij kan hem niet
vinden, omdat de naam verkeerd gespeld is. De uitgever van theaterstukken heet Paul Kirstein.
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7 't Pers-bal; een feest, een bal voor alle mensen die werkzaam zijn in de journalistiek.
8 f 250,- in de maand; het geld dat Pisuisse elke maand aan zijn eerste vrouw Jacoba Smit, moet
overmaken.
9 wier brief ik je hierbij tot vermaak en leering insluit; deze brief is niet aanwezig.
10 Loetjes trein; de trein waar hij zelf mee gaat.
11 de Arbeitsmann; van Hannes Ruck en Richard Dehmel.
12 De Oyens-Labouchère-zaak; de lening bij Labouchère & Oyens & Co Bank.
13 periculum in Mora; er is gevaar bij uitstel, er is haast bij de zaak.
14 Guus; mogelijk wordt hier de actrice Gusta (Guusje) de Vos-Poolman bedoeld.
15 Jan; Jan C. de Vos òf Jan Musch.
16 't Neerlandsch; Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.
17 oude Louis; Louis Bouwmeester sr. (1842-1925).
18 de Kattebak; de poezen worden ook wakker en gaan rondlopen. Fie slaapt daarentegen meestal
lang uit als ze thuis is.
19 Je brave Vader; Jacob de Jong.
20 ‘Alsbach en Doyer’; bekende muziekhandel en - uitgeverij in de Kalverstraat, Amsterdam.
21 'n dertig jongelui; Max Blokzijl schrijft over hun optreden in Duitsland in zijn boek: ‘Ik trok
er op uit.... Een kwarteeuw journalistieke zwerfjaren’.
22 ‘Gretchen’; algemene benaming voor een vriendinnetje. Mogelijk is zij zijn toekomstige vrouw
Hermine Eleonore Behle, waar hij op 26-6-1921 in Berlijn mee trouwt.
23 Rie Balfoort; verdere gegevens onbekend. Mogelijk familie van de acteur Co Balfoort of van
de musicus Dirk Jacobus Balfoort.
24 ‘stuipjes’; menstruatie.
25 ‘collé’; coller, lijmen; hopeloos vast zitten.
26 Muriel Pymm; ‘Maar mama, het is geen koelheid. Het is alleen maar gezond verstand.’ Derde
bedrijf: Freule Muriel Pym in ‘Mijlpalen’ (Milestones) van Arnold Bennett en Edward
Knoblauch.
27 Pathé; Pisuisse bedoelt hier het adres (Friedrichstrasse 191) waar zij hun opname voor de
grammofoon, pathefoon gaan maken.
28 Salter; concertbureau, vernoemd naar Elly Salter, actrice aan het Dresdner Res. Theater en
gehuwd met de eigenaar van het kabaret in Berlijn, Arthur Pserhofer.
29 Caro; misschien Caroline van Dommelen.
30 Mevrouw S.; Anna Sablairolles.
31 Mad Willie; van Harrington en Gilbert.
32 Follow me 'Ome; van Rudyard Kipling.
33 Le Travail; van Xavier Privas.
34 Bouwmeester; Theodorus Maurits (Theo) Frenkel sr. (1871-1956), de acteur, regisseur en
filmdirecteur noemt zich in het buitenland Theo Bouwmeester. Hij is de zoon van de kapelmeester
Maurits Frenkel en de actrice Theo(dora) Bouwmeester.
35 mesjoggen Kapelmeester; de dirigent danst en wiegt voor zijn orkest en eindigt zijn optreden
met een salto over de piano. Het is een mode verschijnsel uit deze tijd. Mogelijk is dit Frank
Wagner die later naar Nederland kwam.
36 ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’; citaat uit de bijbel, Genesis 4:8 en 9, het verhaal van Kaïn en
Abel.
37 Stank voor dank; op 30 maart 1914 gaat Annie Jurgens bij Max Blokzijl weg (Vondelstraat
164).
38 ‘Telegraaf’ van Dinsdag II; helaas is deze aflevering van dinsdag laatstleden niet aanwezig bij
de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
39 Barbarossa; Johan Cristiaan Schröder.
40 ‘O, die Poes’; ‘O! die Poes!’ (naar Sophocles). Tragedie van ‘De kleine steentjes’ door
Barbarossa, onder regie van Sol J. Kinsbergen, opgevoerd in het Panopticum op 16 februari
1914. ‘De auteur van deze parodie is voor velen de veelgelezen, vaak geestige Barbarossa, voor
anderen de meedogenloos spottende Blauwbaard van de toneelkritiek. De eersten hebben luid
geklapt, de laatsten niet minder luid gefloten. Of misschien juist andersom.’
41 ‘The old Umbrella’; Plantation song.
42 ‘Arbeitsmann’; ‘Der Arbeitsmann’ van Richard Dehmel.
43 met twee stuurlui aan 't wiel; Willem Royaards en Willem Stumpff.
44 Julie; Julie Marie Louise Meyer, actrice, trouwde in 1915 met Theo Bouwmeester (Theo Frenkel
sr.).
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45 ‘Du bist die Ruh', Du bist der Frieden, Du bist vom Himmel mir beschieden!’; de eerste regel
is uit het gedicht van Friedrich Rückert, door Franz Schubert op muziek gezet (op. 59 Nr. 3).
De volgende regels komen niet helemaal overeen met de oorspronkelijke tekst. Zij vertonen
wel overeenkomst met andere gedichten van ditzelfde genre, zoals; Heinrich Heines ‘Du bist
wie eine Blume’ en ‘Du meines Herzens Krönelein’ van Feliz Dahn.
Du bist die Ruh.

46
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48
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59
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70
71

Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die sehnsucht du,
Und was sie sillt. (.....)
première; ‘Arsène Lupin’ van F. de Croisset en M. Leblanc, waarin Fie Germaine speelt.
M'n oude vriendin ‘Bussum’; wie hier bedoeld wordt is onbekend, wel ontmoet hij haar weer
in Scheveningen op 15-7-1918.
koefnoen; vrijbiljet, kost niets; de beginletters spreekt men uit in het Hebreeuws Kof en Noen.
het stuk te zien; ‘Arsène Lupin’.
Dr. Naumann; Naumann is een veel voorkomende naam onder de gegoede burgerij van Dresden.
Deze Naumann zou een zoon kunnen zijn van Friedrich Naumann (geoloog) of Emil Naumann
(musicoloog en componist), of het is dr. Friedrich Naumann, Duits staatsman.
‘Schaffner’; der Schaffner, de conducteur.
‘Haar boek’; ‘Haar boek’ van L. Schmidt waarin Fie de rol van Lilly speelt.
de Vossen; Jan C. de Vos jr. en zijn vrouw de actrice Nora de Vos-de Poorter; Jan C. de Vos
sr. en zijn vrouw Gusta de Vos-Poolman, òf Fie logeert op dat moment met haar collega' s in
Hotel van der Burg in Apeldoorn, waarvan de eigenaar Arthur Vossen heet.
kleine boy; Jack Pisuisse.
waar Jantje boete voor betaalt; een vloek.
Hamdorff; Jan en Chris Hamdorff, eigenaars van het hotel in Laren. Elk voorjaar opende
Hamdorff zijn deuren voor het dansen in de buitenlucht.
Roosje; vriendin van Max Blokzijl. Roosje is een veel voorkomende naam. Misschien wordt
hier Roosje van Gelder (revuester), of Roosje de Beer, of Roosje Bouwmeester (later de vrouw
van M. Vis) mee bedoeld.
Malie; onbekend.
René Blanc; onbekend, mogelijk iemand die goed kan dansen.
Dames- en Heeren Pipi; dames- en herentoilet.
Coba; Jacoba Smit.
Ma in de Schuytstraat; zijn moeder Wilhelmina Jacoba Pisuisse-Schipper.
Marie; zijn zuster Maria Christina Pisuisse, verpleegster van beroep en gehuwd met de arts M.
Romeny. Fie woont voor haar gezondheid enige tijd bij hem in huis.
de zuster van Wiet en haar zoon; een zuster van Louis Gimberg.
Schillerkraag; liggende, van voren open kraag.
Toontje; een ober.
staking op de tram; uit het socialistisch dagblad ‘Het Volk’ blijkt dat de staking begonnen is
op zaterdagavond 11 juli 1914 om 18.00 uur nadat op een ultimatum van het bestuur van de
Nederlandsche Vereniging van Spoor- en Trampersoneel door de Raad van Beheer van de
H.T.M. (Haagsche Tramweg Maatschappij) afwijzend is gereageerd. De eisen van de stakers
zijn loonsverhoging en een arbitragecommissie in geval van ontslag. Op donderdag 16 juli
wordt een bemiddelingspoging van de gemeenteraad door de H.T.M. niet geaccepteerd. Op 14
juli ontvangen de stakers een telegram uit Nederlands-Indië van Henk Sneevliet ‘staat pal.’ Dit
geeft wel het belang aan van de staking. Op zondagavond 26 juli 1914 wordt de staking
beëindigd.
Later blijkt dat de H.T.M. een overwinning heeft behaald. Al de bestuursleden van de afdeling
Den Haag van de Nederlandsche Vereniging van Spoor- en Trampersoneel zijn en blijven
ontslagen (28). Er zijn geen loonsverhogingen opgegeven.
Jan C.; Jan C. de Vos jr.
Schirin en Gertraud; Schirin en Gertraude
‘De man in het huis’; niet te vinden, mogelijk is de titel van het stuk anders.
Jo; wie hier bedoeld wordt is niet bekend, mogelijk Jo Sternheim, of de Vlaamse acteur
Jo(hannes) Gobau met zijn zwierige speelstijl.
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72 Ori; de oude apotheker Orizant.
73 ‘Pan’; de Pan, het Panopticumtheater, een gebouw in de Amstelstraat dat het midden houdt
tussen een revue-theater, een cabaret, een caféchantant en een dancing. Het was iets nieuws,
van internationale allure.
74 oude Jan C.; Jan C. de Vos sr.
75 familie M.C.; onbekend.
76 ‘boekhouder’ Klijnveld; Henri Klijnveld, humorist en monologenzegger. Mogelijk ordent deze
(als bijverdienste) de zakelijke papieren en / of de teksten van de liedjes e.d. voor Pisuisse.
77 mooie Laantje; Mooi Laantje, het adres in Zeist waar Fie logeert bij haar schoonzus Marie en
zwager M. Romeny.
78 alle bewoners van ‘Kangoeroe’; de naam van het huis.
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Augustus 1914-december 1916
Begin van de 1e wereldoorlog; voorstellingen in Nederland.
Brieven uit Tirlemont, Eindhoven, Eenrum,
Nieuwe Schans, Assen, Leeuwarden, Tilburg,
Baarle Nassau, Rotterdam, Sprang, Waalwijk en Uden.
De eerste wereldoorlog (1914-1918) doet de grenzen sluiten waardoor de
binnenlandse markt veel meer een beroep moet doen op de Nederlandse artiesten
met Nederlands repertoire. Max Blokzijl wordt gemobiliseerd. Pisuisse is niet bij de
militie ingedeeld, maar bij de Landweer. De Landweerplichtigen worden opgeroepen
bij de 2e mobilisatie op 10 november 1915.
Jean-Louis Pisuisse vat dus zijn oude beroep van journalist weer op en meldt zich
aan als oorlogscorrespondent voor De Telegraaf in België. Ook schrijft hij brieven
voor het Algemeen Handelsblad.
Fie werkt als jong actrice bij Het Nederlandsch Tooneel tussen vele grote krachten.
Zij treden samen op voor de Nederlandse soldaten aan de grenzen met de journalist
en schrijver Jhr. Jan Feith en hun nieuwe begeleider Jan Hemsing. Deze was
oorspronkelijk operazanger en zangleraar in Duitsland en Engeland. Hij komt met
zijn gezin wegens de oorlogsdreiging terug naar Nederland en leidt door zijn
stimulerende muzikaliteit en vakkennis het werk van Pisuisse in nieuwe banen.
Pisuisse heeft voor de Belgische autoriteiten een aanbevelingsbrief mee gekregen
van de minister van buitenlandse zaken van Nederland.

[La Haye, le 9 août 1914]
Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des PAYS-BAS,
déclare que le porteur de la présente, Monsieur JEAN LOUIS PISUISSE, Correspondant
spécial du journal quotidien Hollandais ‘DE TELEGRAAF’, lui est connu comme une
personne parfaitement honorable et digne de confiance.
Il se permet de prier instamment les Autorités Belges de lui prêter aide et secours,
et de lui faciliter autant que possible l'accomplissement de sa tâche dans sa qualité
susindiquée.
Le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des PAYS-BAS, [handt.
onleesbaar]
LA HAYE,

le 9 août 1914.

Vu à la Légation Royale des Pays-Bas, Bruxelles, le 10 août 1914.
Le Conseiller de légation, [handtek. onleesbaar]
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Aangezien de officiële postbestelling in de oorlog zeer onregelmatig is, worden er
ook veel brieven per koerier (dus zonder postzegel) verzonden.

Tirlemont, 16 Augustus 1914.
Mijn eigen allerliefste Schattevrouws,
Wannèèr je dezen brief ontvangen zult, is alleen Onzen Lieven Heer en de ambtenaren
van de Belgische posterij bekend, maar nu ik een oogenblikje werkelijk rust heb, wil
ik je tòch eindelijk iets van mij laten hooren. Misschien kan ik het morgen met een
koerier mee geven. Misschien reikt over 'n dag of wat 'n doodnuchtere brievenbesteller
het wel op de Leidschekade aan. - Zooals je ziet ik leef, ik ben - behalve m'n knie
die me weer is komen pesten - gezond, ik trap zoo nu en dan 'n 100 K.M. per dag af
op 'n fiets die veertien jaar geleden nieuw was en wat ik dan overdag aan vet verloren
heb, drink ik 's avonds weer bij elkaar aan leuvensch bier. Haast dóórlopend ben ik
ongeschoren, maar als ik me scheer gaat alles eraf, òòk het kneveltje, waarmee ik er
nog veel Duitscher uitzag, dan met m'n nakende ponem. Trouwens, nu zijn al m'n
papieren zoodanig in orde, dat ze me met den besten wil van de wereld niet meer
voor 'n Duitschen spion kunnen verslijten. - Ik vlieg nu langs de linie, waar wat
ernstigs te verwachten is heen en weer, maar heb tot nu toe niet veel geluk: telkens
zie en hoor ik wel het nàspel van 'n gevecht, maar het heusche vechten heb ik nog
niet bijgewoond. Dit zal jij nu wel direct gaan aftikken..... Ik zie het je al doen, m'n
Schat... maar dan heb je toch ongelijk. Ik ben nu eenmaal oorlogscorrespondent,
chroniqueur de la guerre en daarvoor is het noodig, dat ik vóór alles oorlog, liefst
zoo ruw en zoo ellendig mogelijk meemaak.. Dat is dan wel 'n ‘sale métier’ zul'je
zeggen. En dat is het ook. Maar, wat wil'je, er moet toch geld verdiend worden, hè?
Apropos, heeft Holdert z'n belofte gehouden en heb je gisteren f 200.- ontvangen?
Als je ze nog niet noodig hebt, stort ze dan maar op de bank.
'n ‘Sale Métier’... Ja, hè, zoo te leven van de ellende van 'n heele wereld... Wat
wordt er in dezen tijd krankzinnig-veel, ellendig-veel gelogen!... Daarjuist lees ik
weer van den Czaar van Rusland1 die zoogenaamd aan Polen zijn onafhankelijkheid
hergeven wil! Waarom doet de ellendeling het niet aan Finland? Omdat hij Polen
noodig heeft op 't oogenblik om Duitschland en Oostenrijk te nekken! Bah, wat 'n
vuile huichelarij! En dan Duitschland2, dat ik me had voorgesteld als 'n krachtige
rechtvaardige, nobele, eerlijke Staat!! Jassus, wat 'n bruut geweld, gepaard aan
ongelooflijke lafhartigheid en inwendige zwakte! En dan die ‘blagueurs’3 van 'n
Belgen en Franschen en het zoogenaamd - nobele Engeland,4 dat ook op niets anders
uit is, dan op winst. En Italië5 van 't zelfde. En Oostenrijk6 en Servië - Bah, bah en
nog een bah! Zoo nu en dan krijg ik de opwelling om mèt jou er maar uit te loopen,
ergens heen, waar 't stil is en vredig. Naar Californië bijvoorbeeld, naar de
Theosofenkolonie in Point Loma, of naar Reikjavik op IJsland. Maar dan bedenk ik,
dat overal waar menschen wonen, het wel - in 't groot of in 't klein! - hetzelfde wezen
zal. En dan word ik wel erg ‘triestjes.’ Maar, enfin, ik heb toch nog mijn Fietje en
dat is 'n heele troost!
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Hoe maakt m'n Fietje het eigenlijk? Speelt ze al comedie in de groote Schouwburg?
Of is alles daar afgecommanneerd? Hoe gaat het met het kleine gezondheidje? En
jeukt het poekje nog altijd? Zoo ja, wil Fietje er dan om denken dat zij beloofd heeft
binnen tien dagen weer naar De Passtoors te gaan? En èèt je wel goed? En hou'je je
wel flink? En zoek je dikwijls de De Vossen op? En heb je je Man nog wel lief? Of
is dat maar zoozoo.... Op al deze vragen en nog vele die ik hier ongevraagd laat wou
ik-asjebliefwel antwoord hebben. Als je me 'n briefje stuurt naar 't Hotel Cosmopolite,
Place Rogier Brussel, komt het me waarschijnlijk wel in handen.
Couranten ontvang ik hier niet, dus wat eigenlijk in de Telegraaf verschijnt van
alles wat ik hier per brief en per telegram verzend, daarvan weet ik niets.
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Misschien kan je me de couranten sturen, waar iets van mij instaat of bel anders de
‘Telegraaf’ op en vraag, of zij mij geregeld de krant naar 't Hotel Cosmopolite willen
sturen. Natuurlijk niet onze courant, maar 'n vrij exemplaar. 't Is gek: ik voel dat ik
je nog wel duizend dingen te zeggen heb, maar ik weet niets meer te schrijven.
Trouwens veel omtrent mij zal je wel in de courant gelezen hebben - Daarom schei
ik er nu maar uit. Wil je misschien zorgen dat de hierbijgaande brief den 19en
Augustus in handen komt van mijn klein meisje7? Dan is ze jarig. Schrijf jij maar
het adres. Het is ‘Matthijsenhoutweg 5. Blaricum’ maar bel eerst even de firma ‘Smit
en Blok’8 op - ik geloof 961 Noord - om te weten of in dezen oorlogstijd het gezin
niet naar Amsterdam is verhuisd. Dat was geloof ik, het plan. - En nu, dag mijn eigen
liefste Vrouw. God zegen je en bewaar je, hoor, en spare je voor den dag, dat je in
je lieve, warme, teedere armen weer je Mannie mag omvatten, die zoo innig naar je
verlangt. Dag, lief klein Fiepsekindje-van-me - Honderdduizend zoenen - vol - liefde
van je
Swiep.

Maandag 17 augustus, pagina 1.
De Telegraaf.
(Van onzen oorlogscorrespondent)
Brussel 16 Augustus (Eigen tel.)
Als om ons oorlogscorrespondenten tot wanhoop te brengen, beginnen nu de
ernstige vijandelijkheden tegelijk in het Noorden en het Zuiden in de lijn Diest-Dinant,
waarover ik gisteren telegrafeerde en bij de thans bestaande treinverbindingen en de,
absolute onmogelijkheid een auto te vinden, kan men niet overal tegelijk zijn en moet
men kiezen of deelen. Hoewel 'n divisie cavalerie met mitrailleuses het grooter
geschut optrekt, moet ik in Tirlemont blijven, in afwachting van het hier dreigende
gevecht. Inmiddels zijn in het zuiden tusschen Namen en Dinant, waar ik nog
Vrijdagmiddag per auto in de buurt van Angemnes en Bouvergnes, de Franschen en
Duitschers respectievelijk op den linker- en den rechteroever van de Maas gelegerd,
slaags geraakt. Voorpostenschermutselingen hebben er in den nacht van Vrijdag op
Zaterdag tot een geregeld vuurgevecht ontwikkeld en Zaterdagmorgen heeten de
Franschen den Vijand te hebben aangegrepen op den rechteroever, en eenige
kilometers terugwerpend. Officieele berichten omtrent dit gevecht zijn hier in
Tirlemont nog niet te verkrijgen.
PISUISSE

In het najaar van 1914 leest Fie zijn belevenissen in De Telegraaf en in zijn
brievenrubriek ‘Vanachter het front’ in het Algemeen Handelsblad. Pisuisse schrijft
nieuwe liedjes en bewerkt ook oude liedjes, zoals bijvoorbeeld het lied ‘Pieter's
levensgang’ dat hij in januari 1910 gemaakt had.
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[Januari 1910]
Het liedje van Pietje.
Toen Pietje zestien jaren was,
Hij dacht dat het zoo hoorde
Droeg hij een pimpelpaarse das
en heele hooge boorde.
Des 's middags schoon ie' t aaklig vond
Dronk hij zijn oude klare
En dacht dat men dat kranig vond
Hij rookte steeds sigaren.
Toen Pietje vijfentwintig was
't verhaal dat sluit belabberd
Toen droeg ie heelemaal geen das
Hij had zich dood gezwabberd.
Men maakte in een oven klaar
Een klein maar warrem plaatsie
Toen rookte aan Piet alleen nog maar
De asch van zijn crematie.
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Het liedje wordt op 11-9-1914 op muziek gezet door John M. Schouten.
Op 17 september 1914 speelt Jan Hemsing als begeleider voor het eerst samen
met Jean-Louis Pisuisse.

Amsterdam, October 1914.
In oktober 1914 verschijnt de roman van Pisuisse: De franctireur van Warsage.
Het is ‘de geschiedenis van Camille Goulaecken - zo kenden hem in 't dorp alleen
de maire, de veldwachter, meneer pastoor en de oude schoolmeester die hem 't AB
hadden geleerd, en niet veel meer - Kreeple Kamiel, de franctireur van Warsage.’
In zijn voorwoord schrijft hij:
Daar mochten er eens zijn, die door het feit, dat ik korten tijd ‘oorlogscorrespondent’
was - àl te kort naar mijn zin, maar mijn zin regeert de wereld niet, helaas! - tot de
misvatting geraakten, dat dit door mij geschreven boek nu ook een ‘document
betreffend den wereldoorlog 1914’ is, waaruit men later officieel namen, feiten,
plaats- en tijdsbepalingen zou kunnen ‘putten!...’
Haast lijkt het me overbodig, tegen zulk een misvatting bijvoorbeeld op te komen,
maar toch zij het ten overvloede nog maar eens gezegd:
Dit boek beoogt niet meer te zijn dan dat, waarvoor het geschreven werd en in den
handel wordt gebracht: 'n actueel verhaal, 'n fantastisch borduursel op stramien - van
- waarheid.
J.L.P.

14 Januari 1915.
halftwaalf in den morgenstond
JEAN-LOUIS PISUISSE,

Chansonnier.
Leidschekade 95,
Mijn lieve Schattebout,
Zoojuist teruggekomen uit Eindhoven, waar mijn voorstelling na groote
wederwaardigheid is door gegaan, welke ik je als voornaamste nieuws zal mededeelen.
- Eerst dan Breda, zooals je weet. 'n Stampvolle zaal, mooi publiek, maar in verband
met tamelijk lage prijzen (f 0.75 voor leden en f 1.- voor nietleden van Concordia)
slechts 'n recette van f 185.- Toch nog, met de boekjes mee, voor Swiepje 'n aandeeltje
van f 119.87 ½. Co9 natuurlijk in de zaal, opgewonden, met 'n verheerlijkt gezicht
van ‘hoe-vin-je-m'n-broer?’ rondkijkend. - Intusschen had ik, zooals je weet, van
Gelder laten informeeren, wat dat toch voor 'n raar uitkoopje in Eindhoven was:
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Chicago Bioscoop, f 100.- met 10% eraf voor hem en nog een 10% eraf voor Stoker
en Reddingius in Hilversum.... Ik snapte er niets van. Op informatie kwam 't antwoord:
't Was geen uitkoop van 'n vereeniging, maar 't zou 'n gewone voorstelling voor 't
publiek zijn, entrée.... f 1.50! 'n Combinatie van ‘heeren’ zat er achter, die de ‘trek’
naar die Bioscoop wilden brengen en die trek moest ik bezorgen. Ik noodigde daarop
telegrafisch de heeren beleefd maar dringend uit, dood te vallen. En trok met 'n
ochtendtrein naar 't lieve Amsterdam terug, waar ik in onze vredige woon Neeltje
met Marie10 bezig vond.... Met het schoonmaken van de kamer natuurlijk! Haar
gezamenlijke schoonheid boeide mij niet dermate, dat ik verwijlen wilde. Dus spoedde
ik mij naar ‘Dik’ om m'n ‘Amerikaansche’ broek11 en rokvest te passen, en vervolgens
naar ‘Americain’ om me ‘Dik’ te eten. Flauw, hè! Conférencier... jaja! Goed: terwijl
ik zat te eten werd ik vele malen opgebeld en ziet: Eindhoven had f 200.- netto
geboden. Zoo
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gingen Jan12 en ik dan weer netjes weerom, vonden in Eindhoven 'n werkelijke
prachtzaal (prijzen f 2.- f 1.- en f 0.50) tjokvol, hadden er een uitbundig succes en
Lowietje beurde er met z'n boekies13 mee f 232.40. Reken daar voor van Gelder
provisie af en de (lage) verblijfkosten, dan resteert er toch altijd nog 'n tweehonderd
poppetjes, terwijl ik er oorspronkelijk maar met f 75.- van zou teruggekomen zijn.
Je ziet, ik word 'n echte geldschrapert! Alleen heb ik met dat gescharrel weer 'n dag
verloren, die ik aan het ‘stuk’14 had willen besteden. Vanavond (en vannacht) haal
ik de schade in. - Gezondheidstoestand goed. Jan, als altijd, een brave oude L. er15.
Maar 'n brave!.
En hoe maakt het Fietje. Goed? gezond? Neemt zij Amsterdamban? En druppeltjes?
Heeft zij haar man lief? Coculteert16 zij niet met Eversens? Denkt zij aan den armen
Swiep, die vanmiddag weer gijntjes moet maken? Zal zij morgenavond (in en buiten
bed) met hem nog een dansje doen? Wat is op dit alles Uw antwoord....
Dag Schattebout-van-me. God zegen je, hoor. Ik heb je lekker lief en stuur je
duizend poenzen. Dààààg!
Swiepje. (trouw)

Eenrum, 24 Januari 1915.
's Avonds halftien.
Mijn allerliefste Schat,
Nu krijg je ineens weer 'n veel fatsoenlijker brief van me, beter leesbaar dan de
vorige. Ik schrijf dezen onder de opwekkende tonen van een piano, 'n viool en 'n
fluit, bespeeld door drie veelbelovende jodenjongens uit Groningen, die er wel eens
naast zagen en blazen maar, wie daarop let, is 'n kniesoor. Het is hier vreeselijk
aardig, erg primitief zooals ik dat in 't noorden gewend ben, maar leuk. 'n Groot en
heel geschikt publiek, dat ook talen verstaat, tenminste apprecieert en in 'n zaal waar
't makkelijk zingt, schoon er veel rook hangt. We zijn hier 1 uur van Groningen af
met 'n klein proestend automobieltje aangekomen, dat ons straks ook nog terugbrengt,
als het dan tenminste in 's hemelsnaam maar niet steken blijft. Dan slapen we nog
lekker in de Doelen en behoeven morgen pas om drie uur uit Groningen weg. Van
dien tijd zal ik onder meer gebruik maken om die gezellige
interneerings-koefnoenners17 eens op hun vestje spugen18 (gratis en met 'n vrijbiljet),
de varkens. Jan geniet van deze eerste ondervinding ten plattelande en houdt
gewichtige gesprekken met god-en-ieder-goed mensch. We kregen hier zooeven ook
weer een brief uit Leek, om daar op te treden. Als 't een beetje loopen wil met die
kleine plaatsjes zit er altijd nog 'n aardig verdienstetje in. Hier van Eenrum
bijvoorbeeld, waar ik voor f 15.- boekjes verkocht, blijft er toch altijd 'n kleine
honderd pop voor me over. En als je eenmaal weet, hoe je die luidjes moet
bezighouden en je hebt geen al te beroerde zaalakoestiek, is het werk ook niet
vermoeiend. Dat zie je: anders ging ik waarachtig nog niet 'n briefje zitten krabbelen!
Jouw brief is hier nog niet aangekomen. Die zal ik naar Groningen laten opzenden.
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Dan heb ik hem in elk geval morgen nog.. Hoe heeft mijn kleine pop het, zoo
alleentjes. Is Marietje Meunier al bij je geweest. Doe haar mijn groeten en breng
haar mijn condoleantie19 over. Jan en ik denken om 't zeerst om de fleschjes20, maar
gisteren na 't eten hadden we 't heusch allebei vergeten, of liever, ik dacht dat ik m'n
fleschje in m'n schouwburgkoffertje had, maar lauw... Enfin, nu staat het op 't
oogenblik vlak voor m'n neus en doet me aan Fiepsje denken! Dag, lieve kleine snoes
van me. Ik vind het toch maar leuk, dat ik zoo echt van jou hou! Maar elken dag
schrijven doe ik je niet, hoor. Want dan wordt je maar verwend!! Dag, muizekontje!
De groeten aan De Vozen21. Heel veel lieve zoenen van je trouwe Man.
P.S. Er zijn hier in Eenrum vreeselijk veel aardige meisjes! Jan is niet uit de zaal
weg te slaan..
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Neuschanz22, den 26 Januari 1915.
(Holland)
Nieuwe Schans.
HAHNHOFS-HOTEL

- Inh. C. HELBING.

BAHNHOFS-RESTAURATEUR
FERNSPRECHER NO 10.

Central - Heizung. Bäder im Hause.
Liefste Vrouwtje,
Ook hiervandaan 't beloofde woordje, kort, want ik sta op 't punt van over Groningen
naar Assen te reizen. De avond was gisteren hier in Nieuw Beerta, dat 'n driekwartier
met paard-en-wagen van Nieuwe Schans gelegen is, evenals in Eenrum zeer
genoeglijk. Alleen heb ik last van 'n niet erg pijnlijke, maar rauwe keel (tengevolge
van de rook in Eenrum waarschijnlijk). Voor van den zomer ben ik hier weer te
logeeren gevraagd. 'k Hoop er tijd voor te vinden!
Nu Schatje, meer krijg je niet, hoor, want ik zit hier in 'n gelagkamer vol met
wauwelende politiekers, en ik kan er mijn gedachten niet bij houden.
Hou je maar goed, hoor poppekind. Denk maar veel aan je Mannie, die je duizend
poensjes stuurt.
De kurk is in de groote drankflesch gevallen, dwz. de kurk van 't kleine fleschje.
Ik deed gisteravond nl. net als jij onlangs en duwde 't verkeerde kurkje op de groote
flesch. Stom. hè!
Dáág.
Mannie!
BRIEFKAART

Assen, Dinsdagavond 7 ¼ uur. (27-1-1915.)
Hôtel ‘SOMER’
G.Groenendaal Jr.,
Assen
Lieve Popke,
Je krijgt maar weer 'n krabbeltje, hoor, want er is natuurlijk geen nieuws. We konden
vanochtend in 'n goed hotelletje in N. Schans goed uitslapen, tot 10 uur en kwamen
om halftwee hier in Assen aan. Vanmiddag zat ik wat aan 't stuk te werken, maar ik
voel me onlekker, koortsachtig en hoofdpijnachtig. Ook de maag is - ondanks de
drank - niet heelemaal, zooals 't wezen moet. Waarschijnlijk door het ongeregelde
leven en het akelige vochtigkoude weer. Vanavond zal ik hier wel geen millioen
verdienen!
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't Ging met de bespreking maar stilletjes aan. Je brief (die eerst naar Eenrum ging)
en je pakje kwamen hier tijdig aan. Dank voor beiden. 't Trechtertje is zoowel voor
de poeder als voor de klaargemaakte drank dienstig en werd reeds ingewijd; op het
vreeselijk gelijmde doosje heb ik m'n mes gebroken! Waarom heb je toch zoovéél
poeiers besteld, schat? Zóólang hoop ik ze niet meer noodig te hebben?
Nu, dag liefstetje. Je pakje, knufje en drukje krijg je weer netjes weerom, hoor a.s.
Vrijdag en ook je zitje! Nog altijd niet ziekjes!?! Dat zal dan wel net Vrijdag23 komen.
Dag, lieveling, heel veel lieve gedachten en zoenen van
je eigen Mannie.
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Leeuwarden, den 29 Januari 1915.
HOTEL ‘NIEUWE DOELEN’

Electrische Verlichting Garage aan het Hotel.
Apartementen met Badkamer en W.C.
Centrale Verwarming
H. Hoven.
Liefste Schat-van-me,
Ik weet met al dat reizen en trekken niet eens meer den hoeveelsten we hebben, 27
geloof ik. In elk geval is het Donderdag. Nu ben ik morgen wel al thuis, maar wil je
toch nog even schrijven, omdat mijn brief uit Assen je misschien wat ongerust heeft
gemaakt omtrent den staat van mijn waardevolle gezondheid. Ik had blijkbaar in het
koude, vochtig Old ambt - zoo heet nl. het provincie deel waarin Beerta ligt - wat
koû gevat. 'n Warme wijngrog en 1 gram aspirine heeft me weer in orde gemaakt.
Alleen ben ik natuurlijk - na zoo'n inspannende tournée! - 'n beetje moe, vooral ook
door het zingen in deze ellendige Leeuwardensche stationshal. Daar wil ik nooit
meer optreden. Die zaal is nu absoluut niet voor mijn werk geschikt. Er was 'n kleine
tweehonderd gulden recette en er waren 126 boekjes verkocht. Ik kom van deze
tournée met 'n kleine f 500.- terug, moet verder van Van Gelder nog ruim f 300.ontvangen, dus we kunnen den 1 Februari gerust tegemoet treden. Ik hoor van Wils,
dat Kreeft en Pauwels nog altijd met Van Gelder over mij doende zijn; maar tot na
15 Februari zijn mijn avonden alweer bezet. - Morgen ga ik om 10.42 geloof ik uit
Zutphen; in elk geval kom ik bij halftwee aan het C.S. aan. Wacht je met
koffiedrinken.. Leuk om weer thuis te komen! Zeg, poppedijns jij bent 'n malletje,
hoor, om daar op je eentje te gaan zitten grienen! Ik kan wel merken, dat je verstandige
man er niet was. Het stuk voor Roelvink is bijna af. Misschien krijg ik het vandaag
nog wel klaar. Pygmalion24 schijnt succes te hebben, hè, vooral Gimberg moet er
goed in zijn en Greetje25. Dat is 't eenige, wat ik uit Kees van Bruggen z'n
daasschrijverij heb kunnen opvisschen.
Nu, Poppelsdorfje, hou je maar weer van taaienburg en trotsenburg Lobrij de
Bruys, hoor. Over iets meer dan 24 uur krijg je ‘bij leven en welzijn’ weer 'n echter
lekkere, stevige pakkert van je man. Tot zoolang moet je met papieren zoenen
genoegen nemen. Dag, muizekoek.
Mannie

Pasen 1915
Een Paaschgroet
met lieve gedachten
Van Swiepje
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Amsterdam, 10 Mei 1915.
JEAN-LOUIS PISUISSE.

Chansonnier
Leidschekade 95.
Lieve, kleine Poppedoesje,
M'n beloften getrouw zet ik me aan 't schrijven van 'n brief, waarin mijns inziens
niet veel bijzonders kan staan, maar aangezien jou elke ademtocht van mij interesseert,
zal ik je maar weer naar eer en geweten verslag van m'n doen en laten geven. - M'n
‘doen’ is trouwens gauw verteld, want ik heb er gisteren maar eens echt 'n rustdag
van genomen. Toen je mij in al m'n eenzaamheid hadt achtergelaten, heb ik verder
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gekoffiedrinkt en ben toen vóór in 't zonnetje gaan liggen lezen. M'n lectuur
afwisselend met luit getokkel en ‘kijken’ - je kènt dat - heb ik den middag
doorgebracht, tot ik met goed fatsoen 'n borrel kon gaan drinken in 't Vossenhol26.
Die vreugde was van korten duur, want ‘den dokter’ kwam mijn buik opeischen. Ik
bood hem dien en hij wreef denzelve. Toen dronken wij samen een glas vaderlandsche
jenever en gedachten ons Fietje met smart. Ik nam daarna om 6.10 mijn middagmaal
tot mij, werd vervolgens uit een hazenslaapje opgeschrikt door Ada, poeierde deze
de deur uit onder voorwendsel, dat ik doodmoe was van het fuiven van den vorigen
avond, was inderdaad doodmoe en bewees dit door om acht uur.... in m'n bed te
kruipen. Tot negen uur heb ik liggen lezen in 'n oud toneelboek van jou, dat begint
met de ‘Roovers’27 en voor de eerste tien blaadjes uit elkaar hangt. Toen ik die gelezen
had en weer netjes op elkaar gelegd had in jouw leege legerstede, heb ik je flesch
melk uitgedronken en ben gaan slapen. Om halfnegen vanmorgen! stond ik op, schoor
me, zorgde voor de quitanties en vertrok naar de Beurs28. Zoo zie je, als jij er maar
niet bent, leef ik solide genoeg! (Fietje is in haar wiek geschoten, hi,ha,ho!)
Stel je voor, zooeven komt Bertje (Das) hier binnen met het verzoek of 'n heer
even de voorkamer mocht zièn. Eigenlijk had ik 't moeten weigeren, maar daar heb
ik niet gauw genoeg aan gedacht omdat ik middenin deze schrijverij zat, maar ik heb
haar wel ter verantwoording geroepen. Ja, zei ze, ‘Tante dacht, dat je toch ging
verhuizen...’ Je ziet, we moeten hier zoo gauw mogelijk zekerheid zien te krijgen,
anders verhuren ze de boel nog onder onze handen weg. Nou, popsje, meer heb ik niet te vertellen, hoor. (Zie je, dit vind ik nu, om je de
waarheid te zeggen, misselijke briefjes, maar jij wilt 't nu eenmaal zoo.)
Veel succes in Gr., Doe m'n groeten aan de kennissen. Voor jezelf heel veel liefs
van
Je Mannie.
De keelpijn is, hoop ik, niet doorgegaan. Anders ‘gorgelen en inslikken’, hoor en
veel draazjeetjes! Daàg!

Scheveningen, 1e 23 Augustus 1915.
Den Wel Ed. geb. Heer J.L. Pisuisse,
Amsterdam.
Amice,
Eerst heden ben ik in de gelegenheid ons onderhoud van Woensdag jl. te bevestigen.
Het is dus overeengekomen, dat ik in het algemeen te Parijs voor je zal werkzaam
zijn en als je correspondent zal optreden. Meer in het bizonder zal ik mij bezighouden:
1e. met het opzoeken en je geregeld toezenden van nieuw verschenen, voor je
répertoire geschikte Fransche chansons (met uitsluiting van oorlogswerk). Ook
niet-verschenen, doch met succes voorgedragen liedjes in manuscript zullen
vallen onder deze bemoeiing.
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2e. Met het opzoeken en signaleeren (omschrijven) van interessante kleine
tooneelstukjes, geschikt voor opvoering in een Hollandsch cabaret (genre ‘Grand
Guignol’).
3e. Met het opzoeken van goede chansonniers en vooral chanteuses, geschikt en
genegen om in een Hollandsch cabaret op te treden. Bij voorkeur jonge, nog
niet bekende doch talentvolle en aantrekkelijke krachten, die niet te hooge
eischen stellen. En
4e. Met het voeren van al de hiertoe benoodigde onderhandelingen, correspondentie,
enz.
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Ik zal voor een en ander 50 francs per maand genieten als honorarium, bij
vooruitbetaling te voldoen. Kleine onkosten (porti, trams, enz.) zijn hierin inbegrepen.
Groote (w.o. ook eventueele telegramkosten) en alle aankoopen zullen maandelijks
op gespecificeerde nota worden verrekend. De overeenkomst kan maandelijks worden
opgezegd.
Ik wacht van jouw kant eene bevestiging in bovenstaande geest en zal dan
onmiddellijk na mijn terugkeer in Parijs (± 15 Sept. a.s.) beginnen.
Inmiddels met collegiale groeten steeds
H. Leo Faust29
Bij de zogenaamde 2e mobilisatie op 10-11-1915 worden alle Landweerplichtigen
opgeroepen, waar Pisuisse ook toebehoort.
De Landweer is een leger-reserve die als bewakingstroep dient èn om de
bezettingstroepen te versterken en om het veldleger te steunen. De Landweer telt 5
lichtingen. De diensttijd duurt 5 jaar, waarvan een klein gedeelte onder de wapenen;
l × voor 6 dagen, 4 overige jaren één dag en in één rang moeten ze 1 × 15 dagen
en 1 × 9 dagen en 1 × 6 dagen dienen. Vrijgesteld van de Landweer zijn ambtenaren
(ministers e.d.) spoorwegpersoneel en zij die werken bij de politie.
De troepen bestaan uit vrijwilligers, landweerplichtigen en een aantal
beroepssoldaten, dus militairen zonder rang.
De vrijwilligers moeten goed gezond zijn, voldoende onderwijs genoten hebben
en méér levenservaring is een pré. Zij die dienen bij de Landweer ontvangen een
jaar-premie en een dagvergoeding.
Pisuisse doet dienst als commandant bij het leger aan de grens. Eerst in Tilburg
en later in Baarle-Nassau. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over vier sergeanten,
twee korporaals en vijftig soldaten. Hij voelt zich betrokken bij de troep en is b.v.
actief bij een geldinzameling voor een geschenk voor een luitenant. Hij gaat in zijn
vrije tijd cabaret, film enz. horen en zien en regelt allerhande zaken voor de tijd dat
hij weer uit dienst zal zijn.

Amsterdam, 4 Nov. 1915.
JEAN-LOUIS PISUISSE

Chansonnier.
Leidschekade 95.
Amice de Buck,
Hierbij ingesloten de quitanties van het door mij uitgegevene ten behoeve van ons
geschenk aan Lt. Reusch, tot een totaalbedag van f 34.65.- De korporaals Lansdorp
en Van den Bogaert zijn bereid, je bij het innen der bijdragen behulpzaam te zijn. Ik
draag voor mijn deel 2.65 bij en houd mij voor de resteerende f 32.- aanbevolen.Met vriendsch. groet en handdruk
Pisuisse.
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Tilbug. Zondagmorgen 7 November 1915.
M'n Allerliefste Schat,
't Is negen uur op 't oogenblik in den mistigen ochtendstond en daar jij gisteravond
in Amsterdam speelde, vermoed ik zoo, dat je nog lekker in je mandje ligt met
Huppeline30 ergens snorrend in je dekens verstopt, terwijl ik dit hier met kouwe voeten
maar 'n
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warm hart zit te pennen. Ik heb namelijk mijn Zondagmorgendienst al achter de rug,
waarvoor ik om 7.45 m'n bed uitmoest, maar ik kruip er altijd vóór twaalven in, dus
dat is geen bezwaar. De dienst tot nu toe is zonder eenigen twijfel licht, zèèr licht.
Het regiment, waarbij ik geplaatst ben, het ‘Negende’ is namelijk net van grenswacht
teruggekeerd om veertien dagen te rusten en de discipline, die bij het Leger te velde
gauw verslapt, weer 'n beetje op haar verhaal te brengen. Ik ben commandant van
de 1e sectie geworden en ben als zoodanig verantwoordelijk voor het wel en wee
van vier jongere sergeanten, twee korperaals en ± 50 man, haast zonder uitzondering
Friezen, boerejongens maar beste kerels, waarmeê ik het wel zal kunnen rooien. Het
Regiment komt namelijk uit Leeuwarden en zoo vond ik er al dadelijk twee
waardevolle kennissen bij, den bataljonsadjudant Lt. Meysberg, 'n vriend destijds
van Blokzijl, en verder Frits Breeman (je weet wel van Co uit Breda31). Ik bracht
bijvoorbeeld gisteravond heel genoegelijk met deze twee den avond door in het
kwartier van Meysberg bij de familie Merez, 'n Tilburgschen fabrikant. Nu moet je
niet denken, wanneer ik zeg, de dienst is licht, dat ik over veel vrijen tijd te beschikken
heb, want telkens zijn er weer kleinigheden te doen (dienstrooster nalezen,
sectiekwartier bezoeken, letten op 't aardappelsjassen, avondappèl houden enz. enz.)
waardoor je tijd in beslag genomen wordt. Verder moet ik theorielessen geven of
zelf bijwonen en bovendien wordt er uitgerukt en geëxerceerd. Bij dit laatste wordt
erg mijn opleiding tot luitenant op den voorgrond gesteld en zoo kreeg ik gisterochtend
bijvoorbeeld de heele compagnie te commandeeren, waarbij ik gelukkig niet al te
groote bokken schoot. De verschillende secties zijn op verschillende plaatsen in
kwartier gebracht, want kazernes zijn er voor zooveel menschen niet voldoende. Zoo
ligt mijn sectie ‘natuurlijk’ in 'n ongebruikte tooneelzaal, maar ik zelf heb m'n kwartier
'n minuut of vijf daar vandaan bij een goedmoedigen herbergier met een dito vrouw
en een (leelijke) dochter. Ik kreeg er een klein maar zindelijk dakkamertje dat veel
grooter zijn zou, als er niet zooveel beeldjes van Jezus, Maria en andere heiligen
hingen en stonden. 't Bed is er uitstekend en ik slaap daarop als 'n os. Om acht uur
krijg ik hier m'n ontbijt, dat mij zooiets van 20 cent kost, en voor denzelfden prijs
krijg ik om twaalfuur ook weer brood en koffie. Dat kan ik nu ook wel van de menage
krijgen, maar zoo'n droge, groote, grove ‘kuch’ met 'n kluit margarine erboven op
is me te onsmakelijk. Het middageten wordt me door Douwes, 'n blauwoogige,
bolwangige Friesche boerenknaap in m'n eetketel thuisgebracht: 'n onverdelgbare
massa kool en aardappelen, peen en aardappelen, erwtensoep of rats met 'n geweldig
stuk vleesch erin, dat nôg grooter lijkt dan 't is omdat je er zoo geweldig lang op
snijden en kauwen moet. 't Zou niks voor Fietje wezen! Dat middagmaal speelt zich
af om vier uur, zoodat ik daarna voor 'n langen avond sta. Den eersten avond ben ik
met m'n ziel onder m'n arm naar Cabiria32 getogen, maar nà het tweede ‘bedrijf’33
ben ik ertusschenuit gegaan. Groote Goden, wat 'n Sof! En wat 'n ellendige
kunstkwakzalver moet die Gabrièle d'Annunzio zijn!
Enfin, hij heeft me weer voor 'n jaar of langer van bioscoopjes genezen. - Naarmate
ik beter in de kennissen kom, zal 't mij niet moeilijk vallen de avonden òm te krijgen.
Desnoods speel ik 'n partijtje biljart met m'n hospes of ik schrijf lange brieven aan
mijn Vrouwtje-thuis. Ik heb me 'n aap gelachen om jouw ontboezemingen naar
aanleiding van Coba's brief. Ja, wat 'n mesjogge mensch, he! Als ik haar antwoord!..
als ik haar antwoord!.. laat ik die krankzinnigheden maar zonder repliek. - Van
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brieven gesproken, dat zal voorloopig wel ons eenig middel van communicatie zijn,
Vrouwtje, behalve zoo nu en dan eens 'n telefoontje. Want verlof.... lauw! De eerste
drie weken wordt geen verlof gegeven en daarnà zit ik aan de grens en krijg dan wèèr
geen verlof. Je zult dus zelf eens naar Tilburg moeten komen. Dat ik niet in Arnhem
kan meewerken, kan me eigenlijk niet zooveel schelen. Het programma lachte me
niet erg toe. Maar vertel hun maar, dat 't me erg speet. Voor de handschoenen m'n
dank. Ik had nog geen nieuwe gekocht, rekenend op de goeie zorgen van m'n Fietje...
Zet jij Huf ook eens telefonisch de pin op z'n neus. Ik moet zoo gauw mogelijk
m'n
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nieuwe uniform hebben. Vertel Van Gelder dat we voor den 4en samen f 225 moeten
hebben, ongerekend mijn aandeel in het arrangement. En laat hem aan Van Doesburg
f 250 bieden. Verder mijn dank voor je goede secretariale zorgen. Schrijf maar weer
eens gauw. En zorg voor je gezondheidje.
Eet veel!!! (Misschien is 't voor twee.) Dag, liefste Schat. Heel veel zoenen van
je
Mannie
Groet Stannie, Mientje, Hupje en de andere beesten.34
De soldatenliedjes raken in de mode.
Max Blokzijl schrijft, tekst en muziek, zijn ‘Soldaten marschlied’ met als ondertitel
‘Maar als de vijand morgen op de grenzen komt’, waarvan de laatste regels luiden:
Geen Fransche wals,
zoo heerlijk als 't Wilhelmus van Nassaue.
Het Duitsche lied dat wil ik niet.
Ik blijf mijn eigen wijs getrouwe!

Dirk Witte schrijft zijn bekende liedjes ‘Asperine’ en het geruchtmakende ‘De Peren’,
door Pisuisse zo voortreffelijk gezongen.

Baarle Nassau, 22 Nov. 1915.
Mijn allerliefste, hoogst-vertoornde en dan altijd zoo buitengewoon bekoorlijke
Fiepsevrouwtje,
Als ik je nu vertel, dat jouw honend schrijven, jouw komend epistel, jouw
mantel-uitvegende missive mij bereikte ‘op mijn ziekbed’, waarop ik was
neergeworpen door een woedende verkoudheid, opgedaan terwijl ik plat op mijn
buik gedurende drie volle uren in de felle vorstkou leî en Harer Majesteitsgrensen
tegen snoode smokkelaars verdedigde... als ik je nu vertel, dan ruk je natuurlijk in
een aanval van wroeging en zelfverwijt je vaandrigslissen van je blauwe bloesje en
Michels z'n haarstukje (à f 18.- ?) van je achterhoofd.... Ja, stoute meid, dat kom er
nu van, als 'n mensch zoo gauw en zonder consideratie van omstandigheden nijdige
briefjes schrijven gaat. Maar, enfin; de zending van Pollen heeft weer een heeleboel
goed gemaakt. Dank je wel, hoor! Het is een waar festijn, waaraan ik alle recht zal
laten wedervaren, want, dank zij een Zondag onder de aspirine, twee wollendekens,
de reisdeken en m'n overjas ben ik het ergste, namelijk de koorts van mijn
verkoudheid, weer kwijt en loop ik weer netjes den dienst mee, die hier vrijwel alleen
uit wachtjeskloppen, daarvan uitrusten en dan weer kader- en compagniesoefeningen
bestaat, waarbij mij telkens weer opvalt, welk een akelige, nijdasserige, energielooze
geest er bestaat bij onze veldlegersoldaten, die eigenlijk niets liever zouden doen,
dan maar 'n heelen dag op hun stroozakken liggen. - En toch kan de dienst, juist
wanneer je je er een beetje voor interesseeren wilt, toch juist zoo interessant zijn.
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Allerlei dingen leer je, en menschen leer je kennen onder omstandigheden, die je in
de burgermaatschappij nooit meemaakt. Bovendien is het hier, met dit vriezende
weer, in de bosschen en op de heiden prachtig en bovendien gezond. Vandaag ging
ik wel met m'n verkouwen lijf nog eventjes tot aan m'n dijen in een veenmoeras,
maar dat zullen we maar als een homeopatisch geneesmiddel beschouwen. Wacht
even: nog wat nieuws: ik heb mij een ander kwartier gezocht. Bij Ciska en Charles35
in ‘Statiezicht’ was het zoo vuil, dat ik het er niet kon uithouden. Toen ik
Vrijdagochtend van wacht kwam, 's ochtends om halftien, dus 38 uur, nadat ik mijn
bed en kamer had verlaten, vond ik er alles nog onaangeroerd, mijn bed nog in
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den wrong, waarin ik het had verlaten, m'n waschwater nog vuil in de kom, m'n
potje... enfin, je begrijpt me, en toen ik er wat van zei, kreeg ik nog bovendien 'n
groote bek. - Ik weg en een beter kwartier gezocht; ook gevonden bij de Gez. Van
Gulickx, costuumnaaisters, in de Spoorstraat A 48 a. Daar heb ik (voor f 0.50 per
dag, eigenlijk f 0.70 maar f 0.20 betaalt H.M.36 een koud en vochtig, maar keurig
zindelijk slaapkamertje, waar ik ook overdag (want dat komt nà de wacht geregeld
voor) rustig ‘piepen’ kan. Maar blijf je lieve èn je booze briefjes maar aan mijn
militair adres zenden, want het is best mogelijk, dat ik ook nog 'n paar dagen naar
de grens wordt gedetacheerd.
Hoe vin'je die mesjoggen azen van de Dameskroniek37! En dan dat zure bijschriftje
van de Redactie (Nan Z. en Juffr. Van Meekeren.) Of heb je 't heele krantje niet
gelezen? Ik zal 't weer mee naar A. brengen. - Morgen moet ik weer 24 uur op wacht.
Dan vind ik - misschien! - want heusch, er valt hier weinig te vertellen - weer wat te
schrijven. - Gauw hoop ik ook weer wat over jou en over je dierbaar gezondheidje
te hooren. Dag, lieve kleine Pop. Niet meer boos zijn, hoor, zoen 't maar meer gauw
af. Ik ga nu lekker - 't is zeven uur - 'n blikje van je zalm eten, hier in m'n stamkroegje,
't Café van Hack. Daàg! Veel lieve poenzen van je
Man.
(Stuur mij per expres, 2 hooge stalen e snaren38).

Baarle Nassau, 24 Nov. 1915.
Lieve, ongeduldige Schat,
Jij zegt wel van ‘Schrijf nou’, ‘Schrijf nou’, ‘Schrijf nou’,39 maar potverdikkeme, als
er nu niks te schrijven is! Ik kan 't toch waarachtig niet helpen, dat ik zoo'n mal
verliefd Vrouwtje heb, dat maar àls levensteekens van dièn ouden, vervelende man
van haar hebben moet. In 't gewone doen kan ik nog eens schrijven van ‘dien of dien
heb ik ontmoet en hij zei dit’ of ‘hij zei dat’, maar hier ontmoet je niemand en ze
zeggen allemaal hetzelfde.... Nee, dat is natuurlijk gekheid, maar waarachtig ik kàn
hier niet elken avond 'n brief vol krabbelen, tenzij ik streepjes en kruisjes ga zetten...
't Kan jou toch zeker niet bommen, hoeveel soldaten er in de politiekamer zitten en
hoeveel of er aardappelen moeten jassen... Dàt is nu eenmaal 'n militair dorp; als je
't technisch wilt hebben: de vakreserves van den grenswachtvoorpostendienst eerst,
en er gebeurt niets, maar ook niets, waarin ik ook maar in de verste verte persoonlijk
betrokken ben. Ja, gisteravond, toevallig. Maar dat is ook bloot toeval en dat komt
misschien eens in de duizend jaar voor. Gisteravond had ik weer wacht, zooals ik je
schreef. Ik pende zakenbrieven aan Van Doesburg en Van Gelder40 en èindelijk dat
briefje aan de kinderen met Hupje41 erin. Toen kwam er ineens bericht dat de brigade
commandant zou komen, kolonel Van Delft, bekend als 'n aartsdonderaar. Nou, ik
keek de mannetjes eens na, sprak hen eens minzaam toe en toen ZHEG met verblindend
auto-licht de markt opreed kwam mijn wacht ‘in 't geweer.’ Dat klopte alles als een
bus. Den jongens werkten dat 't een liefhebberij was, de kolonel had niets op te
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merken, wat anders bijna nooit voorkomt en nu, vandaag werd ik namens den kolonel
door den kapitein gecomplimenteerd en den anderen onderofficieren tot voorbeeld
gesteld. Alsjeblieft. Dat doet me veel meer plezier dan héél die flauwekul van die
geiten uit de Dameskroniek.
Gisteravond werden er ook weer acht smokkelaars gevangen: vijf mannen en drie
vrouwen, arme stakkers, die voor 'n pondje of wat tarwebloem boeten moeten wat
anderen met wagonladingen meel en margarine misdrijven. - Je ziet uit mijn verhaal,
dat mijn ‘ziekte’ weer weg is - tik tik tik, unbeschrieën Overste. - Wel ben ik nog
wat
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verkouden, maar dat slijt wel. Als jij er was met mentholspiritus en andere hekserijen
was 't natuurlijk al lang verdwenen. Arme schat, heb ik je afstraffing niet begrepen.
Wat 'n oliehoofd, hè! Van die Dirk Witte geschiedenis42 snap ik niets, dan alleen dit:
dat dat jongemensch niet heelemaal te vertrouwen is; wat ik al eens eerder beweerde.
Hij renommeert met mij, met ons; en van renommeeren komt gauw kletsen. Misschien
hebben we hem zelf wel 'n beetje over 't paard getild. Enfin, we zullen wel zien. Ik
stuur je dezen maar naar Amsterdam zooals je opgaf. 't Schijnt twee dagen te duren
vóór brieven van en naar hier wegkomen.
Nu, dag, schatteke. Niet meer ongeduldigjes, bedroefdjes, boosjes zijn. Over 'n
poosje ben ik weer terug met heel mijn heerlijkheid van zoentjes, zitjes, zefiertjes
en wat dies meer zij.
Voorloopig uit de verte eens fijn gepakt door je trouwe
Mannie.
Baarle Nassausche ‘schoonen’ bestaan niet. De vrouwen zijn hier leelijk en
òngevaarlijk. Gelukkig maar, want jònge, jònge... Enfin: den 4e December!!
Dag, snuizebol van me. Tot ziens hoor. Dáág!.

Baarle Nassau, Grens 28 Nov. 1915.
Liefste Schat,
Ditmaal geene brief, hoor, want na wat ik ervan gechreven heb, valt van hier nu
werkelijk niets te vertellen.. Deze dient dan ook maar alleen ten geleide van mijn
abonnementsaanvraag en om je te verzoeken mij door ‘Ori’43 mijn maagpoeiers te
doen opzenden met spoed. Stuur ze maar weer naar Phons Jongen op den Korvelschen
weg te Tilburg, want daar kom ik Dinsdagochtend weer aan. Ik kreeg leuke brieven
van mijn kinderen. Jack vraagt een vioolkist en een echte stoommachine. Elientje 'n
boek, 'n koffertje (dat ze zelf kan dragen) en een dikke borstplaat. Misschien kun jij
alvast even voor hen uitzien. Wat is het tòch 'n rustig idee voor me, dat jij je St. N.
cadeau al beet hebt!
Dag, lieve snoes. De oppasser staat op dezen brief te wachten voor de post. Dus
in haast 'n poens van
Je Swiep.
Stuur me 1 Dec. vooral m'n abonnementskaart op, dan kan ik die den 3den gebruiken.

Sint Nicolaas, december 1915.
Fie krijgt een eigen schrijfbureau en ook de poezen Moortje en Flipje dragen hun
steentje bij.
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By ‘DAS’ - zoo is 't altyd geweest Heerscht steeds een levendige geest,
Die zelfs de popjes kan bezielen,
Die door Sophietje's kamer krielen.
De popjes danken met hun all'
Voor lekker voer en warme stal:
Zy willen mama-Fieps bedenken
En elk haar een cadeautje schenken!
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Fietje PISUISSE- de JONG die is 't er
Zooveel als Swiepje z'n geld-minister:
Zy administreert toch zyn duiten zoo fyn,
Als Pierson, Kolkman, Treub, van Gyn,
Of wie dan ook ooit op 't Voorhout
By Neerland's Schatkist werd vertrouwd.
Maar... een Minister comme-il-faut
Heeft minstens toch een schryfbureau,
En dat had tot haar groot verdriet
Minister Fie nog altyd niet.
Dus, als ze 't Kasboek na moest reek'nen,
Een cheque of een quitantie teek'nen,
Een kaart moest schryven of een brief,
Dan vond ze 't steeds een ongerief,
Wanneer zy daarvoor, nota bene,
Haar man z'n schryftafel moest leenen!
Dat gaf, - zoo vond ze - heel geen pas
Voor een beheerster van de kas!
Welnu dan, Fietje, wees content,
Aan all' ontbering komt een 'end:
Ziet hier een stoel en schryfbureau
Als grootste Sinterklaas-cadeau!

Rotterdam, 26 Maart 1916.
Mijn allerliefste kleine Vrouws,
Terwijl Stella Fontaine een tamelijk volle zaal bezighoudt, nadat zij mij eerst haar
nood heeft geklaagd over ‘opengesprongen’ pokken, ga ik 'n beetje naar Fietje in
den Gouden Leeuw zitten schrijven. - Allereerst m'n dank voor je briefje met de
poenzen. Ze smaakten wat droger dan de èchten, maar toch goed. Tegelijk kreeg ik
'n briefje van Cor Ruys, dien ik nu morgen om 2 uur bij Loos zal ontmoeten. Eerst
heb ik om 12 uur 'n conferentie met den heer Van Zwanenburg, den hardnekkigen
huisagent van de Tivolibioscopen, welk onderhoud natuurlijk weer op niets uitloopt.
Gisteravond hadden wij 'n typischen avond: In de pauze kwam namelijk Dirk
Nijlandt me opzoeken, vertellende, dat hij van 'n dinertje met 'n paar kennissen
gekomen was, expres om mij te hooren en nu hadden ze vanwege den Zaterdagavond
- alleen maar ‘les Poilus44’ en ‘Serrez vos Rangs’45 gehoord en verder niets dan
Hollandsch. Aangezien die vrienden van hem - vooral de eerste-menschen bleken te
zijn, die ik eventueel noodig kan hebben, namelijk Jacob Mees (grootbankier), prof.
Posthumus en Dr. Stenfert Kroese met hun vrouwen, heb ik hen toen uitgenoodigd
mee naar mijn huis te gaan. Daar heb ik hun toen van 11 tot 12 van m'n beste werk
gegeven en ze waren opgetogen. Vanmiddag kregen Jan en ik nu een prachtigen krans met aronskelken (Jammer,
dat ik ze niet goed kan houden!) dien we eerst vanavond nòg eens wilden laten geven,
omdat het natuurlijk vanmiddag wel goed bezet, maar toch maar 'n matinee was.
Maar bij nader inzien (vooral daarbij gedacht aan de minzaamheid der Spio!,46 heb
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ik toch maar order gegeven dat ze hem vanavond achterwege moeten laten. Anders
hoor je naderhand zooiets van ‘Pisuisse liet zich elken avond een krans brengen!’
Vanmiddag na de matinee hoorde ik in de American ConcertHall (op 't Stationsplein
weet je wel?) een aardige Russische (Duitsche) soubrette en een heel goed Holl.
Amerikaansch nummer van twee jongelui, die mij hier waren komen opzoeken om
mij te vragen eens naar hen te komen luisteren. - Goed voor van den zomer in Sch.47-
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Van hoofdpijn heb ik gelukkig geen last meer gehad. 't Was alleen die ellendige
Schaumwein! Deze twee dagen is Ada hier (Ada Hemsing natuurlijk!) daarom hadden
we gister bij mij na afloop van de soireé- à l'improviste ook nog een vischsouper- à
l'improviste. Hans Snoek en Net48 waren ook van de partij. Die allen vond ik nu straks
weer bij Loos, maar eerst ga ik nog even met m'n neef Schipper samenzitten. Zoo
kom ik m'n dagen door, zij 't ook niet zoo fijn als wanneer mijn Fiepsje bij me is.
Woensdag ben ik om halfelf thuis. Jij ook om dien tijd? Tot ziens, hoor Schatteke.
Hou'je maar flink. Flirt niet vervaarlijk met Wiet49 en zorg voor je gezondheidje. Hoe
zou de krolsche Hup het maken? Gister heb ik ter eer van Ada gezongen ‘Hup, de
poes, loopt met haar mee.’50 Dag, snoeske. Heel veel groetjes van het gezelschap hier
en allerliefste poensjes van je
oude trouwe Swiep.

31 Juli 1916.
Jean-Louis en Fie gaan, ondanks de vele werkzaamheden, af en toe met de kinderen
Jack en Eline Pisuisse naar het strand Scheveningen.

26 Augustus 1916.
CABARET.

Vroeger verstonden we onder ‘Centraal’ uitsluitend ons spoorwegstation dat aan het
verkeerde eind van de stad staat, of we dachten aan het grootscheepsche,
gedistingeerde café van dien naam in den Haag, waar àl onze Amsterdamsche,
burgelijke koffiehuizen een poover en bedeesd figuur bij maken.
Tegenwoordig halen ‘we’, dat zijn alle goedgezinde Amsterdamsche
theaterbezoekers, bij 't woord, ‘Centraal’ ons den gezelligen schouwburg voor den
geest, die in al zijnen oud-rosen en bronzen luister in de Amstelstraat zoo menigen
minnaar van genoegelijke intimiteit en intieme genoegelijkheid, heeft bekoord. Ieder
die voor 't eerst in het Centraal-Theater komt, en zijn schemerende herinneringen
aan de oude ‘Pan’, of de gekke periode van de koperen leuning met de vischkom in
't midden, meent te zullen opfrisschen, komt bedrogen, zij 't niet wreed bedrogen uit.
Al de hebbelijkheden, die een onpractische schouwburgzaal al zoo hebben kan, en
die déze zaal in een vervlogen periode hàd, zijn verdwenen en onnaspeurbaar!
De loges, waar het gemoedelijk te zitten is, de gezellige promenoirs51, de
comfortabele inrichting van het geheel, rechtvaardigen volkomen deze bescheiden
lofrede op een theater, dat, Gode zij dank, 'n machtig stuk afwijkt van de steriotiepe
hokken die zich schaamteloos schouwburgen laten noemen.
Verkade's Klein Tooneel heeft afscheid van Centraal genomen (en noode zag ik
het gaan) en Pisuisse en de zijnen zijn er Zaterdag een serie ‘intieme kunstavonden’
begonnen. Na een muziekje van ‘Mons. Fauches et son orchestre’ en een babbeltje
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van Pisuisse, trad mej. Antoinette van Dijk voor het voetlicht om ons den humor van
het Oud-Nederlandsche lied te brengen. Ik kan met die Oud-Nederlandsche humor
niet zoo erg dweepen, wat nog niet zeggen wil, dat de Nieuw-Nederlandsche een
duit méér waard is. En daarbij nam mej. van Dijk conférencière-allures aan, die haar
niet bekomen. Haar en alle andere aan conférence doende dames en heeren zou ik
nog eens toe willen roepen dat er in Holland maar één man is die die kunst verstaat
en dat is, of je 'm een aardige vent vindt of niet: Jean Louis Pisuisse!
Na Antoinette van Dijk zong Willy Corsari, die temperament en mooie oogen
heeft en toch innemend-bescheiden blijft, haar liedjes, o.a. het bekende chanson van
Jean Richepin, waarin de zoon zijn moeder vermoordt om haar hart aan den
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hond te geven van zijne demonische geliefde; een lied52 dat in 't Vlaamsch vertaald
is door Dautzenberg en door Victor de la Montagne en in 't Hollandsch door
Speenhoff. Deze laatste staat een oogenblik later in levenden lijve voor u en zingt
liedekens op den zoo geliefden, oer-Hollandschen dreun, oer-Hollandsch, omdat het
lied, dat karakteristiek wil zijn, in het land van de grijze verten en eindelooze heiden
dreunen mòèt.
Mevrouw Speenhoff staat haar man meesterlijk bij en als ge, hoorders, naderhand
aan het betrachten gaat, bepeinst ge hoe goed het lot den dichter-zanger gezind is
geweest. Want zou wel één vrouw ter wereld zòò Speenhoff-liedjes kunnen zingen
als mevrouw Césarine? De conférencier Pisuisse (of heet hij tegenwoordig
programmaleider?), was geweldig op dreef dezen zomerschen Zaterdagavond. Zijn
conférence, vooral na de pauze, toen 't schoentjes-intermezzo ons kwam opvroolijken,
was geestig en onderhoudend, zijn voordracht af, zijn zang forsch en welluidend.
‘Les poilus de l'Argonne’ deed hij schallen zooals dat lied schallen moet, en dit
moment was voor mij wel 't schoonste van den avond.
Pisuisse is een cabaret-genie en een werkezel en de bloemen die hij kreeg waren
niet meer dan dubbel en dwars verdiende hulde van bewonderende menschen.
M.O. Nocle.
In september van dat jaar 1916 gaat Jean-Louis weer in dienst als 2e luitenant en
wordt ingekwartierd in Noord-Brabant. Hij schrijft zijn brieven op zijn eigen bedrukte
postpapier. (Vondelstraat 68).

Amsterdam, 2 Sept. 1916.
JEAN-LOUIS PISUISSE
CHANSONNIER.

Vondelstraat 68.
Allerliefste Fiepsje,
Hiermede vangt de schrikwekkende brievenstroom aan, die zich als een Niagara van
inkt en een wervelstorm van papier over jou en het huis in de Vondelstraat zal
uitstorten; dit is het eerste schrijven van den Apostel Swiepicus aan zijne getrouwen
in Amsterdam uit zijne ballingschap in het landschap Sprang (N.B.) alwaar hij zijn
intrek heeft genomen in den huize H.E. van der Leede, eveneens een gezalfde des
Heeren, in zooverre hij een chchchristelijk onderwijzer is.....
Om kort te gaan: mijn adres luidt dus ‘2e Luit. J.L. Pisuisse, 9: Regt. I. Batn. 1e
Compie Infie. Veldleger, ten huize H.E. van der Leede, te Sprang (N.B.).
Het adres ziet er grootscher uit, dan de woning is, doch hierover nader. - Voor ik
't vergeet: nog een zakelijke aangelegenheid: Dat Witte Kruis-lot van me heb ik
onlangs - zooals ik me flauw herinner, met andere papieren uit m'n portefeuille
gehaald en het ergens neergelegd. Wil jij eens de wildernissen van mijn paperassen
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naspeuren om het te vinden; je kunt nooit weten: misschien valt er nu juist de f
100.000.- op. En nu verder mijn wedervaren vanaf het oogenblik, dat ik jou, mijn Dierbare voor
't laatst aan mijn mannelijke borst mocht drukken en aan mijn wapenrok, waarvan
tusschen twee haakjes alweer tallooze knoopen zijn afgesprongen, waarvan die
driewerf verdoemde Dik eenmaal in de Ure der vergelding rekenschap zal moeten
afleggen. - De fiets bracht mij, nat, maar welgemoed aan het Wezeperpoortstation,
waar ik aan het loket de kennis mocht maken van mijn kunstbroeder, de ‘heer’ Maupie
Staal, die zich aan mij voor kwam stellen en mij twee minuten daarna reeds had
verteld, dat hij ‘bonje’ had met zijn vrouw, omdat ze hem hadden ‘zwart gemaakt
met 'n mokkeltje’ en die nu ter contrôle met hem mee reisde naar Groningen, wat
hem, naar
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hij zeide, speet, ‘omdat 't daar in Groningen 'n gezelschap was van wel 17 nummers.’
Ik veronderstel, dat bij die ‘17 nummers’ de noodige ‘zwarte mokkeltjes’ waren; in
elk geval kon ik zijn Vrouw geen ongelijk geven.... Zij liep met een spinnijdig gezicht
'n heel eind van hem af op 't perron, 'n Hèèle knappe vrouw, best in staat, leek me
zoo, om met vele ‘zwarte mokkeltjes’ succesvol te kunnen concurreeren. Maar... de
man is een raadsel..... je wèèt, hoe ik daarover denk! - 'k Verliet het gezelschap
Maupie Staal en ‘bonje’ voor de wachtkamer, want 'n minzame controleur had mij
voorgecijferd, dat mijn doorgaande trein eerst om 1.27 vertrok. (Hier hoor ik Fietje
vloeken). Ik vulde dus mijn haastige lunch wat aan en sprak onderwijl met Mensing
van Charente die je minzaam groeten liet. - De reis naar Tilburg verliep emotie-loos
en daar gekomen besteeg ik om 3.30 mijn stalen ros naar Sprang, waar ik tengevolge
van ene verkeerde weg-wijzing eerst om 5.15 aankwam, waarbij ik tijd in overvloed
had om te constateeren, dat mijn ‘stalen ros’ hierbovenvermeld, verduiveld hard
‘gezadeld’ was. Ik zou je vertellen, waar ik twee rauwe blauwe plekken heb, wanneer
ik niet huiverig was, om in een brief aan jou ‘gemeene woorden’ te gebruiken. Ik ging mij vervolgens melden bij mijn bataljons- en compagniescommandant en
bemerkte met vreugd', dat ik bij mijn oude compagnie was geplaatst, waarvan vele
jongens en onderofficieren mij reeds minzaam begroeten. - Kwartier vond ik in de
kamers van een juist vertrokken collega aan het reeds genoemde adres, waar ik
beneden een klein voor-zitkamertje heb en boven een zolderkamertje van niet zeer
ontzagwekkende proporties, maar zindelijk en rustig. - Ik viel, wat de dienst betrof,
met mijn neus in 't geweervet, want om 7.10 moest ik mee uitrukken op 'n groote
regimentsoefening. Haastje-repje, ging ik dus per fiets nog weer 'n kwartier verder
naar Woalwijk om met mijn oude kennis Fortuyn (nu ook officier) en eenige anderen
te eten. - Ontbijten en koffiedrinken doe ik namelijk hier in 't kwartier, waar juffrouw
van der Leede mij zeer goed bedient, maar eten doen we à raison van f 1.25 de man
overvloedig in Waalwijk, vlak bij waar ik meermalen triomfen vierde met 't
Levenslied. - Om halfzeven weer in 'n razende vaart naar Sprang terug en met de 1e
compie in 't bataljon 15 K.M. weggesjokt naar ergens bij Waspik (lees Bidet53) in de
buurt, hetwelk door 3 bataljons tegelijk klokke elf besprongen zou worden. - In 't
stikkedonker en doornat van 'n onophoudelijken regen kwamen we in 't dorp Te
Boven aan, om even daarna van een majoor-scheidsrechter te vernemen, dat een
compagnie voor ons vernietigd en wijzelf gedecimeerd waren door in hinderlaag
opgestelde mitrailleurs, waarvan we wel 't oorverdoovend geratel hoorden maar
overigens geen steek zagen.. Enfin, zooals alle manoeuvres - ondingen op zichzelf
omdat je er de groote realiteit van den bloedigen dood bij uitschakelt - verliep ook
deze weer in een eindeloos geharrewar tusschen de hooge oomes, die we debatterend
achterlieten, om doornat, hongerig, dorstig en - wat mij betrof - met een op 'n ouwe
plek54 doorgeloopen rechterpoot weer langs 'n korteren weg van 'n kilometer of twaalf
terug te marscheeren. - Om halfdrie lag ik in m'n bed en werd om halfnegen weer
gewekt door mijn nieuw-aangestelden oppasser, die den weelderigen naam van Luxen
draagt. Hij bracht m'n koffer mee, zoodat ik gelukkig mijn ouwe rommeltje niet meer
aanhoefde. Met hem bracht ik de bullen in orde, ontbeet en ging appel hou'en. - 't
Zaterdagsche dienstje bracht mee, dat ik 't erg gemakkelijk had vandaag en na een
kopje koffie en 'n krantje bij een vaandrig van me, die hier bij mij in de buurt kwartier
heeft, kon ik me aan mijn correspondentie-plicht wijden.
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Als ik zeg ‘in de buurt’, dan bedoel ik daar toch altijd 'n minuut of tien fietsen
mee, want de troep ligt hier hopeloos ver uit elkaar. - De appelplaats van m'n
compagnie bijvoorbeeld ligt hier 'n kwartier vandaan en zonder fiets zou ik 't hem
niet lappen. - Ik zal nu dadelijk dan ook aan Annetje55 een bedankbrief schrijven voor
haar verjaarscadeau. Van verjaarscadeau gesproken: de luit56 is keurig aangekomen
en ik hoop daarmee menig halfuurtje te passeeren, denkend aan mijn Fiepsekind. O
jé, jà vóór ik het vergeet: stuur me omgaand57 je portret dat ik op de schrijftafel heb
laten staan!!! Toch heb ik ook zonder dat gisternacht prettig en van liefde-vervuld
aan je gedacht,
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hoor Schat, maar ik vind het toch prettiger je ponemtje58 dicht bij me te zien. Stuur
dus maar twee portretten in de groene portefeuille; één voor m'n slaapkamer. Misschien kun je dan ook 't haarwater in 't pakje sluiten met mogelijke andere
dingen, die ik vergeten mocht hebben en die je alziend oog wel zal bespeuren. - Den
6en kom ik wel thuis (in den middag!) maar kan niet zoolang op de portretten wachten,
hoor. - Nu, mijn lieve popke, wat zeg je wel van dezen langen brief, niet altijd zullen
ze zoo lang zijn, hoor, maar ik heb er nu toevallig tijd voor. - Ik weet nu al, dat ik
de maand zal besluiten met een tiendaagsche divisie oefening in Oostbrabant. Als
ik dàn nog niet mager ben...! Dag, mijn Schattevrouws. Heel veel groeten aan Niesje59
en het kattengedierte.
Ook voor de vrienden in Amsterdam. Voor jouzelf heel veel lieve, teedere
gedachten en ontelbare poensjes, pakjes, drukjes, knufjes (vraag catalogus bij Fietje!)
van je
Swiepje
Deze brief is geschreven en verstuurd uit Sprang-N. Brabant.

Amsterdam, 8 Sept. 1916.
JEAN-LOUIS PISUISSE
CHANSONNIER

Vondelstraat 68.
Mijn allerliefste Schatteke,
Even 'n kort briefje maar, want ik heb 't zoo druk als 'n ‘klein baasje.’ Ik ben namelijk
sedert ik van verlof terugkwam waarnemend compagniescommandant en daar komt
ongelooflijk veel bij-kijken. Niet moeilijk - och heere, nee: 'n kind kan de wasch
doen! - maar omslachtig en tijdroovend. Reken maar eens, dat ik zoo juist 300 maal
m'n handteekening onder vervoerbiljetten van verlofgangers heb moeten zetten! Als
ik dus op 't oogenblik - wat ik doè! - met 'n gemeen pootje krabbel is 't waarachtig
geen wonder. Vandaag ben ik den heelen dag doende geweest om boosdoeners te
verhooren, te vermanen en te bestraffen (wat ik 'n vervelend baantje vind!) en verder
heb ik moeten uitvisschen, hoe er ineens meer dan 70 jongens van m'n compagnie
ziek werden van ingewandskramp en buikloop, 't Zat 'm waarschijnlijk in een
overvloedig gebruik van nootmuskaat, waarmee onze kok, in een overdreven-culinaire
bevlieging, het vet, of, zooals dat hier in de rapporten heet, ‘de sjeu’ had gekruid. Enfin, de ziekte is bedwongen en 't Vaderland weer gered, dank zij vooral ook het
feit, dat morgen, Zaterdag, de menschen met verlof gaan. En dit, lieve Schat, is alles, wat ik je voor 't oogenblik te schrijven heb. Alleen
nog dit, dat ik gisteravond Breeman en nog twee andere collega's met de oude luit
(van Fietje!) in verrukkig heb gebracht en genoten heb van een openluchtvertooning
van straatkunstenaars, waarbij m'n ouwe vagebondenhart openging.60 Nu moet ik me
gaan scheren en kleeden, want coll. Fortuyn staat mij al uit te schelden. -
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Dag, m'n liefste. Schrijf mij eens gauw. Heel veel lieve poenzen van
je Mannie.
Ik vergat den wekker mee te nemen. Kan je me die nog sturen? Dag, klein
poppedoesje. Groet de huisgenoten Nies, Hup en Georg.61 Heb je nog aan de van
Lissa's gedacht? Doe dat nog. Daag!
Op de achterkant van de enveloppe:
Stuur mij ook 'n paar witte manchetten.
S.
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Deze brief is geschreven en verstuurd uit Sprang-N. Brabant.

Amsterdam, 19 Sept. 1916.
JEAN-LOUIS PISUISSE
CHANSONNIER.

Vondelstraat 68.
Mijn allerliefste Schatteke,
Je Man is 'n groote-n-uil: hij heeft wel briefpapier meegenomen, maar geen
enveloppen. Daarom krijg jij nu de hierbijgesloten brieven te verzenden aan adressen,
die ik er onder heb gezet. Stuur mij 'n pakje enveloppen toe, alsjeblieft en ook de
schouderbedekkingen (gouden), die ik ergens in de slaapkamer heb laten liggen.
Misschien heb je dit laatste al gedaan, maar dan krijg ik in elk geval nog de
enveloppen, want ik voer hier, zooals je ziet, 'n drukke correspondentie. Hoe gaat 't met mijn kleine pop sinds Maandagmiddag? Ik ging pas om 3.15 weg,
maar mocht niet meer het geluk smaken, je lieflijk aanschijn over me te zien lichten.
- Ik kwam waarachtig nog bijna te laat, want die ellendige lijn 3 stopte aan alle halten
en dan nog wel telkens voor juffrouwen met zichbare en onzichtbare kinderen of
voor ouwe* 's, zoodat 't meer dan 'n half uur duurde, vóór ik aan 't kleedingmagazijn
aankwam. Daar werd ik gelukkig direct geholpen en kwam nog tijdig met den trein
mee, met 200 kilo aan hemden en onderbroekies belast, waarvoor Kapt. Klem mij
zeer dankbaar was. - We vertrekken voor de groote oefening hier nu pas 'n Vrijdag
en moeten den 29en weer terug zijn. Dat laatste is in zóóverre wel makkelijk, dat ik
nu mijn eigen spulletjes den 30en September zelf van hier kan meenemen. Vanochtend was ik met de jongens aan 't oefenen in 't opslaan van tenten.... Nou, als
we daar hier of ginds in 'n weiland 'n nachtje onder door mogen brengen, zullen de
‘rammatiekies’ wel te pas komen!62
Ik kreeg van de juffrouw van Van Gelder nog 'n brief, waarin ze mij schreef, dat
ik op de begrooting van 't Centraal Theater voor November op f 1800.- geboekt stond
en of ik daar nu ook maar voor accepteeren wilde. Nogal naïf van dat meisje, maar
't is goed, dat ik 't weet. Ik zal nu beginnen f 2100.- te vragen.
Wils heb ik geëngageerd voor f 20 per week plus 3% van netto recette's en f 4.per reizende dag. Ik heb hem vaderlijk toegesproken, zooals Jan je misschien al
verteld heeft. Nu hoop ik maar, dezen ‘misdadiger’ op 't goede pad te houden. - Voor
de couranten heb ik 'n groote advertentie opgegeven; die zie je dezen dagen wel
verschijnen. En anders is er geen nieuws. Is 't kleine buikje weer beter en vermoeit de rol van Charmian63 je niet te erg? Of
gaat Caespatra64 al niet meer? Gauw hoop ik weer 'n lettertje (lettertje!!)65 van je te
ontvangen en blijf zoolang maar (en ook daarna) met je portret voor me in liefde aan
je denken Dag, m'n kleine schat. Groet huisgenooten, vrienden en bekenden en voel in
gedachten op je lieve snuit veel teere, zachte poensjes van je Swiepje.
*

Onleesbaar
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Morgen ga ik m'n verjaarscorrespondentie voeren - in briefkaarten - maar of ik àl
die menschen wel antwoorden zal?! ‘Co en Tom’ zijn de Ingenuues66 uit Rotterdam,
Dag, schattebout. Nog 'n poensje, en 'n pakje en 'n drukje en 'n ‘knoefje’ van je
Mannie.
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Waalwijk, 21 Sept. 1916.
HOTEL ‘DU LION D' OR’

Waalwijk
P.W.H. Verwiel.
Lieve Popsekind,
Ik sta op 't punt om nà tafel naar bed te gaan, want ik ben doodmoe: had vannacht
piket - dat beteekent tot 4 uur ongeveer op en bereidde mij den geheelen dag voor
op 't vertrek van morgen, moet bovendien morgenochtend weer om halfvijf op.
Toch, vòòr ik naar Sprang terugfiets, even 'n woordje aan 't kleine Fietje. Dank
voor je zendingen en brieven. Ik vind jou verkwisterig: twee nieuwe hoedjes en twee
veeren boa'tjes, 't is schande. Of heb je er bij vergissing tweemaal over geschreven,
onder 't motto ‘Waar 't hart vol van is....’?
Hierbij gaat 't afgeteekende reçu van de zending van Faust67. Nee, dat idee van
hem was niets voor mij. Stel je voor, dat hier - in kleine zalen, want anders is 't geen
cabaret - voortdurend recettes moet maken van minstens 400 of 350 gulden! En dan
dekte je nog maar net je kosten. Ik heb hem gezegd: Stuur mij twee van die menschen,
maar geen vijf.
Blij, dat Fietje weer beter is. Verlang er, 1 October weer thuis te komen: voel me
niet zoo héél erg prettig. 'n Beetje malaria toch wel, geloof ik. Maar niet om ongerust
over te wezen. Morgen tippel ik het er wel weer uit. Stuur s.v.p. per express één of
twee onderbroeken en wat zakdoeken. Laatst had je, vóór ik weg ging, de kastdeur
afgesloten. - Nu ga ik slapen, want ik kan niet meer. Stuur Faust z'n f 25.- voor Sept.
Dag, liefste. Vergeef dit zakenbriefje maar ik ben doodop. Poensjes, slaperige poensjes
van Swiepje.
Zet op de brieven geen plaatsnamen meer!!!!

Uden (NB) 27 sept. 1916.
JEAN-LOUIS PISUISSE
CHANSONNIER.

Mijn liefste Lief,
Vandaag hebben we 'n dag rust: 't was noodig; de heele Brigade was doodop, de
verplegingsdienst was hopeloos in de war; we hebben honger, dorst en vermoeienis
doorstaan en tot loon voor dat alles midden in den nacht zonder onderdak op de keien
gelegen, maar al dat leed, waarvan ik je nog wel uitvoerig vertellen zal - wat zullen
we 'n Zondag veel te babbelen hebben! - is nu geleden en we mogen 'n dag uitrusten
in dit bedrijvige brabantsche boerenplaatsje. Nu wil ik je ook gauw even schrijven.
Allereerst gaat hierbij de kennisgeving (duplicaat) voor 't stuk; alle overige zaken
moeten wachten tot ik terug kom. Alleen seinde ik Jan, dat de 2e Oct. bezet is in
Rotterdam (dan ga ik tevens naar de Haan, wien ik seinde) en dat 17 in den Helder
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niet kan doorgaan. Ik heb voor dien avond namelijk al 3 andere aanvragen nl. voor
den Haag, voor Leiden en voor Rotterdam, van welke de twee eersten zonder risico.
Bovendien in den Helder had ik eerst in de Marine Club willen optreden. Daar bij
Polak heb ik altijd beroerd gevonden. Van Gelder wil mij voor November f 1800.- betalen. Dat moet ik maar aannemen,
dunkt me f 500 voor Jan en f 1300 voor mij, of 600 en f 1200. - Telefoneer jij dus
aan Brander en zeg, dat ik accepteer, tenminste als het aanbod van f 1800 netto
bedoeld is, dus dat er geen provisie meer af hoeft. Ja, 't schijnt, dat ze den Stokouden
Lodewijk nog wel willen hebben; die advertentie68 schijnt geen kwaad te hebben
gedaan. Maar 't zal 'n geweldige drukte geven. Bel jij die Juffrouw van Bruggen van
't Stadion eens op en vraag ze of ze Zondag niet eens kan komen praten, want ik zal
voor de
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correspondentie noodzakelijk hulp behoeven. Bovendien wou ik Zondagmiddag om
- zeg 3 uur - een conferentie hebben met Wils en Jan69. Wil deze beiden daartoe
telefonisch convoceeren. - Eigenlijk vind ik die drukte wel heerlijk en ik voel mij
zeer frisch naar den geest, al staat mijn hoofd ook niet direct naar brievenschrijven.
Maar dat komt ook wel: er zitten hopen officieren om mij heen te boomen en dat
leidt mij erg af. Zeg poppeke, wat zal 't fijn zijn als we weer saampjes bij ons thuis zitten. Gaat
Ceasar nu al niet meer, dat je met Sansgêne70 naar buiten gaat? Wat 'n verlies, hè,
voor zoo'n zaak. Je moet je nu nog maar 'n paar daagen flink houden, hoor! Niet bang
zijn en niet piekeren over moeilijkheidjes. Swiepje komt nu gauw-gauw weer bij z'n
Schat terug om bedjes te warmen enzoovoort. Morgen tippelen we van hier naar den
Bosch (30 K.M.) en dan den volgenden dag naar Sprang ('n kleinigheid van 'n kilometer
of 20.) Ja, nu mijn voeten eraan gewend zijn, vind ik loopen fijn. Ik rook mijn pijpje
en denk aan niets, wat prettig is of aan mijn Fiepsevrouweschat, wat nog fijner is.
Ik ben bovendien erg ermee in m'n schik, dat ik bij minderen, superieuren en
kameraden zoo goed aangeschreven sta; dat kan ik aan alles merken. Om dat alles
hoop ik vroolijk en wel weer bij je terug te keeren (zonder malaria, hoor) en druk je
in gedachte al teeder aan mijn hart.
Dag liefste lieveling. Je trouwe71 Mannie.
P.S. Faust schuif ik af. Zakdoeken ontvangen, dank je. Had toch wel graag wat
eerder gehad, maar Sprang is ook goed. Dag liefste snoezepop. Groeten aan allen.
Nogmaals vele, tallooze, ontelbare poenzen van Swiep.

October 1916.
De briefwisseling stopt weer voor een periode aangezien Pisuisse veel werk heeft in
't Centraal Theater te Amsterdam en daardoor Fie regelmatig thuis ziet.
Zij werkt nog steeds bij Het Nederlandsch Tooneel (Hermin Roelvink, Jan C. de
Vos sr. en Herman Schwab) als jong actrice tussen de vele eerste krachten. Met
Pisuisse treedt zij ook op voor de Nederlandse soldaten aan de grenzen met de
journalist en schrijver Jhr. Jan Feith en begeleider Jan Hemsing. Dirk Witte schrijft
weer een lied voor Pisuisse: ‘Het Land van Noordscharwou.’

November 1916.
De poezenfamilie is uit het gezin Pisuisse-Carelsen niet weg te denken. Als er een
poesje bijkomt, wordt er een geboortekaartje bij van Mantgem gedrukt. Met Sint
Nikolaas krijgt Fie weer veel cadeautjes met grappige gedichtjes van de poezen.
Pisuisse moet ook op Sint Nicolaasavond werken in 't Centraal Theater. Vóór de
pauze met zijn eigen programma en begeleid door Jan Hemsing.
Na de pauze speelt hij in de eenacter ‘Huwelijksmorgen’, van Arthur Schnitzler.

Mijn liefste lief

Sint Nicolaas, december 1916.
Ik ben ‘Hupje’-Juniora,
Weliswaar geen prys-Angora,
Maar een kat van goed fatsoen
En ik wou niet onderdoen
Voor myn broertje en myn zusje
'k Zend U dus met heel veel kusjes
En een streeltje van myn pootje
'n Klein, maar nuttig feest-cadeautje.
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Ik ben Hup, Uw oudste kat,
'k Wou niet graag, dat U vergat Ja, zoo iets wordt gauw vergeten! Hoeveel tyd ik heb gesleten
In Uw huis en aan Uw haard.
Daarom heb 'k myn geld gespaard
En ik kocht U een cadeau
Als een sieraad op 't bureau.
Denk dus aan Hupje, bemin en verwen d'r
Want, ziet zy schonk u deez' schoone kalender!
Ik ben een groote zwarte kat,
'k Word zwaarder steeds en dikker
Ik eet me rond en snoep me zat
En kryg dan op m'n flikker.
Toch ben 'k tevrêe en welgemoed
En niet in 't minst chagrynig
En denk maar van m'n zwarte snoet
Houdt Fietje toch een weinig
Graag blyf ik by U in de gunst
En wil U dus vereeren
Een boek, waar gy de tooverkunst
En kaartleggen uit kunt leeren.
Wy passen dan tesamen, wat
En d'een houdt van den ander
Heks Fietje en haar zwarte kat
Die hooren by elkander.

Eindnoten:
1 Czaar van Rusland; Nicolaas II Alexksandrovits, 1868-1918, laatste keizer (1894-1917).
Polen en Finland waren voòr 1914 staatkundig een onderdeel van Rusland. De Czaar van
Rusland was tevens Koning van Polen en grootvorst van Finland. Een deel van Polen viel onder
Duitsland, het grootste deel onder Rusland. De bourgoisie in Polen voelde wel wat voor de
staatkundige eenheid met Rusland, want zo hadden zij voor de opkomende industrie een zeer
grote markt zonder dounanerechten. De adel wilde onafhankelijkheid. Een compromis zou zijn
politieke autonomie. In 1830 en 1863 waren er opstanden geweest. Vandaar dat de Czaar
onafhankelijkheid beloofd had. Of hij daarmee autonomie of volledige zelfstandigheid bedoelde
was niet duidelijk.
2 Duitschland; de houding van Duitsland ten opzichte van het neutrale België: inval en het doden
van vele onschuldige burgers, noemt Pisuisse ‘bruut geweld, ongelooflijke lafhartigheid en
inwendige zwakte!’
3 blagueurs; opscheppers, snoevers, België en Frankrijk scheppen op dat ze Duitsland wel even
verslaan, maar dit lukt niet.
4 Engeland doet zogenaamd mee om de neutraliteit van België te beschermen, maar in
werkelijkheid om de economische concurrentie (vloot, industrie) te nekken.
5 Italië kijkt de kat uit de boom en doet nog met niemand mee.
6 Oostenrijk wil Servië innemen, zogenaamd vanwege de moord op de Oostenrijkse aartshertog
Frans Ferdinand (28-6-1914) en Servië wil een grote Zuid-Slavische federatie opbouwen.
7 mijn klein meisje; Eline Pisuisse wordt 9 jaar.
8 ‘Smit en Blok’; waarschijnlijk één van de leden van zijn gewezen schoonfamilie Smit.

Mijn liefste lief

9 Co; Jacoba Wilhelmina Pisuisse, zijn zuster.
10 Neeltje met Maria; Maria Charlotte Sattelmeyer, de huishoudelijke hulp en het werkmeisje
Neeltje.
11 Amerikaansche broek; herenpantalon, gedragen zonder bretels, met heupband of riem en met
een verstelbare gesp in de rug. Mode vanaf 1850.
12 Jan; zijn begeleider Jan Hemsing.
13 z'n boekies; zijn repertoirebundels.
14 het ‘stuk’; het stuk voor Herman Roelvink, zie hiervoor de brief van 29-1-1915.
15 een brave oude L.; Pisuisse bedoelt hier ‘oude Lulmeier’ of iets dergelijks.
16 coculeert; een zelfgemaakt werkwoord van copuleren en koketteren.
17 interneerings-koefnoenners; Engelse militairen zijn in Groningen geïnterneerd. Zij hebben
vrijbiljetten gekregen (koefnoen; kost niets).
18 hun vestje spugen; hun hard de waarheid zeggen.
19 mijn condoleantie; met het overlijden van haar man Maurice Meunier, op 20 januari 1915.
20 de fleschjes; om zichzelf wat te matigen in het drankgebruik heeft Pisuisse kleine maatflesjes
(van Fie gekregen?) om zijn rantsoen te bepalen; zie hiervoor ook de volgende brieven.
21 de Vozen; Jan C. de Vos jr. en Nora de Vos-de Poorter.
22 Neuschanz; Nieuwe Schans, het gehele briefhoofd is in de Duitsche taal geschreven. Dit moeten
we verklaren als een geste aan de vele Duitse gasten.
23 Vrijdag; begin van haar menstruatie periode.
24 Pygmalion; toneelstuk van G.B. Shaw, waarin Fie Mevrouw Eynsford-Hill speelt.
25 Greetje; Greetje Lobo-Braakensiek.
26 't Vossenhol; Jan C. de Vos woont ook in 't pand op de Leidschekade 95.
27 Roovers; ‘De Rovers’ (Die Raüber) toneelstuk van Friedrich von Schiller.
28 de Beurs; de artiestenbeurs op het Rembrandplein. De impresario's van de diverse concert- en
theaterbureaux waren daar om met de artiesten een contract af te sluiten.
29 Leo Faust; is journalist en restauranthouder in Parijs.
30 Huppeline; de poes.
31 Co uit Breda; zijn zuster.
32 Cabiria; titel van de film van Giovanni Pastrone. Het scenario is van Gabriële D'Annunzio en
Giovanni Pastrone.
33 ‘bedrijf’; Pisuisse is na de tweede keer met het verwisselen van de filmrollen weggegaan.
34 groet Stannie, Mientje, Hupje en de andere beesten; de hele poezenfamilie.
35 Ciska en Charles; de mensen bij wie Pisuisse ingekwartierd is.
36 H.M.; Hare Majesteit.
37 de Dameskroniek; Amsterdamsche Dameskroniek; geïll. weekblad voor de ontwikkelde vrouw.
De uitslag van de enquête (Noem personen die de meeste invloed hebben op het gebied van de
vrouwenbeweging, onze taal, de muziek enz. enz) wordt op 20-11-1915 bekend gemaakt.
‘De twee grootste Nederlandsche persoonlijkheden op muzikaal gebied. Julia Culp - daarover
was dan feitelijk maar één roep. Een enkele uitspraak ten gunste van onze hoogst begaafde
mevrouw Noorderwier.
Als tweede persoon... Jean Louis Pisuisse, den populairen levensliedvertolker. “Ik vind eigenlijk
Willem Mengelberg verreweg onze grootste beroemdheid”, vertelde ons een vooraanstaande
vrouw, maar ik wil tòch Pisuisse noemen; hij heeft met zijn levensliedjes zoo de heele massa
bereikt; hij heeft ons zooveel prettige avonden gebracht, dat we thuis dagen en dagen zijn
chansons zongen en daarin vreugde vonden. Gij moet mij om deze appreciatie niet veroordeelen.’
38 e snaren; voor zijn luit of gitaar.
39 ‘schrijf nou’; alle drie keren driemaal onderstreept.
40 zakenbrieven aan Van Doesburg en Van Gelder; zie hiervoor de brief van 7 november 1915.
41 Hupje; een foto van de poes Hupje.
42 Dirk Witte geschiedenis; Dirk Witte is de vier oorlogsjaren als soldaat-ziekendrager in Brabant.
Wat er precies is voorgevallen is niet meer na te gaan. Wel is er van hem bekend dat hij zich
in 't artiestenmilieu lang niet altijd op zijn gemak voelt. Mogelijk heeft hij hier een tekst van
een liedje dat voor Pisuisse bedoeld was aan een ander gegeven.
43 ‘Ori’; de oude apotheker Orizant.
44 ‘Les Poilus’; ‘Les Poilus de 'l Argonne’ van A. Rameau en op muziek gezet door Alphons
Diepenbrock.
45 Serrez vos Rangs; van Aristide Bruant.
46 de minzaamheid der Spio; de minzaamheid der Spionnen.
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47 Sch.; Scheveningen.
48 Hans Snoek en Net; wie hiermee bedoeld worden is nier meer na te gaan. Net is mogelijk de
afkorting van Antoinette van Dijk.
49 Wiet; Louis Gimberg wordt vaak Wiet genoemd.
50 ‘Hup’, de poes, loopt met haar mee’; regel uit het lied ‘Poëzie en Proza in de thee.’ van
Jean-Louis Pisuisse.
51 promenoir; (wandel) galerij in de schouwburg.
52 een lied; bedoeld wordt hier het beroemde lied uit het repertoire van Yvette Guilbert: ‘Het
moederhart.’
53 bidet; Pisuisse maakt hier een woordspeling. Een bidet is een wasstelletje op vier poten voor
het nemen van zitbaden.
54 op 'n ouwe plek; zijn beenbreuk, zie hiervoor de brieven van 19 augustus 1911 en 15 oktober
1913.
55 Annetje; Antoinette van Dijk heeft hem zijn verjaardagscadeau wat eerder gegeven. Pisuisse
wordt op 6 september 36 jaar.
56 luit; het muziekinstrument dat hij van Fie gekregen heeft.
57 omgaand; drie keer onderstreept.
58 ponem; bargoens van het Hebreeuws paniem, gezicht, neus.
59 Niesje; huishoudelijke hulp.
60 ouwe vagebondenhart; het oude vagebondenhart van Pisuisse gaat weer open als hij terug denkt
aan de tijd (1907) toen hij samen met Max Blokzijl als Italiaanse straatzanger door het land
trok.
61 Nies, Hup, Georg; de huishoudelijke hulp Nies en de poezen Hup en George.
62 de ‘rammatiekies’ wel te pas komen; warm ondergoed tegen rheumatiek, want de legertenten
bestaan slechts uit een dak en een grondzeil.
63 Charmian; haar rol in ‘Caesar en Cleopatra’ van G.B. Shaw.
64 Caespatra; een samentrekking van Caesar en Cleopatra.
65 lettertje; tweemaal onderstreept, plaagt haar met haar forse handschrift.
66 ‘Co en Tom’; zijn de Ingenuues; wie hiermee bedoeld worden is onbekend. Misschien spelen
zij in het cabaretprogramma in Pschorr (Rotterdam) de jonge rollen. De ingénue is op het toneel
de rol van een jong, onbedorven iemand.
67 de zending van Faust; Leo Faust is de man die voor Pisuisse in Parijs zou rondkijken voor nieuw
repertoire en nieuwe medewerkers voor zijn cabaret, zie hiervoor de brief van 23 augustus 1915.
68 advertentie; van zijn optreden.
69 Wils en Jan; G. Wils en Jan Hemsing.
70 Sans gêne; ‘Madame Sans Gêne’ van V. Sardou en E. Moreau, waarin Fie Mevrouw Ventinille
speelt.
71 trouwe; dubbel onderstreept.
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Januari 1917-Oktober 1918
Belgische vluchtelingen in Nederland, voorstellingen door het gehele
land, in dienst en het einde van de wereldoorlog.
Brieven uit Rotterdam, Apeldoorn, Ginneken, Groningen, Nijmegen, Heerde,
Vlissingen, Scheveningen, Laren, Wageningen, Amsterdam en Rotterdam.

Januari 1917.
Op 5 Januari 1917 staat op het programma van de Intieme Kunst-avond onder beheer
van het Concert-Bureau Max van Gelder, als eerste vermeld ‘Jenny
Elbers,romancière.’
Jenny Elbers werd in 1893 als Joanna Jacoba Gilliams geboren te Antwerpen,
enige dochter uit het huwelijk van de schoenmaker Pierre Gilliams en Marie Crets.
Zij volgde een opleiding tot modiste en met het geld dat zij hiermee later verdiende
kon zij haar zanglessen betalen. Zij maakte deel uit van het koor van de Vlaamse
Opera in Antwerpen. In 1912 trouwde zij met de kapper Freddy Elbers. Zij hadden
beiden een grote liefde voor muziek.
Toen in 1914 de oorlog uitbrak vluchtten zij, met vele anderen in 1915 naar
Holland en vonden onderdak in Hoorn, waar in 1916 hun zoon Freddy werd geboren.
In Hoorn vormde het echtpaar een zanggroepje, samen met de, eveneens uitgeweken
broer van Jenny, Frans Gilliams en diens vrouw Fonsine. Zij traden op voor de
Belgische vluchtelingen en Jenny verdiende als modiste aanvankelijk het brood voor
het kleine gezin. Frans en zijn vrouw vertrokken al spoedig naar Antwerpen en het
groepje viel uiteen. Elbers vestigde zich als kapper in de Leidsestraat in Amsterdam
en Jenny kreeg een engagement bij Max van Gelder. In 1918 vertrok Elbers naar
Antwerpen, maar Jenny wilde in Holland blijven en het huwelijk werd ontbonden.
Als Jenny Gilliams maakte zij kennis met Jean-Louis Pisuisse en in diens cabaret én
in zijn leven, zou zij een blijvende plaats innemen.

Rotterdam, 27 Maart 1917.
Müller's Restaurant
‘Fürstenberg’
ROTTERDAM.
Mijn teeder beminde Fietje,
Op reis naar Groningen was er geen tijd, het wel niet belóófde, maar toch bedàchte
briefje te schrijven, maar nu ik hier met Jan bij ‘Fürstenberg’ zit, na een smakelijken
lunch, wil ik je toch even bewijzen, dat ook bij de meest verfijnde gastronomische
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genietingen - oesters met ale! - ossetong met witte bòònen! en koffie met boterkoek
- mijn innigste gedachten uitgaan naar mijn Fietje, die ik achter liet met een gezwollen
keeltje (hier staat Keeltje, maar er kon net zoo goed wat anders staan!) Hoe gaat het
nu met mijn kleine pop? Niet meer ziek en nog niet ziekjes? Morgen bel ik je even
op, want direct naar huis komen kan ik niet, daar ik 2.15 arriveer en om 3 uur in
Centr. Th. moet zijn. - De avond voor de Engelsche jongens was als altijd gezellig,
maar vermoeiend, vooral vanwege de rook, die je wel kon snijen, en dan allemaal
van die gemeene Engelsche tabak! Nu zijn we op weg naar den Briel en zullen eerst
hier nog eens even een paar zalen bekijken, met het oog op het komende seizoen.
Morgenochtend om 10 uur van den Briel en, zooals gezegd, om 2.15 in A'dam.
Morgenavond laat bij Fietje, want thuis eten lukt niet, daar ik natuurlijk tamelijk
vroeg in Haarlem moet zijn, tenminste als we daar reeds om halfacht moeten beginnen.
Enfin, dat hoor je nog wel telefonisch van me.
Dag, liefste Schat. Groeten van Jan voor jou en van mij voor Niesje, Hupje en
Moortje. Heel veel lieve, stevige poenzen en pakken van
je Swiepje

[19-7-1917]
Concertbureau MAX VAN GELDER.
INTIEME KUNSTAVOND.

Onder leiding van MAX VAN GELDER.
Aanvang 8.15. 19-7-1917.
1. ‘DE MAN’ Schets in één bedrijf door Ixi.
Hij: ...... C. van Dommelshuizen
Zij: ...... Mej. Ch. Köhler
2. Jenny Elbers interprête des Valses Chanteés.
3. ‘DE MANTEL’ Schets van Paul Frank.
Etta ...... Mevrouw Duymaer van Twist.
Julian ...... Lou Chrispijn Jr.
Andor ...... Cor Ruys.
4.

TSCHETSCHORKE

en MARHEINECKE de bekende dansers.

5.

HULDIGING van COR RUYS ter herdenking van zijn 12 ½ jarige tooneelloopbaan.

De feestcommissie bestaat uit enkele onzer grootste acteurs, die hem
achtereenvolgens zullen toespreken.
PAUZE.
6.

TSCHETSCHORKE

en MARHEINECKE de bekende dansers
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7. ‘BEDRIEGERS’ Tragi Comedi van Jean Stapelveld.
Mevr. Duymaer-Cor Ruys-Lou Chrispijn.

Mijn liefste lief

201

Apeldoorn, 10 Augustus 1917.
HOTEL VAN DER BURG
ARTHUR VOSSEN.

Mijn allerliefste Schat,
Nu raadt je toch niet, hòè laat ik je nu zit te schrijven.... Het is nòg geen halftwaalf.
Maar reeds hebben ze ons hier beneden in 't hotel weggekeken, weggepest met
uitgedraaide lampen, weggejaagd met 'n slecht souper. En dat, terwijl we ons zoo
verheugd hadden op 'n langdurig Skat-partijtje!!1 Enfin: de Engelschman zegt ‘It is
an ill wind that blows nobody any good’2 (kleine vertaaloefening voor je!) en zoo
zit ik dan nu aan jou te pennen of liever, te potlooden. - We hadden vanavond 'n volle
zaal en hielden - buiten de boekjes - 'n dikke f 200.- over. Ook was het een prettig
publiek, maar de zaal zelf is hier altijd beroerd, nèt of je tegen 'n plank staat te zingen
en dat vermoeit vreeselijk. - 't Is intusschen leuk om in deze zomerplaatsen op te
merken, hoe langzamerhand 'n nieuw geslacht de avonden komt bezoeken. 'n Tijd
lang hadt je hier in Nederland zoo'n succes van ‘ouwe kennissen’ en ‘habituè's’; nù
is je succes vaak net weer als heel in 't begin.... Je ziet dan ook in de zaal al die jonge
menschen, jongens en meisjes, die zoo echt eens voor de eerste maal ‘naar Pisuisse’
toe mogen. God geev' dat ik geen kwaad zaad in hun jonge zieltjes strooi! - Van
jongemenschen gesproken: Louis Chaillet was met z'n Vrouwtje in mijn auditorium.
Ze waren juist vandaag op 'n verlofs-fietstocht hier in Apeldoorn afgestapt. Hij deed
ons interessante verhalen van zijn leven als zee-officier, speciaal dan als commandant
van 'n onderzeeboot. Hij heeft namelijk de allernieuwste - 'n geïnterneerde Duitsche
- onder zijn commando gekregen - Toch leuk voor zoo'n boy, hè. Hij denkt dan ook
hèèl anders over den dienst als onze vriend Karel3. Wonderlijk, dat die niet met zijn
avontuurlijkheid bij de onderzee'ërs is gegaan! - Nu, verder heb ik je ook al niets te
vertellen, Schat. Alleen moet ik je nog opbiechten, dat ik vanmiddag gereisd heb
met twee jonge meisjes, die alleen naar Apeldoorn moesten reizen, eerst tot
Amersfoort onder geleide van 'n heer en toen die er uit ging, natuurlijk, toen bood
ik me als geleider aan. Dat vond ik nu wel eens 'n aardig avontuur op 'n vervelende
reis. De een was een aardig blondje met groote blauwe oogen en een allerleukst
lichtblauw jurkje aan, net als ‘Mientje’4 gisteravond in Triplesof5, en de ander had
een droomerig donker snuitje en deed me wel 'n beetje aan jou denken. - Ik zat er
natuurlijk dadelijk midden tusschen in en heb ze op chocolade getrakteerd, die ik,
bij wijze van introductie nog in Amersfoort gelukkig had kunnen koopen. - Zoo was
de reis om, vóór dat ik het wist en het speet me heusch toen ik ze in Apeldoorn uit
de coupé mocht tillen en overleveren aan een tante. Het kleine blondje was acht en
het bruintje negen jaar!.... Nou zou ik je snuit wel willen zien. Nu, lieve kleine Pop. Me dunkt: dit is al dadelijk een fijne, lange brief. Wils, die
nu nog met Jan zit af te rekenen, komt hem dadelijk halen en zal hem je
morgenochtend (waarschijnlijk nog op je bed) afleveren. - Dag, lieve vrouwepop
met je mooie*

*

heeft haar heupen, schaamhaar en dijbenen geschetst
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Zal je me niet vergeten en eens lief aan me denken! - Heel veel lieve poenzen op
je trouwe oogen en je lieve mond van je
Mannie
Groet Niesje van me, zoo ook het krolsche Hupje en haar zoon Moortje. Eveneens
morgenavond de heele vriendenbende! Dag schattebout!! Welterusten!
Op de adreszijde van de enveloppe: Dag Fietje Stokoude Jan [in het handschrift van
Jan Hemsing] Door bemiddeling van Wils. [handschrift van Pisuisse.]
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Ginneken, 22 Augustus 1917.
MASTBOSCH-HOTEL

Ginneken (Breda)
Mijn allerliefste Schat,
Hier zit ik goddelijk onder de boomen voor 't Hotel Mastbosch, nadat ik eerst met
Jan 'n fijne kuier onder de pijnboomen heb gemaakt, den beloofden brief aan mijn
klein kwattareepje te schrijven. - Het leven is op zoo'n zomertourneetje toch maar
best uit te houden: hard werken wel, maar onder genoeglijke omstandigheden.
Laat eens zien, wat moet ik allemaal aan je rapporteeren..... O, ja eerst ons
wedervaren in 't lieflijk Doorn. - Nu, onze ondervinding is, dat de kleine plaatsjes,
waar Speenhoff het ‘zoo erg best’ heeft - met zijn entree van 60 centen - voor ons
niet zoo bijzonder zijn. Ons guldenspubliek is er doorgaans niet zoo talrijk en, evenals
in Epe, was de opkomst bevredigend, 'n 125 man ongeveer, maar niet zóó, dat we er
voortaan onzen tijd aan spendeeren zullen. - 't Is er anders buitengewoon mooi, daar
op de grens van Utrecht en Gelderland; ik dacht dat ik er eigenlijk alleen maar geweest
was, toen Ees6 indertijd nog zijn sanatorium had op de villa's ‘De Buut’ en ‘Bonaire’
bij Driebergen, waar ik als jongen van 'n jaar of 16 'n week of wat logeerde. Maar
toen ik nu in het Hotel Lagerweg in Doorn op 'n ruim zolderkamertje lag, drong het
ineens uit mijn onderbewustzijn tot me door: hier heb ik mèèr geslapen. En zoowaar,
toen schoot het me te binnen, dat ik eens, tijdens mijn geëngageerd zijn met Coba*
in dat zelfde hotel met haar - èn haar ouwelui,7 hoor! - heb gelogeerd en toen op
datzelfde zolderkamertje omdat ik door de hitte niet slapen kon, een gedicht heb
liggen maken, dat sedert verloren is geraakt en waaraan, als ik me wèl bedenk, de
menschheid niet véél verloren heeft. Ik had toen geloof ik den aanvalligen leeftijd
van twintig jaren - duizend weekjes! - bereikt en was schoon en onschuldig (hm.hm!).
Met weemoed verliet ik het oord, waar ik eenmaal een nacht met mijn muze had
doorgebracht.....
En gisteravond waren we dan weer in 't schoone Ginneken en maakten er met een
enthousiast publiek 'n recettetje van 'n dikke driehonderd pop. Jan en ik sliepen
broederlijk op één kamer en ik heb niet gesnurkt! Tot vijf uur kunnen we nog hier
blijven en dan tijgen we naar Tilburg. Mijn stem is een beetje moe, maar 's avonds
doet-ie 't ‘unbeschrieën’ wel weer. - Ook overigens ben ik gezond; alleen schijnt het
oorlogsbier niet bevorderlijk voor mijn spijsvertering.
Zeg, Vrouwtje, tracht jij Lola8 eens te overtuigen, dat ik geen f 35.- per avond kan
betalen. Ik moet ze wel engageeren en heb haar ook reeds op m'n biljet gezet, maar
ik moet probeeren, haar voor f 900.- in de maand te krijgen. Doe jij je best eens, dit
op diplomatieke manier te bewerken. - Jammer, dat je gisteren niet thuis was, toen
ik telefoneerde.
Ik ben benieuwd, waar ik nu een brief van jou zal vinden. - Op de kalender van
m'n bureau kun'je zien waar ik 's avonds ben. Laat me maar goed nieuws hooren en
vergeet je zwervende man niet, die met heel veel lieve gedachten denkt aan jou. Dag, mijn Schat. Veel poensjes uit de verte van je
*

tekening tussen ronde haakjes van een hart met een pijltje erdoor, daaronder geschreven
‘Fietje's hart’
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trouwe9 Swiep.
Eind 1917 wordt er een nieuwe directeur benoemd bij het Kon. Ver. Het Ned. Tooneel,
naast Willem Royaards komt de toneelvernieuwer Eduard Verkade. Daar verwacht
Fie heel veel van en hij is dan ook van grote betekenis geweest voor haar verdere
carrière. In het cabaret van Jean-Louis Pisuisse zou ze grote successen kunnen
behalen, maar haar liefde gaat uit naar het grote toneel.
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Haar eerste rol onder leiding van Verkade is Gloria Glandon in G.B. Shaw's ‘You
never can tell’ (Men kan nooit weten). Eduard Verkade corrigeert haar hoge stem,
zoals Pisuisse reeds gezegd had. Ze krijgt goede kritieken, zelfs van de strenge
Barbarossa (J.Ch. Schröder) in de Telegraaf. De Sint Nikolaas gedichten van Pisuisse
staan natuurlijk in het teken van dit grote succes.

December 1917.
Aan FIETJE PISUISSE,
De jonge actrice,
Komen twee klanten
Als representanten
Der schouwburgdirecties
Voor hare collecties
Van byouterieën
Een doosje aanbieën
Met felicitatie
Voor schoone creatie
Van ‘Gloria Clandon.’
Wil, wat wy hier zenden
Als hulde betrachten
Voor wat gy ons bracht en
Gewis nog ZULT brengen
By 't verder verlengen
Van Uwe carrière
Aan 't Neerlandsch tooneel.
Geloof ons, lief FIETJE,
'n Iedereen ziet je,
Zoo geestig en aardig,
Zoo ernstig en vaardig
Nog gaarne vaak spelen...
Ons zal 't niet vervelen,
Je 't applaudisseeren,
Met bloemen te eeren,
‘Het Plein’ te bezoeken,
Je successen te boeken,
Je toe te gaan juichen
En bly te getuigen,
Zeer dankbaar en vreugdig:
‘Al is ze nog jeugdig,
Ja, zulke actrice's
Als Fietje Pisuisse is,
Die blyven met eere
Op 't Neerlandsch tooneel!’

Tante Eef spreekt:
Fie, je houdt zoo van de geur...
Meid, daar hei'j' 'n flesch odeur,
Maar bedruip je niet te vinnig,
Want dan ruik je zoo lichtzinnigOp je haren... nou.. dat mag wel,
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('Schoon: IK doe 't niet).. maar ik zag wel
Dat j' odeur soms smeren dorst
Achter j'oor en op je borst!
Kyk, dat vind ik rondweg stuitend..
Strakjes smeer je 't op je kuit en 't
Houdt misschien zelfs dààr niet op...!
Daarom, Fietje, lieve Pop,
Houdt je Tante's raad in eere en
Matig je by 't parfumeeren!

Groningen, 8 December 1917.
Hotel Erven H.B. Kisch,
Stationstraat,
Groningen
Mijn lieve kleine Vrouw,
Vandaag al dadelijk maar 'n briefje, omdat ik weet dat Fietje dat zoo prettig vindt. Hoe gaat 't met mijn Schat? Niet al te slapjes meer en stevig in de bil geprikt? Goed
etende en goed slapende? Dit laatste beter dan ik naar 'k hoop, want het is met mij
maar
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weer tobben geweest vannacht. Teveel aan m'n hoofd waarschijnlijk en dan: ik kàn
nu eenmaal niet tegen stoomverwarming; dat slaat op m'n keel, in m'n hoofd en op
m'n borst. Anders 'n best hotelletje hier, waar we heel genoegelijk logeeren. Die arme Tschetsch10 en Mark11 (hun namen zijn veel te lang) misten gisteren op
't laatste nippertje den trein, die voor hun neus wegging. Meneer Wils had hem
heelemaal verslapen, zoodat ik gistermiddag zelf met de bagage kon optrekken, de
sloten moest door vijlen (Jan en ik hebben er nu echte inbrekershandigheid in
gekregen!) en het tooneel moest laten opbouwen. - Ook voor requisieten had W.
heelemaal niet gezorgd. - Hij moet er maar uit!
De voorstelling was maar zoo zoo bezocht; niet bepaald slecht, maar toch veel te
slecht, dan dat er van 50% der recette (voor ons f 175.-) veel over blijft in deze dure
tijden. - Ik zelf was schorrig (kou òf de stoomverwarming) maar 't publiek was erg
enthousiast, wel het meest voor de dansers, voor de Boerenliedjes, voor mij en voor
Lola. Toch heeft die arme ‘Looltje’ vanochtend 'n slechte kritiek in de Groninger,
die haar caféchantant-achtig en onbeschaafd vindt. Zoo'n kaffer!! 't Is anders 'n Schat
van 'n collega; je had ze daar gisterochtend opgewekt aan 't station moeten zien
komen. 'n Voorbeeld voor allemaal! Zeg haar maar niets van die kritiek. Misschien
ziet ze hem niet eens!
Ook Thomassen heeft goed voldaan. Maar ik laat hem niet meer pianospelen - Dat
doet toch niets in ons cadre. 't Was hier gisteren beestachtig regenweer; en ik had dus niets aan m'n pels. Maar
in den trein is 't een ware vervulling op deze lange, koude reizen. - Net van Dijk was
gisteren met 12 uur op reis van Winterswijk naar Groningen. Nu, lieve Schat, ik geloof, dat ik weer braaf verslag van m'n wedervaren heb
gedaan.. Als 't 'n beetje wil, krijg je dezen brief morgenochtend op je bedje. Hierbij
dus 'n lieve morgenzoen en nog vele méér van
Je Swiep
Groet Niesje van me. Snoept Moor niet te veel, nu mijn gezag ontbreekt. Als Hup
reeds naast je ligt geef haar dan van den Baas 'n streeltje over haar ‘roet voeten.’
Dag, lieve Schat-van-me. Tot ziens. Ben je Maandagavond vrij?!
Dan gaan we lekker dansen, chez Max.’12
Nog 'n poens van
Swiepje
(de getrouwe!)

Nijmegen, 23 Januari 1918.
HOTEL METROPOLE

Café-Restaurant 1e RANG
Nijmegen
Lange Burchtstraat 22.
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Mijn allerliefste Vrouwtje,
Hier in het - goede! - Hotel Métropole, schuin tegenover ‘Boggia’ zit ik in den
uchtendstond in een gezellige ontbijtzaal, waar Sassemus een ochtendpianoconcert
geeft, als een Vader te midden van mijn internationaal gezin, keurig en kleurig gehuld
in mijn coin-du-feu-tje13, (dat ik van Fietje kreeg) en ga nu even een van de beloofde
briefjes schrijven, ofschoon 't moeilijk wordt mijn gedachten erbij te houden, wijl
nu Lucienne d' Esling de ‘Grand Frisé’14 gaat repeteeren. In Zutphen hadden we 'n aardigen avond met een - voor Zutphen - zeer talrijk en
hoog-chique publiek en gisteren, hier in Nijmegen was 't werkelijk zeer vol. 't Succes
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is overal phenomenaal: ovaties enz - en 't programmaatje zit dan nu ook heel aardig
in elkaar. - Zoo langzamerhand komen we er wel uit. Van Dirk Witte kreeg ik een langen brief, waaruit mij bleek, dat hij werkelijk zeer
veel zin heeft in 't baantje van gedelegeerd commissaris.15 Ik zou 't fijn vinden, als
hij 't deed. - Rustig voor mij en 'n goed zakenmensch. Den eersten dag op reis had ik reden te vermoeden, dat ik een tik van jouw
darmcatarre te pakken had, maar gelukkig zijn die verschijnselen nu weer geheel
geweken. - En hoe gaat het met jou kleine gezondheidje? Beter? Ik hoop 't uit je
volgende briefje te vernemen. - Je hebt zeker al gehoord, dat er kans bestaat, dat ik
ook Zondagmiddag moet werken. - Maar in elk geval ben ik Zondagavond thuis en
hoop je dan gezond en wel, vroolijk-als-altijd en verheugd over 't weerzien van je
‘lieve Man’ aan te treffen. En nu maak ik er een einde an, want de lui maken zoo'n geweldige heibel om me
heen - Collin studeert n.l. een Japansch Fransch chanson in en de anderen maken er
‘geisha’ dansen bij! - dat ik er m'n kop niet bij kan houden. Zooeven belde Hannie Romeny me op, die gisteren met veertien van haar
Kornuitjes ‘genoten’ heeft, en verzocht me je hartelijke groeten te doen. Dag, lieve Schat. Heel veel lieve gedachten en teedere poensjes van je
Swiepje
Groet Nies en de kattenfamilie!

Heerde, 25/26 Januari 1918.
HOTEL BOEVE

Heerde
Café-Restaurant
Mijn allerliefste Schat,
Ik begon heusch al booze dingen van je te denken, omdat ik maar tevergeefs naar 'n
briefje moest blijven uitzien, maar nu vond ik gelukkig hier je epistel van die
‘Duivelsche’ repetitie.16
Fijn, dat je vooruitzichten zoo mooi zijn, liefste, al zie ik langzamerhand Swiepje
ook al alleen naar Indië tijgen..... Nu, hoor, je opslag verdien je in elk geval, want ik
hoor van alle kanten de beste oordeelvellingen omtrent je prestaties als
tooneelspeelster: verschillende menschen ontmoette ik toevallig, die je allemaal
hadden gezien en bewonderd. - Zondagavond zal ik je nu toch ook eens kunnen
bewonderen. Zou het je mogelijk zijn, behalve voor mij, ook een plaats te vragen
voor Jan en Ada? Dáárom schrijf ik je nu nog laat in den nacht - half één is voor
Heerde laat in den nacht - en ben ik eigenlijk van mijn slaapkamer weer terug
gekomen om nog even dit briefje te pennen, wijl het je anders te laat bereikt, om nog
aan dit verzoek te kunnen voldoen. - Nu krijg je mijn brief nog vóór Zaterdagavond.
Zondagochtend om halfelf kunnen wij al in Amsterdam zijn; dan vind ik je natuurlijk
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nog in je bedje; maar zorg dat ik de deur niet gesloten vind, want anders zou ik je
eruit moeten bellen. - Wij hebben hier in Heerde - 't Land van Jan van Riemsdijk 'n alleraardigst publiek gevonden, dat we tot hooge hoogten van enthousiasme hebben
opgevoerd. Trouwens gisteren in Harderwijk, was 't ook een geestdriftavond: 1500
à 1600 menschen in de zaal. Alleen bedierf de commandeerende generaal17 'n stuk
van mijn succes, door te insisteeren, dat ik nà de Franse alleen Hollandsch zou zingen,
en dàt verstaan zelfs de Vlaamsch-sprekende Belgen niet - laat staan de Walen! Mevrouw Van Walt brachten we nog 'n visite vanochtend. Ze laat je groeten en
beweert, dat je daar moet komen logeeren om uit te rusten. Trouwens, hier willen
ze ons ook van de zomer al te logeeren hebben! Geliefd vleesch hebben wij, hoor!
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Dag, lieve Pops. Beterschap met je lieve zieke lijfje, hoor! Als die maandelijkse
opruiming weer heeft plaats gehad, zal 't in 't algemeen met het gezondheidje wel
weer beter gaan. - Ik hoop weer vroolijk en opgewekt bij je terug te komen: er gaat
toch niets boven hard werken. Nacht, liefste. Nu ga ik slapen en van je droomen. Groet de ‘huisgenooten’ en jij,
voor jezelf, heel veel lieve gedachten en 'n poens op je trouwe oogen van
Je Mannie
Jan laat groeten!

Amsterdam, 1 Februari 1918.
Koninklijke Vereeniging
‘HET NEDERLANDSCH TOONEEL’
Beschermheer:
Z.K.H. de Prins der Nederlanden.
STADSSCHOUWBURG.
Mevrouw S. Pisuisse-Carelsen.
STAD.
Zeer Geachte Mevrouw,
In antwoordt op Uw schryven, deel ik U mede dat ik den Raad van Beheer
mededeeling deed, dat my Uw verzoek gedaan in Uw brief van Jan., alleszins
gerechtig toescheen.
Myn voornemen was reeds, U by het eind van het seizoen een gratificatie te doen
toekomen. Naar aanleiding van Uw brief, zal de Koninklyke Vereeniging nu echter
vanaf heden Uw salaris verhoogen met F. 50,- per maand, terwyl U tevens over de
afgeloopen 5 maanden by den heer Wessels over F. 250,- kunt beschikken.Vertrouwende op een verdere aangename samenwerking,
Met de meeste hoogachting,
Eduard Verkade.
De eerste wereldoorlog duurt voort; juni 1918.
Gedurende de gehele oorlog is er mobilisatie. Pisuisse wordt weer opgeroepen.
Dit keer in zijn geboorteplaats Vlissingen.

Vlissingen, 2 Juni 1918.
Mijn allerliefste Fiepsje,
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De rust van mijn Zondagschen ‘dienst’ wil ik gebruiken om je even getrouw verslag
te doen van mijn eersten dag in Hare Majesteits actieven dienst. Dat die ‘dienst’ niet
altijd ‘dienst’ is, bemerk je al dadelijk aan de uitdrukking ‘Zondagsche’ dienst, die
synoniem is met ‘algemeene lediggang’....! Maar laat ik niet op de feiten
vooruitloopen, zooals ze dat in ouwerwetsche romans noemden. Ik reisde dan gistermorgen allereerst ongestoord naar Vlissingen en haalde flink
mijn tekort aan slaap in. - Halfeen arriveerde ik en vond Ada en haar zoon Jos18 aan
den trein met hun wagentje. Terwille van den jongen, houdt Lo19 er namelijk een
bescheiden equipagetje20 op na. Ik behoefde echter van 't vehikel geen gebruik te
maken, omdat ik op de fiets stadswaarts en naar de kazerne reed. Daar vond ik echter
vanwege het
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lunch-uur niemand aanwezig bij wien ik me melden kon en verschoof dus mijn
officieele bezoeken tot in den middag. Natuurlijk waren ingevolge den Zaterdagschen
‘dienst’ bijna alle hooge en hoogste ‘oomes’ bij wie ik officialiter op bezoek ging
‘met verlof’ en zoo kwam ik eindelijk bij den Kapitein Brenkuik terecht, die ter
voorranging21 van den Majoor Mulder het reserve-bataljon B. van het 25e Regiment
Infanterie commandeert, bij welk legeronderdeel op 't oogenblik je man zijn geweldige
diensten presteert. Deze diensten zouden, zoo hoorde ik, allereerst worden gebezigd door mij het
commando toe te vertrouwen over de 4e Compagnie van het evengenoemde Bataljon.
Die compagnie was juist gisterochtend naar de Bomvrije Kazerne verhuisd en ik viel
dus midden in de drukte, maakte kennis met mijn onmiddellijken plaatsvervanger
den 2en luitenant Van Stigt (in burgerbedrijf directeur van 't Hotel Terminus in Den
Haag) en mijn tweede officier, den onderluitenant Bercken van 't Indische leger, 'n
verhollandschte Duitscher die aan 'n leverziekte lijdt. In samenwerking met hem en
mijn sergeant-majoor Kremer installeerde ik de Compagnie en mijn eigen bureau in
verschillende lokalen van de Bomvrije Kazerne, je weet wel, dat oude gebouw op
de Boulevard met dien ronden toren, eraan vastgebouwd, waarvan ze nu een
stadsmuseum hebben gemaakt en dat ik je op onze wandeling door Vlissingen heb
aangewezen. - Reserve-bataljons, waren tot voor korten tijd (dit is nu - ‘op papier’
tenminste! - veranderd) bataljons, waarin elk regiment die individuën loosde waarvan
het graag verlost wou zijn. 't Gevolg daarvan is, dat de lastigste, beroerdste en - o
noodlot van Piezewies! - de slechst-gedisciplineerde soldaten erin zijn terechgekomen.
Toen ik dan ook ‘mijn’ compagnie voor het middagmaal zag aantreden kon ik tot
mezelf zeggen, dat ik nog nooit zoo'n minzaam stel trosbroeven22 bij elkaar had
gezien. Enfin, met 's Heeren hulp hopen we de tucht eronder te handhaven, die voor
de doeltreffendheid der vaderlandsche weermacht noodzakelijk is. - Morgen hoop
ik ermee te beginnen: doe maar eens 'n schietgebedje voor me. 's Middags gebruikte ik in den huize ‘Ophir’ het middagmaal met Ada en Jos de
zoon en den huisvriend, den heer Stevens. Lo is namelijk nog in het modderbad
Rockanje, waar hij met baat genezing zoekt voor zijn rheumatiek. Einde dezer week
komt hij terug. Na tafel zaten we heerlijk rustig voor 't huis in den zomeravond en
wandelden later nog over de Boulevard in den maneschijn nadat ik eerst met den
heer Stevens 'n partijtje biljart had gespeeld. Lo heeft hier namelijk een biljart aan
huis, wat ik fijn vind. - Trouwens, ik heb hier heelemaal 'n best en gerieflijk kwartier
en Ada is erg in haar voordeel veranderd. Ze is wel 'n beetje kleinsteedsch maar van
erg ruime en verrassend-democratische opvattingen. Dit laatste - democratisch bedoel
ik - schijnt eigenlijk, natuurlijk onder den invloed van het fabrieks leven, heel
Vlissingen zoo'n beetje geworden te zijn.
We dronken bijvoorbeeld 'n biertje in een soort strandcafé waar Rika Brand-Bekker
met haar damesorkest speelde, en waar tot mijn groote verwondering eerste rangsen derderangs Vlissingers huiselijk door elkaar zaten, officieren van land- en zeemacht
met hun dames naast matrozen en soldaten met hun meisjes! Dat ware in 't
Vlissingen-van-mijn-tijd 'n onmogelijkheid geweest, zooals 't bijvoorbeeld in
Middelburg nòg 'n onmogelijkheid is. De oorlogsinvloed is daarin waarschijnlijk
ook al te bespeuren. -
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Na mijn rommel uitgepakt te hebben - scheerzeep en postpapier heb ik o.a. vergeten
- ging ik om twaalf uur in m'n mandje, sliep eerst niet en daarna erg onrustig, maar
werd vervolgens om tien uur lekker frisch wakker. Ik geloof heusch, dat mijn verblijf
hier mij erg goed zal doen. En nu, lieve Schat, weet je dus weer zoo'n beetje een en ander van mij af, en ga
ik mij eens wijden aan mijn plichten van ‘Officier van Piket’, d.w.z. zorgen, dat
vanavond en vannacht een snoode vijand niet met mijn ouwe Vlissingen of hetzelfs
verdedigings werken wegloopt.
Laat mij door Brander zoo gauw mogelijk jouw portret en dat van de kinderen
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opzenden, dat hij bij De Neye heeft achtergelaten. Scheerzeep en postpapier heb ik
hier al kunnen koopen, zeep veel goedkooper zelfs dan in Den Haag of Amsterdam.
Dag, mijn eigen Vrouws; laat mij gauw eens wat van je hooren. Mijn burgeradres
is: ‘Huize Ophir’ Badhuisstraat 122. Telefoon 120. Vlissingen. Mijn militair adres:
1e Lt. J.L. Pisuisse Ct. 4e Compagnie Reserve Bataljon B. 25e Regiment Infanterie.
Veldleger. Maar voor jouw brieven is 't eerste adres goed genoeg. Tusschen haakjes:
heel Vlissingen kletst natuurlijk gezelligjes over ‘die joenge Piezewies’, die als
officier in zijn vaderstad is weergekeerd! Lollig om 't te zien en te hooren!
Nou, dag schatte pop-van-me. Veel lieve zoenen op je lieve oogen en je zachte
bruinverbrande velletje van
Je Swiepje
Eventueel mij toekomende brood-, vet-, vleesch- en andere kaarten23 heb ik hier
noodig! Zend mij die op! Daag! Oók de gitaar wil ik graag hebben!

Vlissingen, 9 Juni 1918
Mijn allerliefste Fiepsekind,
Wat 'n wanbof, hè, dat ik nu gisteren niet weg kon komen, maar, heusch Schat, 't
ging niet, hoor; de dienst hield mij onverbiddelijk vast. Trouwens, Dirk24, die gisteren
om één uur hier aan kwam, heeft mij tot vijf uur aan den gang gezien, zittende als
eenige en opperste rechter tegenover een verzameling meer of minder groote boeven,
die zich, al naar hun grootere of kleinere misdadige aanleg, aan verschillende
vergrijpen tegen de krijgstucht hadden schuldig gemaakt. Soms was dat heel
onschuldig, bijvoorbeeld, ze waren met afgezakte puttees25 ‘in 't geweer’ gekomen
voor den Groot Majoor of hadden zich de weelde van twee stroozakken inplaats één
in hun bed veroorloofd, maar soms hadden ze heviglijk gezondigd; bijvoorbeeld door
als schildwacht van hun post te loopen, in 't wachtlokaal te slapen of andere dingen
te doen, die in oorlogstijd, de schromelijkste gevolgen kunnen hebben, het verlies
van een belangrijke stelling kunnen veroorzaken of wel van honderden
menschenlevens. - Wonderlijk is dat vooral voor mij, waar mijn heele militaire zìjn,
mijn wezen en streven juist met die oorlogsmogelijkheid samenhangt, te zien, hoe
weinig die mogelijkheid op anderen invloed heeft. Al het handelen en denken van
die vele duizenden jonge kerels, die Nederland op 't oogenblik onder de wapens
heeft, wordt beheerscht door de vraag: Hoe maak ik me 't makkelijkst van m'n dienst
af en hoe ontkom ik daarbij aan straf?’ Of wel, ze nemen de straf als ‘une chose qui
va sans dire’26 maar lappen vóór alles het dienst-belang aan hun laars. Enfin, zoo zit
je dan elken dag 'n paar uur voor boeman te spelen op je compagniesbureau of rijd
bij nacht en ontij door 't donker heen om de lamzakken en plichtverzakers te
attrapeeren en tot rede te brengen. Twee maanden èchte oorlog en de Nederlandsche
natie zou òf vernietigd - òf voor een lange toekomst gered zijn!... Midden in mijn
meditatie komt mijn Bataljonscommandant mij opzoeken om me te vertellen, dat ik
mij morgen ter beschikking moet stellen, om te ontvangen en eigenlijk zoo'n beetje
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tegen mogelijke vijandige demonstraties van het publiek te beschermen, twee Duitsche
officieren, die hier de Duitsche regeering komen vertegenwoordigen bij de begrafenis
van den administrateur Smit, die gedood is bij de torpedeering van de ‘Koningin
Regentes’,27 zeker om alvast te demonstreeren, dat Duitschland daar geen schuld aan
heeft. Ik vind het wel 'n gewichtig, maar toch ook een vervelend baantje, vooral
omdat je vooraf niet weten kunt, wat voor onaangenaamheden er te overwinnen
zullen zijn. Bovendien bezit ik geen gouden fouragères28 voor 't groot-tenue. Die
droeg ik 't laatst bij Wiet z'n vrolijke bruiloft29 weet je nog wel! - Het gaat mij hier
overigens best; in mijn nieuwen werkkring ben ik al heelemaal ingewerkt, ik ga - als
regel - vroeg
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naar bed en ben uiterlijk acht uur op; doorgaans vroeger, want mijn Compagnie moet
veel en ver buiten de stad pionierarbeid verrichten en dan rukken wij om zeven uur
of half acht al uit. Ik drink weinig, eet veel - apropòs stuur mij meer en nieuwe
boterbon's!! - en slaap ‘unbeschrieën’ als 'n roos. ‘Uitgerùst’ zal ik den 1en wel
wezen, maar ‘uitgezorgd’! Laat Dirk je maar eens vertellen van al onze
beslommeringen, dan zal je wel bemerken, dat ik voorloopig nog kopzorg genoeg
heb om er tien ‘vacanties’ mee te vergallen. - Wees jij eens 'n flinke meid en bezorg
ons vóór den 1en Juli - maar op 'n fatsoenlijke manier, hoor! - vijfduizend gulden,
dan maken we je eerelid van de Maatschappij. Neen maar, zonder gekheid, hoor Pop,
het ziet er belabberd uit en de kans is akelig groot, dat we met 1 juli zonder geld
zitten, vooral nu in deze maand met dìt weêr en dìt programma 't Centraal Theater
'n reuzestrop wordt. Gaat het zóó door, dan hebben we kans, al onze gemaakte winst
weer te verspelen en dan zal mij het scheiden van 't Directeurschap in de Amstelstraat
nòg minder zwaar vallen. Je weet waarschijnlijk, dat Van G. - op onze condities niet
continueeren wil. Gelukkig heb ik aan Dirk een pracht van 'n bondgenoot, waarvoor
ik in deze omstandigheden niet dankbaar genoeg kan zijn. Lo heb ik gisteren zijn f 120.- betaald, die, zei hij, ook bij hem ‘op 'n gloeiende
plaat’ vielen; iedereen schijnt geld te kort te hebben in deze dagen. Je moogt mij
tenminste wel eens wat sturen; anders kan ik het, tot het oogenblik, dat ik traktement30
krijg niet uitzingen.
Laat mij dan tevens gitaarsnaren, militaire boorden en sokken sturen. Ik hoop maar
weer op a.s. Zaterdag om over te komen maar laten we ons maar geen illusies maken,
want mijn onder-luitenant is nog steeds met ziekeverlof en ik weet niet, of hij de
volgende week al terugkomt. Tot mijn vreugd heb ik bespeurd, dat de 1e Juli een
Zondag is; als 't een beetje wìl kan ik dan Vrijdagavond (den 29en) al hier vandaan,
maar ga dan naar Den Haag, waar een paar repetities voor ‘Johan’31 nog wel zeer
noodig zullen zijn. Van Gelder heeft mij nu telefonisch beloofd, zoo gauw mogelijk
te zullen beslissen of Huf dan wel Erfman de rol van Pintsch zal spelen. Wil je
Brander zeggen, dat hij vooral al mijn tooneelgoed laat schoonmaken en opknappen!
Bij jelui zal het met dit zomersche wêer ook wel misère zijn, hè, of zijn de
Deventenaren in grooten getale opgekomen om Fietje te bewonderen? Maak je 't
goed, lieveling en lig je nog geregeld in 't zonnetje? Laat me maar gauw weer wat
van je hooren; je briefjes hebben altijd zoo'n prettige, opwekkende uitwerking op
mij, wat ik waarachtig wel noodig heb. Ik vrees, dat deze brief dan ook niet erg leuk
is om te lezen, maar ik kan er heusch niets aan doen. 'n Volgenden keer beter! - Dag,
mijn allerliefste, vroolijke, door-iedereen-beminde Vrouwtje. Duizend lieve gedachten
en teedere zoenen op je lieve oogen (die me uit je portret aankijken)
van je Man
(‘m'n Mmàn en m'n schrijftafel.’)32
Lo en Ada zenden hartelijke groeten,
Lo loopt ondanks de modder van
Rockanje nog maar ‘belaashaard!’
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Vlissingen, 21 Juni 1918.
Mijn allerliefste Vrouwtje,
Je hebt gelijk, 't is 'n schande, dat je deze week nog niks van mij hoorde, maar ik
voelde me de eerste dagen ook zóó lam en ziek, dat ik me zelfs niet tot 't schrijven
van 'n kattebelletje zetten kon. - Ik heb me trouw dien Maandag aan mijn gram kinine
gehouden, maar de koortsvlagen wilden maar niet verminderen. Dinsdag ben ik naar
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den dokter gegaan, die mijn kinine dosis op 1 gram per dag bracht en voorschreef,
dat ik er nog 6 dagen mee moest doorgaan. Dien avond moest ik vroeg naar bed,
omdat ik niet meer op m'n beenen kon staan. Ik heb toen bovendien mezelf een pot
kamillethee voorgeschreven en twee wollen dekens. Zoo heb ik er de koorts in eens
uit-getranspireerd, want Woensdag was ik al aanmerkelijk beter en gisteren,
Donderdag, kon ik weer met den troep mee. Er is anders met dien troep niet veel te
doen, want 't is aldoor wachtjes kloppen en corveeën doen, waarbij je als officier
niets te maken heb. Neen, hoe leerzaam op 't oogenblik ook mijn verblijf in 't
Veldleger moge zijn, vooral om 't kleinzielig gepruts van den ‘inwendigen dienst’,
den rompslomp van de administratie en de hopelooze stelselloosheid van de
leiding-van-hooger-hand te leeren kennen, gelegenheid om, zooals dat voor mijn
detacheering heette ‘mijn militaire kennis en bekwaamheid te vermeerderen en te
vernieuwen’, heb ik tot nu toe niet gehad. - Vandaag ook weer werd mijn keurig
opgemaakt oefeningsplan in de war gestuurd omdat mijn mannetjes werden
opgecommandeerd om een schuit met hooi te lossen.... Enfin, daaraan heb jij nu te
danken, dat je op dit mooie dienstpapier 'n epistel krijgt. - Och, veel nieuws heb ik
natuurlijk ook al niet te melden. Die arme Lo loopt weer als 'n man-van-tachtig door
de jicht, maar blijft er goedsmoeds onder en vol vurige belangstelling in.... den afloop
der verkiezingen! Heel Vlissingen stond onlangs overeind omdat Treub33 kwam
spreken, aan wien een serenade werd gebracht! Of ik er niet heen moest, vroegen
ze! Heilige eenvoud!
Nies schijnt nijdig te zijn, omdat ik haar wat duidelijk heb laten merken, dat ik
haar 'n dom vrouwspersoon vind; vandaar waarschijnlijk haar briefje aan jou en het
manen om de honderd pop, die ze, als ik erg royaal wil zijn, nog van me krijgt. We
hadden nl. F 5.- per dag afgemaakt, maar ik ben eigenlijk lang geen 20 dagen daar
geweest, vooral niet omdat ik bijna geregeld in de stad at. Kun jij haar f 100.- sturen
(ik krijg ze natuurlijk aan 't eind van de maand) doe dat dan, maar laat ze anders
gerust nog wat wachten. Ik zal haar wel eens een briefje schrijven. - De overige
donkere wolken aan den finantieelen hemel zijn nog maar weinig opgetrokken, al
maken Jan en ik ook aan 't eind van de maand nog eens 'n paar maal f 200.- Ik zal
weer aan Oyens moeten schrijven, maar zie er vreeselijk tegenop. Even moet ik mijn schrijven onderbreken, om rapport te houden en soldij te laten
betalen.
Dit afgeloopen zijnde en de jongelieden gevoederd met aardappenlen en schelvisch
is mijn dagtaak voor vandaag alweer ten einde. - Doodjammer, dat ik Zaterdag niet
kan wegkomen, maar ik moet oppassen, dat ik in deze korte maand van mijn verblijf
hier geen indruk van lijntrekkerij maak. Ik zie nu naar mijn gewone werk weer als
'n verfrissching uit en val er, zooals je weet, Zaterdag den 29en alweer midden-in
door 'n avond bij de Chabots te Rotterdam als die tenminste doorgaat. Maak 't ons
in 't Grand Hotel maar recht gezellig hoor Schat, dan zullen we daar ondanks de
ellende der tijden 'n genoegelijk Juli maandje hebben. Die gulden méér per dag, daar
zal ik nog eens over moeten praten, maar er zal wel niet veel aan te doen zijn. In
godsnaam, we zijn nu eenmaal arm en zullen 't wel blijven. Maar.... rijk in liefde is
òòk wat en een lieve vrouw is een Schat, met geen millioen te betalen. Wat dàt betreft
ben ik 'n Rotschild! Nou? Hoe bén ik!
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Dag, mijn liefste snoes. Hou je maar flink, hoor, tot ik je weer in m'n armen mag
sluiten. Heel veel groeten aan 't heele Vondelstraatgezin en hèel, heel veel liefs voor
jou van je trouwe34
Mannie
Deze brief is op dienstpapier geschreven.
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In de zomermaanden van het jaar 1918 ligt Fie weer in het Burgerziekenhuis in de
Linnaeusstraat te Amsterdam. Pisuisse werkt in het cabaret-Artistique in Scheveningen
en schrijft Fie vaak over zijn belevenissen.
We lezen b.v. in het programma van 5 juli 1918 voor het eerst dat David J. Lobo
met zijn Imitatievoordracht van ‘De laatste eer’ door S. Falkland (Herman
Heijermans) komt. Daar geeft Pisuisse in de brieven van 17 juli en volgende,
uitgebreid commentaar op. Ook staat Jenny Eibers (Gilliams) met haar ‘Hollandsche
liederen’ vaak op het programma.

Scheveningen, 10 Juli 1918
's avonds 8.45.
Mijn lieve, kleine, magere, bruine, slappe, snoezige Fiepseltje,
Terwijl Annie Blommers zich tegen de tooneelpet van Yard35 aanwrijft vind ik de
gelegenheid geschikt om je alvast m'n eerste brief te schrijven, te meer, omdat er
heusch over vandaag nogal een en ander te vertellen valt. - In de eerste plaats - lach
niet! - ben ik toch maar boven gebleven, omdat ik ten slotte van m'n lekkere, luchtige,
rustige kamer met 't mooie ruime uitzicht en.... de prettige herinneringen aan gelukkige
oogenblikken met mijn Schat, niet goed scheiden kon. - Een bed heb ik nu laten
weghalen, omdat zoo'n leeg bed naast me maar beroerd is, en mijn bed staat nu tegen
de muur aan, vlak naast de vaste kast. - Daar, d.w.z. in mijn kamer, niet in m'n bed!
- hadden we dan vanmorgen onze vergadering, waarbij Mies36 met de enormiteit voor
den dag kwam, dat de zaak niet goed marcheerde omdat - stel je voor! - mijn salaris
te hoog (!) is. Op deze malloterij werd ze dan ook door Jan en door Dirk Witte met
heftigheid van antwoord gediend. Ik heb haar in ernstige overweging gegeven, maar
liever haar aandeel ter beschikking te stellen - Witte wil het overnemen - opdat wij
van haar lastige inmenging en het krentekakkerige geleuter van haar echtvriend in
den vervolge verschoond blijven. - Tot één uur waren wij bij elkaar; daarna lunchten
Dirk en ik samen en na een kort dutje - van 3 tot 3.45 - ging ik tot halfzes met Jan
repeteeren. - Ik noodigde hem uit, een borrel bij mij te komen drinken
De brief eindigt plotseling en is niet verder afgemaakt.

Scheveningen, Donderdagavond 1918
bij twaalven. 12-7-1918.
GRAND HOTEL

Scheveningen (Holland)
Mijn allerliefste Schat,

Mijn liefste lief

Nog even, vóór ik ga slapen, het beloofde dagelijksche briefje. Veel kan er natuurlijk
niet in staan, omdat ik je pas gezien heb, maar het moet dan voor mij maar een
nachtgroet zijn, die voor jou een ochtendgroet wordt. - Thuisgekomen (waar alles
naar verf ruikt, want Goldsmit schiet geweldig uit zijn proprietaire - slof!) vond ik
Annetje37, vol compassie over jouw ziekte en vol belangstelling voor mijn ervaringen
in Zeeland en m'n plannen voor 't volgende seizoen. Zij gaf me f 150.- waarvan ik f
125.- aan Brander meegaf voor jou. Hij zou ook de verlangde enveloppen en
postpapier brengen, ofschoon ik in de gauwigheid het papier niet vinden kon. - Ik
hoop, dat hij gelukkig was. Lang pratende, eerst met Annetje en daarna nog met
Dirk, verzuimde ik natuurlijk bijna mijn trein van 5.03, maar kreeg hem toch gelukkig
nog te pakken. Natuurlijk stampvol, zoodat ik geen dutje kon doen en vanavond erg
slaperig ben. Bovendien heb ik een beetje keelpijn (Spaansche griep?)38 maar zong
best en speelde met mijn grootste entrain.39 De zaal was vol en het publiek luidruchtig
voldaan. - Oh ja, in den trein sprak ik nog notaris Sterkman, die je hartelijk groeten
deed. Margie40 zou je mogen trachten
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op te zoeken en Manders en zijn vrouw komen Donderdag. Ik zelf kom Maandag
weer bij je en hoop je dan al flink uitgerust en aangesterkt en aangenaam naar
knoflook ruikend aan te treffen.
Nacht, mijn lieve Schat. Het heeft hier geweldig geregend, maar nu is de lucht
schoongewaaid en ik kan aan de sterren vragen of ze alsjeblieft 'n beetje bij jou in
de kamer wilden schijnen en je vertellen, dat je ouwe, trouwe!!41 Swiep met heel veel
liefde aan je denkt. Nacht, Liefste. Beterschap hoor. Heel veel lieve, zachte zoenen
op je zachte huidje en je snoezige snuitje van
Je man.
Ik vergeet nog, je volgens afspraak mee te deelen, dat ik vanmiddag al was 't dan
maar op m'n eentje met het Handelsblad, fijn gegeten heb en dat ik nu juist een
prachtig avondmaaltje van ham en kip (inplaats van m'n lunch) naar binnen heb
gespeeld. Zal jij ook lekker veel eten, Schat. Dan wor'je weer gauw beter.
Groet Dr. De Smitt.
Daag,
je ‘Bobbie’42

Scheveningen, Vrijdagavond 13-7-1918.
8.35
Liefste, kleine Vrouws-van-me,
Plicht getrouw zet ik me in, m'n kleedkamer tot schrijven, terwijl Annie Blommers
voor de zoo veelste maal Speenhoff's ‘Pet’43 voor 't voetlicht brengt. Ik zelf ben juist
achter gekomen en iedereen heeft me verteld, dat mijn knie wit van de poeder zat,
maar niemand is zoo snugger of zoo vrijmoedig geweest om me even op 't tooneel
te komen afborstelen.......
Nederlanders leren nòòit 't Cabaret!!
Vanochtend heb ik fijn uitgeslapen tot halftien, op m'n gemak ontbeten en daarna,
terwijl ik m'n toilet voltooide Jan Hemsing en Daan van Ollefen bij mijn ‘lever’44
ontvangen. Laatstgenoemde is nog niet van Spree af, maar doet al het mogelijke om
er weg te komen.
Om 12 uur ging ik zwemmen: koud was 't in de lucht, maar fijn in 't water. Toch
was ik de eenige op dat oogenblik. Zoo alleen zwemmen is ook wel eens fijn en de
badknechten laten je dan veel meer vrijheid. - Maak je niet ongerust: ik ben
voorzichtig. Bad afgeloopen... Pijpie gerookt... Glaasje sherry gedronken... Wèèr heelemaal
alleen voor de rotonde, waar geen sterveling zat. Daardoor moest ik wel notitie nemen
van één meneer, die op mij àf kwam en tot ‘de grote familie’ behoorde - gevolg
gevende aan een dartel namenspel in m'n hersenpan noem de ik hem Meneer
Spanjaard... De man heette ‘Menko’45.... Enfin, 't bleek dat tenminste zijn vrouw
‘Spanjaard’ heette. Geluncht en vervolgens naar de Princesseschouwburg om debuut

Mijn liefste lief

bij te wonen van meneer Bronsgeest, je weet wel van de ‘Singing Pierrots’46, die nog
eens in 't Centraal hebben gezongen. Ze hadden nu een juffrouw bij zich, die heel
aardig was, maar 't jammerlijk dilettantisme niet kon wegwerken van de twee - meer
dan ‘half-zachte’ Pierrots. Van Gelder schoof natuurlijk oogenblikkelijk naar achter ‘omdat 't zoo'n lekkere
meid was.’ Ook 'n manier om de ‘kunst’ te dienen. - Ik sprak inmiddels De Haan,
die ik aanbood voor f 200.- per avond in de eerste twee weken van September daar
te komen spelen. Hij had er wel ooren naar. - Morgen devisie.47
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Toen bracht ik een vergeefsch bezoek bij den chef den militaire vrijheidsdienst (je
weet wel), dien ik echter niet thuis trof. Toen.... (ik lijk Fietje wel met m'n toen....
toen’) ging ik terug naar Sch, dronk thuis 'n kopje thee en begon met de vertaling
van couchette48. Jan kwam vervolgens een borrel drinken en ik had 'n avontuur. M
'n glaasje was namelijk bij Manders achtergebleven en ik ging naar beneden om het
te halen, klopte aan de zitkamer, éénmaal, tweemaal, driemaal.... geen gehoor... ging
de zitkamer binnen, vond geen glaasje..... klopte aan de slaapkamerdeur... eenmaal...
tweemaal... driemaal... viermaal.... geen antwoord... Denk: ‘ze zijn uit.’ Doe de deur
zachtjes open, zie de kamer donker en het echtpaar - netjes! - te bed... Stel je voor
om halfzes 's middags!. Ze dachten, geloof ik, eerst, dat ik een hotelrover was.
Goddank had ik Manders z'n ‘boksbeugel’49 in de zitkamer zien liggen! Enfin, ik
kreeg m'n glaasje en borrelde met Jan, we hebben nagemeten, dat er 26 glaasjes in
een ‘vierkante pot’ gaan, die nu f 5.70 kost en ik heb verleden Donderdag f 10.90
aan de Vinicole betaald, zoodat de borrel mij ongeveer 'n kwartje kost. Het is te dol,
maar toch te lekker om 't te laten. - Ik heb nu de ‘weduwe’50 in het hotel gezien, maar
nog niet gesproken. - Verder heb ik geen nieuws.. 't Publiek vanavond is
‘Vrijdagavondsch’, d.w.z. burgerlijk maar goedlachsch. Ma is in de zaal. Ik zal zien
haar te spreken. Dag, mijn eigen allerliefste! Van harte beterschap, hoor. Tot Maandag.
- Heel, heel veel liefs, zooals 't voor jou alleen maar ‘liefs’ kan en mag wezen. Jan
laat groeten.
van je Mannie

Scheveningen, Zondagmorgen 1918
10 uur 's ochtends.
15-7-1918.
GRAND HOTEL

Scheveningen (Holland)
Mijn Liefste,
Gister bleef door allerlei omstandigheden: repeteeren, confereeren enz. de dagelijksche
brief in de pen en, doordat ik overhaast in 't theater kwam, en me dus niet vóór de
voorstelling kon schminken, kwam ik er ook in de kleedkamer niet toe, je te schrijven.
En evenmin 's avonds, want ik was zwaar verkouwen in m'n kop en nieste me halfdol.
Eigenlijk geloof ik, dat de bloemen van Mevrouw Polak51, die oud en droog waren
geworden en mijn heele kamer met stuifmeel hadden overstoven mij een prikkelende
aandoening op de slijmvliezen hebben bezorgd, want terwijl ik vanmorgen bij 't
opstaan mijn nieserij kwijt was ('k had ten overvloede aspirine ingenomen), begint
het weer, nu ik aan tafel zit. Ik zal 't meisje vragen, 't tafelkleed uit te kloppen. Die
ouwe Mevrouw P.!
Daar heb je zelfs last van terwijl ze er niet is! Enfin, ik zit nu in den ochtendstond
bij 't open raam te pennen en zal deze brief ‘per expresse’ doen gaan. Dan krijg je
toch in elk geval je rantsoen. - En vanavond schrijf ik dan weer in de kleedkamer. -
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Vreemd, - maar niet òngewenscht voor je beterschap! - dat je nog maar zoo weinig
bezoek hebt gehad. Ik hoorde anders al van verschillende menschen, dat ze je wilden
gaan opzoeken. Maar, Schat, maak je nu niet te druk, hoor. Want kalmte alleen kan
je - in dit geval nu heusch - redden. Die grappenmakerijtjes met de zusters - je ziet
ik heb net jouw brief ontvangen - winden je misschien veel te veel op. Laat nu een
ander maar eens voor Clowntje spelen en spaar jij je krachten maar. Als je nà je
rustkuur niet minstens 70 kilo weegt, kijk ik je niet meer ân!
Straks - om half elf - krijg ik Joop van Hulzen bij me om te repeteeren; ik zou dan
daarna per fiets meegaan naar hun privé-badtent aan den Wassenaarschen Slag, maar
ik voel er eigenlijk niet veel voor. 't Is een goed jog, maar zoo'n hopeloos ‘halfzachtje’,
niet in der dààd, maar in zijn manier van doen. En Lien52 d'r gezelschap, zoo'n heelen
dag, lokt me ook niet erg aan. - Als ik dus zijn liedjes heb aangehoord, denk ik te
gaan

Mijn liefste lief

214
zwemmen - deze keer dan maar weer met ‘verleidelijke vrouwen’, die echter in mij
een ‘heilige Anthonius’ zullen vinden, want (wonderlijk!) ik heb niks geen zin - en
daarna ga ik reclame-wandelen op de Pier. - 't Is suf hier zoo alleen, maar als jij nou
maar beter wordt, kan 't me niet bommen. - De jonge Daan53 kan niet bij mij komen:
Spree houdt hem vast en zijn contract breken heb ik hem zelf afgeraden. - Trouwens
ik zou al weer dadelijk met hem opgescheept zitten, want we hebben in September
nog niks: de Princesse-Schouwburg wil alleen op percentage werken en daar denk
ik niet aan, en van Rotterdam hoor ik ook niets verder. Rooskleurig zijn de
vooruitzichten dus nog niet. Kon ik maar uit dit verdoemde Nederland weg! Enfin,
ik begin te mopperen en daar heb jij niets aan. Dit is dus 'n bewijs, dat ik met pennen
moet ophouden. Dag, mijn eigen allerliefste Schat. Zonder jou ben ik maar 'n
melancholiek prulletje, hoor. Niks gedaan! Wor' maar weer gauw groot, dik, sterk
en beter. Heel veel zoenen uit de verte van je
Man
‘Stad en land’54 heb je zeker ontvangen? Ik stuur nu ook de Dameskroniek op.
Dààg.

Scheveningen, Zondagavond. 15-7-1918.
8.30
Lieve Fiepseschat,
'n Kort briefje natuurlijk maar, hè, want op zoo'n Zondag gebeurt er niet veel
bijzonders. Vanochtend eerst aan Fietje geschreven, dat weet je, en daarna volgens
program: gerepeteerd met Van Hulzen, gezwommen,.... Het gevaar van Bussum55
was in 't water als een groote dikke wallevisch, maar ze zwemt uitstekend, en in haar
gezelschap was Mizzi Gampa, die Hollandsch heeft leeren spreken en er uitzag als
'n vod... Toen 'n Piertje gepakt, 'n glaasje sherry gedronken, koffie gedronken en
vastgeslapen tot 4 uur. Ik slaap namelijk tegenwoordig 's nachts zoo beroerd. Daarna
met Jan gerepeteerd en geborreld met Manders en Kattenburg bij M. op 't balcon.
Zijn Vrouw ligt weer ziek in bed, de stakker. Die heeft ook geen prettig verblijf in
Scheveningen! Vele menschen in 't Hotel, vanaf de nachtportier tot de Directrice
vroegen naar je, zoo ook notaris Sterkman en zijn Vrouw, Mevrouw Lebret en
Kleerekoper, die hier - ik weet niet waarom - in den hall zat. Hij zou je eens gaan
opzoeken. Het is langzamerhand vol geworden in 't Hotel, maar nu jij er niet bent om mee te
praten, laten al die lui me koud. Namen geef ik ze ook niet meer, want ik kan ze toch
tegenover niemand anders gebruiken. - Het aardige vrouwtje met het schat van 'n
jongetje, dat zulken snoezige billetjes had (d.w.z. 't jongetje, niet het vrouwtje) heeft
nog twee andere kinderen, 'n Heel klein meisje, draagkindje, en 'n klein jongetje van
'n jaar of twee met kromme beentjes. Maar je weet, wat 'n mooie mannen er plegen
te groeien uit kleine jongetjes met kromme beentjes! Zie 't portret van Pisuisse op
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één jarige leeftijd! Ik hoor van Jan, dat Ada56 je heeft opgezocht; de visite begint dus
langzamerhand te komen. Niet te druk maken, hoor.
Nu, lieve Pops, ik ben benieuwd, of je nog vanochtend deze brief zult ontvangen,
nog vóór je mij in levenden lijve voor je ziet staan. Tot zoolang maar meer 't beste,
hoor. Heel veel liefs van
Je Mannie
Een tekening van de pier in Scheveningen.
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Dit is een fantastische teekening van de Pier met alle vlaggen halfstok, omdat Fietje
er niet meer haar lieve persoonlijkheid (met de koffie van tegenwoordig, namelijk
bruin en slap!) vertoont.
Sw.

Scheveningen, 1e 17 Juli 1918.
Grand Hotel ci-devant l'hotel Garni
Scheveningue
directeur H.A. Fuhr
Allerliefste Schat,
Nu heb ik je tenminsche weer eens wat te vertellen; wèl geen wondergroote
gebeurtenissen, maar toch evenementjes, die wat afwisseling in mijn existentie hier,
wat leven in de brouwerij brachten. - Toen ik Maandag van jou was weggegaan heb
ik tenminste fijn kunnen slapen in den trein, zoodat ik 's avonds weer frisch was. In
‘De Burght’ waar ik een biertje dronk, ontmoette ik Frits en Beppie57, die, zooals je
waarschijnlijk van Hans en Lola58 al zult hebben gehoord, schipbreuk leden met een
zeiljacht in de Zuiderzee. Beppie trachtte dapper Engelsch te praten met twee Schotten,
trouwe bezoekers van ons Cabaret, die daar ook met Lou en Margy59 zaten. Het waren
een zekere Macinayre en Scott Brown, twee buitengewoongeschikte jongens (een
vliegenier en een waarnemer) met wie ik, nadat de anderen vertrokken waren, nog
tot halftwee heb zitten naboomen, zeer interessant en genoegelijk. Gisterochtend was 't hier beestenweer en ik ben in wanhoop met Jan gaan biljarten;
's middags was 't weêr prachtig, maar toèn had ik natuurlijk repetitie. 's Middags laat
zat ik met de Mandersen een borrel te drinken bij Kattenburg, waar een meisje
Flesseman mij de kaart zou leggen. Ze voorspelde me allerlei ‘onaangenaamheden’,
maar ook veel geld en vervulling van een hartewensch. Wat die ‘onaangenaamheden’
betrof, dat kwam al dadelijk 's avonds uit.... Maar laat ik je eerst nog verder van 's
middags vertellen. - Ik moest ook de kaartleggen en kreeg als slachtoffer een ander
juffertje Flesseman, 'n klein, brutaal blaagje, heel jong nog, die o.a. bij Mien60 op de
Fröbelschool was geweest. Ik ben natuurlijk 'n hoop hocus pocus uit gaan halen en
heb allerlei nonsens uitgekraamd, maar blijkbaar met zòò'n ernst, dat het arme ding
ten slotte met een hoogrooie kleur en tranen in d'r oogen zat te luisteren en de anderen
ook allemaal de kaart gelegd wilden worden.... Wat suggestie en een brutale tong
toch al niet kunnen uitwerken, hè! Later at ik bij de Mandersen in 't restaurant, waar
ik op de belangstellende vragen naar jouw gezondheid moest antwoorden en groeten
over te brengen kreeg van de ‘weduwe’, de Sterklieden61, Louis De Bree en Annie
Backer. Nu van die ‘onaangenaamheden’ verteld: juffrouw Flesseman had me dan
voorspeld ‘onaangenaamheden’ met een zwarte heer, dito met een weduwe, dito met
twee zwarte heeren, enfin, ik had onaangenaamheden genoeg in mijn toekomst, om
er mijn heele leven plezier van te hebben; maar dat ik ‘onaangenaamheid’ zou krijgen
met den tooneelmeester, dàt had toch niet in de kaart gestaan!
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Stel je voor, de eerste voorstelling loopt goed van stapel, we waren op tijd en de
boel had succes. Alleen Lobo is me niet meegevallen. Zijn monoloog ‘De laatste
Eer’62 vind ik pijnlijk en niet geestig en van zijn imitaties daarin (veel te veel en
daardoor te lang) kon ik eigenlijk alleen ‘Verkade’ apprecieeren. - Enfin, we kregen
dan na de pauze het ‘Stukje in 't Ochtendblad.’ Alles gaat goed tot het eind. Daar
komt me een tropische donder- en hagelbui opzetten, de hagelsteenen kletteren op
't dak en verdooven elk ander geluid, de storm buldert om den schouwburg heen, het
licht op 't tooneel - behalve het voetlicht - slaat uit en bovendien begint een luik,
achter 't tooneel, waarvan ik reeds drie dagen geleden het vastzetten had gelast, met
donderend lawaai open en
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dicht te slaan. - We hebben dwars door al die ellende heengespeeld, maar 't succes
was natuurlijk naar de maan. Ik na afloop den tooneelmeester 'n uitbrander verkocht,
omdat hij 't luik niet had vastgezet en ons hulpeloos in 't donker had laten staan,
terwijl hij nog twee mensen tot zijn beschikking had, en daarna wilde de heer
tooneelmeester mij te lijf, deed tenminste alsòf, weet je wel, zoo echt op z'n
Hollandsch met slagen op zijn borst, en geraas en getier; alles nog met 't publiek in
de zaal, omdat de menschen door 't noodweer niet weg konden. - Ik heb me gelukkig
dood - en doodkalm gehouden, maar daarna in 't kantoor nog eens rustig Max van
Gelder den mantel uitgeveegd, in presentie van z'n vrouw, wat-ie altijd vreeselijk
vindt. Ik heb hem gezegd, dat ik het verdomde langer terwille van 'n paar gulden in
zijn portemonnaie, met een defecte rommel en ongeoefend personeel op de planken
te staan en dat ik niet verder zou werken als hij in een en ander niet afdoende voorzag.
- Straks om twaalf uur voortzetting van dit huiselijke drama..... Zeg, Pop, je hebt me
'n fijne lange brief geschreven, maar deze is toch ook niet voor de poes, hè. Van poes
gesproken: als dat leelijke Timbertownfolly63 - katje met haar gehavende neus, haar
loopende oogen en haar zoetvoeten nog eens op je bed springt in de nacht, stroop ik
haar a.s. Donderdag. Jou 's nachts te bespringen is mijn afdeeling! De ‘prijsvraag64
had ik hier ook al opgelost. De letters kwamen voor in de adv. van Allard65 hè.
Nou, dag, lief-ding-van-me, ‘hou je mar tye’, hoor - 'n Steenpuist op je billetje is
onpleizierig maar je gaat er niet van dood. In elk geval het beste ermee. Groeten van
alle kennissen, hier en heel veel lieve, zachte zoenen op je gegolfde haren en je
magere snuitje van
je trouwe Swiep
Gisteravond met het noodweer is de halve kamer hier ondergeloopen. Vandaag moet
het kleed worden gedroogd, maar 't stortregent weer. - Je verzuimt niet veel, hoor!

Scheveningen, 19 Juli 1918
- ARTISTIQUE
Scheveningen,
Directie: Max van Gelder.

CABARET

Liefste Fiepsemopsje (nieuwste naam),
Gisteravond heb ik niet geschreven, omdat ik betoel betoel niets te schrijven had en
ofschoon ik op 't oogenblik ook niet overvloei van nieuwstijdingen wil ik nu toch
weer mijn echtelijken plicht (op papier!!!) vervullen en je een klein episteltje zenden.
De dikke Brickson staat - voor 'n volle zaal - een vervelend potpourrietje af te
draaien en Jan zit achter mij zijn grijze haren weg te schminken, wat ik trouwens al
gedaan hèb en wat Yard66 direct gaat doen. Wij zijn zoo 'n knap stelletje ouwe loellen
bij elkaar! En daarnet komt Ma67 hier bij me achter, eigenlijk geloof ik alleen om 'n
plaatsje te vragen, wat ze dan blijkbaar niet aan Van Gelder durft te doen, maar
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zoogenaamd om me te waarschuwen, dat Ma en dochter Smit68 of ‘Smit van der
Honert’ zooals ze nu zich noemen, al vertellen dat wij gescheiden zijn. En tante
Stanny69 bracht dat natuurlijk weer netjes aan Ma over, en die goeie ziel maakt er
zich toch telkens maar weer ongerust over.... Enfin, laat de bende maar roddelen! Ma liet je hartelijk groeten, zoo ook Yard, die Ma net een plaatsje in de zaal heeft
bezorgd. Morgen gaat zij naar Rotterdam om bij Mien70 Ellytje71 op te passen, die
weer ziek schijnt te zijn. Hans72 is met de twee jongens De Stuers ergens naar buiten,
en Dré73 is ‘Strohwittwer’74; Maar desondanks heb ik hem hier nog niet gezien. Wel
heb ik vandaag voor 't eerst hier Lola75 geproken. Ze zag er maar pipsjes uit. Een van
haar Engelsche vrienden, de meest ernstige adorateur76 van de twee ligt met een
ernstige
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spataderoperatie in het ziekenhuis. - Misschien is ze dààrvan zoo onder den indruk.
- Vanochtend heb ik voortdurend geconfereerd met de Encla's en met Jenny Elbers77;
we zullen toch heusch weer een paar menschen moeten vastleggen, want we kunnen
anders onze programma's niet vaststellen. Alleen, de lui zijn schrikbarend hoog in
hun eischen geworden. Ik moet er Maandag nog eens ernstig met Dirk Witte over
spreken. Apropos, van Dirkje W.: Mies de Neye verkoopt hem haar aandeel en
verdwijnt dus - goddank - als ‘presidente-commissaris’ van 't tooneel, waarop ze
zich géén lauweren heeft vergaârd. Maandag, halfdrie hoop ik dan weer bij jou te zijn en nu eens een rustig oogenblikje
met jou alleen te kunnen hebben. Donderdag was 't maar sufjes, hè? Maak je je nu
niet al te druk met bezoekjes, lieve Schat. Heusch, het kàn niet goed voor je zijn!
Van Frits, Beppie, Hans, Lola, Jan, Yard, de Sterklieden, Leon, Mann, Jopie
Bremer, de voorportier, de nachtportier en het kamermeisje - je bent zéér populair!
- de hartelijkste groeten en beterschapswenschen.
En heel, héél, héél veel liefs, veel teedere gedachten en zoenen van
Je Mannie

Scheveningen, 20 Juli 1918.
Mijn arme, kleine zieke Vrouwtje,
Even maar weer 'n lettertje uit de kleedkamer om je te troosten in al je beroerdigheid.
Arme Schat, doet 't nare buikje nou weer pijn? Flink moed houden, hoor, in 'n paar
dagen ben je weer van de ellende af. Ik zelf voel me, unbeschrieên, de laatste dagen
goed en wel; alleen heb ik 'n vervelend blaârtje of puistje of weet-ik-wat van binnen
op m'n onderlip en heb daar vreeselijk last van, omdat ik er aldoor op bijt. Mijn
‘rimmetiekies’ heb ik aan Frits Lebret geleend, die een hevigen aanval van rheumatiek
had en vreeselijk kreupel liep. Ook Lolaatje was vandaag heesch en verkouwen in
bed gebleven, maar toch hoopten ze vanavond allemaal in 't Kurhaus te zijn, waar
ik hun gast zou wezen, 't Is anders te warm om eventueel te dansen; groote goden,
het is hier zoo benauwd en op het tooneel loopen we haast onder van 't transpireeren.
Ik dronk bij de Mandersen een borrel; we schijnen hevig bij hen in de pas te staan
en worden reeds nù op een fuif gevraagd in 't winterseizoen. Als we dan maar allebei
vrij zijn, wat wel uitzondering wezen zal, want voor mij ziet het er tenminste wel
naar avond-aan-avond-werken uit.
O, zeg Pop, de ‘kijkfamilie’ is geariveerd, maar ‘kijkt’ niet meer. De belangstelling
van de vorige jaren schijnt dus speciaal voor jou geweest te zijn. Ik voel mij ernstig
gegriefd...
En nu nog iets heel bijzonders: ‘Annetje’78, weet je wel, dat stijvige oude mensch
met die malle hoeden, die wij zoo genoemd hebben, omdat ze zoo op onze vriendin
uit Zeist79 lijkt, is inderdaad een freule De Geer! Freule De Geer van Oude gijn! Hoe
vin'je zóó'n toevalligheid! En dan ‘oude gijn’! Ik vind er niks gijnigs ân. 't Is hier
anders 'n geweldige deftigheid in 't hotel. Je glijdt er compleet over de baronnen,
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baronnessen en jonkvrouwlijkheden uit. Gelukkig, dat er ook zoo nu en dan een
Flesseman of een Gans doorheen loopt! En ik zit nog maar altijd eenzaam op de
Belvédere. Vol is het ook nà den 15en - hier in Scheveningen niet geworden. Nee, popke, ik heb hier in 't Cabaret nog niet ‘My old Dutch’80 gezongen. Dat
‘tweede gezicht’ van je is dus een hallucinatie geweest.
Goddank, het begint weer eens geweldig te donderen. Deze keer kan Deetje81 ervan
lusten, die nu op 't tooneel staat. Maar ik zal er ook nog wel een beetje van mee
krijgen, want ik moet nà hem op. Hij is nu aan ‘De Vries’. Dan komt nog ‘Verkade’,
die hij
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nu - zeer terecht - aan 't slot doet en dan... komt Swiepje.
En deze brief moet ik nog even weg sturen, dan krijg je hem misschien nog morgen.
Dag, mijn liefste. Van harte beterschap, hoor en vele, vele lieve, zachte, troostende
zoenen
van
Je Mannie

Scheveningen, 22 Juli 1918.
Mijn allerliefste Biecht ‘moedertje’,
Ik moet je dan nu nog maar even, volgens afspraak, vertellen hoe ik van 't
Burgerziekenhuis in 't Cabaret ben terechtgekomen. Zie mij dan uit de
halvemaanvormige oprijweg van het ziekenhuis loopen, nagevolgd, door een allerliefst
blond ‘Zustertje’ dat voor het venster zat..... ‘Hinter den Fensterscheiben lacht ein
Gesichtchen hold. Möchte so gern noch bleiben... Aber der Wagen rollt!!’82
‘Der Wagen’ was in dit geval een wagen van Lijn 11, die ik nog vóór lijn 9 zag
vertrekken en die ik natuurlijk op mijn wit-beslobkousde schoenen83 naholde. - Ik
‘haalde’ hem en las onverstoord tot aan het Station de correspondentie van de ‘H.P.’84,
die ik daarin een van de interessantste en voor menschkundige studiën meest
waardevolle rubrieken vind, nà de kleine annonces.
Aan het Station kreeg ik eerst den trouwen Brander en daarna den niet minder
trouwen Mander (s) in 't oog, welke laatste een keurig plaatsje had belegd in den
stikvollen trein en mij bovendien op een fijn kopje thee (het derde!!!) fuifde. Onderweg bleek aan mijn linkerhand ook nog een oud Indischman te zitten = Kerkhof
uit Medan85, die mij aanraadde toch vooral naar Indië en Amerika te gaan.... Tot
zoover, (niet tot Indië en Amerika, maar tot dit punt van mijn brief) was ik gisteravond
gekomen, toen ik aan 't werk moest en toen bleef de rest tot nu toe ongeschreven.
Het is nu Dinsdag 23 Juli geworden en wel in den avondstond om 8.40. - Je ziet, de
zaak is weer net aan den gang: Jenny Elbers is aangekondigd en staat hooge sopraan
jubeltonen de zaal in te kwinkeleeren en nu kan ik mijn brief, waarmee ik den heelen
dag in mijn zak liep, àfschrijven. Gisteravond dan, teruggekeerd in Scheveningen, dronk ik eerst met Manders en
Flesseman een borreltje voor Berenbak en vertelde later aan Manders z'n Vrouw, dat
we zoo laat waren, omdat er bij Leiden een koe op de rails liep. 't Arme kind, - lang
niet zoo slim als Fietje! - gelóófde het ook, waarachtig! Ik at met hun samen in 't
Restaurant en zat na afloop van de voorstelling weer in de Berenbak, ditmaal echter
met Neter en zijn vriendinnetje86. Hem moest ik namelijk over 'n aangelegenheid
betreffende de Maatschappij87 spreken. Later at ik op m'n eentje boven op m'n kamer
waar ik - deels ten gevolge van een brief, dien ik van Jack en Elientje kreeg, en deels
uit onnaspeurbare psychologische redenen - weer een van mijn oude buien van
melancholie kreeg. Tot halfdrie lag ik te tobben in m'n bed en toen ik om halfacht
gewekt werd, had ik in opstaan heelemaal geen zin. Maar ik had Kattenburg beloofd
mee te gaan zeilen en zoo ging ik dan maar. Gelukkig, want het frissche morgenweer
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en 't opgewekte gezelschap van twee broeders Kattenburg en twee nichtjes Flesseman,
die helaas ook hun vervelende Vader-en-Oom Flesseman bij zich hadden - zoo'n
echte geinponem van 'n jodeman, vol weeë moppies en woordspellingen - bracht me
weer heelemaal in m'n humeur. Op 't water was 't verrukkelijk, vroolijk en druk,
omdat er op de Kaag zeilwedstrijden werden gehouden. - Ik ontmoette er o.a. Frits
Kokosky, die mij vanuit een andere schuit zwaaide. - En bovendien werd ik natuurlijk
weer door een onnoemelijke massa menschen herkend en kreeg o.a. de mededeeling,
dat men mij graag op de Societeit zou zien, die daar door de zeilvereeniging is
ingericht in een oud
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boerenhuis... Enfin, ik merkte wel weer, hoe laat 't was. 't Moest zeker weer een dagje
‘onder de menschen’ worden. Toen hebben de Kattenburgs op mijn verzoek het anker
gelicht en we zijn van de wedstrijdbaan weg - en naar een heerlijk plekje ergens aan
den kant gevaren om er te picniccen. Op weg daarheen zong ik 'n liedje bij de gitaar.
Jammer, dat jij er niet bij was. Maar aan den anderen kant weer goed ook, want om
twee uur begon het te gieten en ondanks regenjassen en dekens kwamen we als
verzopen katten in Warmond terug. Dat was voor jou zeker niet goed geweest. De
twee meisjes moesten zich van top tot teen uitkleeden en waren even later als Monna
Vanna-tjes88 in een reisdeken bezig haar bullen uit te strijken. Ik had vóór 't begin van de reis mijn Jaegertje uitgelaten om van mijn shirt een
schillerhemd89 te kunnen maken. En mijn groene colbert had ik ook niet aangedaan.
Dat kwam mij nu goed van pas, want nu kan ik mij dadelijk daar in 't hotel in
Warmond nog heelemaal in 't droge steken. 'n Paar stevige glazen cognac er bovenop
en toen was het leed van de nattigheid weer geleden. - Voor alle zekerheid zal ik
bovendien vanavond nog een paar aspirientjes tot mij nemen. En dan hoop ik eens
goed uit te slapen. En hoe maakt het nu mijn Schat? Zachtjes en vooruitgaande? En nog altijd, wat
het bezoek betreft, op rantsoen gesteld? Laat me maar weer gauw - nog vóór ik je
Vrijdag zelf kom opzoeken - goede berichten van je hooren!
Dag, mijn allerliefste Vrouwske. Ik sluit in gedachten je lieve, teere lijfje stevig
in m'n armen en zoen je warme, zachte huidje, je lieve, lieve mond en je trouwe
oogen.
Nacht Schat.
Je Swiep

Scheveningen, 26 Juli 1918.
Dag lieve, dikke (!) Fietje,
Daar bèn ik weer. Ik was er vanmiddag wel en ben er - schandalig! - met 'n ‘stansje’90
vandaan gegaan, maar, enfin, jij bent òòk niet iedereen en daarom schrijf ik nu weer
'n mal briefje. Annetje91 liet je groeten. Haar nichtje, hier in 't Grand Hòtel, blijkt ‘Hermientje’
te heeten en is - zegt Annetje! - ‘nog niet zoo heel oud.’ Nou, Moe!!!
Annetje dronk thee met me en ik kocht haar 'n ‘Panorama.’92 Ik zal er voor jou
hier een koopen en 't opzenden.
Nieuwenhuisje zal je verschillende opdrachten vervullen en aan Verkade heb ik
al gescheven.Lola komt juist hier in m'n kleedkamer om 2 liedjes te vragen en doet je
honderdduizend groeten en lieftallighedentjes overbrengen.
[in handschrift van Lola Cornero] Schatje van je Lolatje
[in handschrift van Pisuisse] Dit is haar dronken handteekeningetje!
[in handschrift van Lola] heele maal niet wahr.
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Ik bitterde bij Manders, die vertelde, dat een regenachtige dag, zooals vandaag in
Scheveningen, waar 't ook bij bakken van den hemel is gevallen, hèm altijd geld
kost, omdat zijn Vrouw dan naar de Modewinkels gaat en kòòpt. Ze had nu een
avondmantel willen hebben, maar die kosten van f 1500.- tot f 2300.- gulden. Nu
zouden ze maar wachten, tot jij beter was, om ze aan goedkoopere bullen te helpen!
Nou, en nu wordt je maar gauw beter hoor. Groot en dik en sterk. En doe 't maar
op je gemak. We hebben niks geen haast, hoor! (Vanavond krijg ik weer bloemen,
nu van Frits Lebret, geloof ik. Mijn kamer raakt ermee vol. Ik zal er wat aan
Mandersje geven).

Mijn liefste lief

220
Je portret hangt niet meer hier in de kleedkamer, omdat ik het naar het hotel heb
overgebracht. Maar toch zie ik je nu duidelijk voor me en zoen je op je lieve snuitje.
Nooit meer triesjes zijn en huilen hoor. Als maar lachen. Anders raakt Swiepje ook
in de treurigheid!
Dag Schat; alle menschen hier wenschen je hartelijk beterschap en Swiepje zal
voor je bidden....
Dag, mijn allerliefste lieveling. Jij bent mijn eenigste, heerlijkste allerliefste Schat,
hoor, van wie ik alleen en voor eeuwig houd.
Hiernaast zie je het hart van Swiepje. [tekening van een hart met daarin haar naam
Fietje]
Honderdduizend poenzen van je
Mannie

Laren, 7 Augustus 1918.
HOTEL ‘HAMDORFF’

- LAREN
(Het Gooi Holland)
Electrisch Licht.
Centrale Verwarming.

Mijn allerliefste Schat,
Even vóór dat ik uit Laren ga een briefje voor jou. Laat eens zien: wat moet ik je nog
allemaal rapporteeren? Zeist! Jan had voor logies gezorgd, want alle hotels waren
vol, zei-die. Zoo werd ik dan ondergebracht in een hoopelooze gribus, 't Hotel
Willemse genaamd, waar 't eten execrabel93 was en we zeven pop moesten betalen
voor 4 spiegeleieren, wat aar-d-appels en princessebòònen en een oneetbare
pannekoek. - Mijn stemming werd er niet beter op, toen ik bovendien een halfvolle
zaal vond, waaruit gelukkig Annetje's minzaam aanschijn mij tegenlichtte. Zij zond
mij gisteren f 150, waarvan ik dadelijk de UVB94 in orde heb gebracht. Ik zal nu
Zondag a.s. zien, hoeveel of ik aan de belasting kan betalen. Gisteren waren wij dan hier in Laren. We troffen het met 't weer voor onze
openluchtvoorstelling en ofschoon ik er eerst aan moest wennen, zoo ten aanhoore
van Onz'Lieven Heer te staan zingen, was de stemming er gauw in. Ze hadden op
den dansvloer een podium gebouwd, van waaraf alles tot in de uiterste hoeken was
te verstaan, zoodat ik me niet erg behoefde te vermoeien.
Mies95 en Pine96 waren er natuurlijk weer, zoo ook Lili Clignett die je alle drie
hartelijk laten groeten. Ze wilden je ook gaan opzoeken, maar dat heb ik natuurlijk
ontraden. We bleven na afloop van 't concert nog leuk bij elkaar en dansten met veel
animo.
Alleen: Mies is te dik! En natuurlijk misten Mies en Pine de laatste tram en moesten
met hun zooveelhonderd kilo samen in een heel klein bedje.
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Ik sliep met Jan op eén kamer en mocht hem dezen morgen in zijn mannelijke
naaktheid en naakte mannelijkheid aanschouwen. Hij is niet mooi, zoo. Ik zie liever
Fietje!
En hoe maakt het mijn kleine Schat? Wel onderworpen aan dr. Valkenburg's regime
en niet meer morrende tegen haar lot? Laat me maar gauw veel goeds van je hooren,
hoor!
Dag, liefste Vrouws-van-me. Heel veel lieve gedachten en vanuit de verte veel
teedere zoenen van
Je Mannie
't Is maar 'n kort briefje, maar Jan komt mij al halen. Daàg!
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Wageningen, 9 Augustus 1918.
PENSION-HOTEL

‘De Wereld’
Wandeltuin met Tennisbaan
- Café-Restaurant Garage aan het Hotel - Stalhouderij
Terras en Wandeltuin
aan den voet van den Wageningschen Berg
Henri J.F. Snackers, Eigenaar.
Logement ‘De Waereld’ 1814.

Liefste Fiepsevrouwtje,
Even maar 'n paar woordjes, hoor, in 'n verloren acht minuten, voor mijn tram van
hier naar Arnhem vertrekt, van waar ik verder over Dieren naar Apeldoorn reis. - Ik
maak het best, ben gezond en wel - unbeschrieën! - en ook mijn stem houdt de
vermoeienis van het dagelijkse zingen goed uit. Ik ben dan ook weer heelemaal van
de borrel af, weet je. - De finantieele resultaten van onze tourneé zijn wel niet
schitterend, maar toch bevredigend. Ook maak ik onderweg heel wat zakenconnecties,
die later tot hun recht komen. Gisteravond werd aan Jan en mij een allergezelligst
soupertje aangeboden door studenten van de Landbouwhoogeschool; die aanstaande
heerenboeren zijn heel genoegelijke lui. In Apeldoorn hoop ik 'n woordje van jou te vinden, maar anders zie ik je toch
Zondagavond weer. Tot zoolang het allerbeste gewenscht, mijn Schat! Gaat het nu
'n beetje vooruit en vind ik je wat opgewekter terug? Ik hoop 't van harte.
Veel groeten van Jan en Brander - de hopelooze! - en heel, héél veel liefs van
Je Swiepje

Amsterdam, 12 Augustus 1918.
Liefste Fietje,
Hier is in vliegende herrie een kiekje en een groetje van Swiepje.
Kiekje is door Frans Lebret gemaakt op ons balkonnetje97 in Scheveningen.
Dàààg. Ik hol weg
Poensjes xxxxxxx
xxxxxxx
Swiepje

14 Augustus 1918.
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Vijf jaar zijn Jean-Louis Pisuisse en Fie Carelsen nu getrouwd. Hij, nog steeds hard
werkend voor het cabaret met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn mensen
en Fie nog steeds de wat onzekere, aankomende actrice die helaas dikwijls ziek is.
Ook deze brief is gericht aan Fie in het Burgerziekenhuis, Amsterdam.
De enveloppe heeft geen postzegel, dus is de brief door een medewerker van
Pisuisse afgegeven.
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Amsterdam, 14 Augustus 1918
Vondelstraat 68.
JEAN-LOUIS PISUISSE

Mijn allerliefste Lieveling,
Ik had zóó gehoopt, je vandaag - op onzen feestdag! - nog even persoonlijk te kunnen
komen opzoeken, maar 't lukt niet. Mijn kop loopt vandaag om en ik weet geen tijd
te vinden voor alles wat ik nog doen moet, voor ik om 2.27 op den trein naar Breda
ga zitten. Toch heb ik niet, zoals je natuurlijk denkt, alles op één dag gezet, maar
alles komt nu tegelijk.
Daarom, lieve Schat, per briefje mijn gelukwensch op onzen herinneringsdatum.
Ik had je graag aan mijn hart gedrukt en je in je lieve ooren gefluisterd, wat een
groote heerlijkheid, welk een stralend licht en wat een houvast je in mijn leven bent
geweest en nòg bent, maar nu moet je maar gelooven, dat ik, tegelijk met wat bloemen,
al die teedere gedachten en die lieve woordjes naar je toe doe komen. Ik weet, dat
je ook aan mij heb gedacht, op dezen dag nog meer dan anders, en die wetenschap
maakt me gelukkig, midden in al mijn zakenbeslommeringen.
In 't Kurhaus, was 't weder geweldig vol: de menschen stonden drie rijen dik langs
de muur. Lola en Hansje98 zijn beiden ziek, maar lieten je hartelijk groeten; zoo ook
Frits en Beppie. Eveneens Edmond Visser en zijn Vrouw99, bij wie ik gisteren in
Zandvoort at. Ook in Zandvoort was onze avond 'n groot succes.
En de zaken hier zijn voor 't komende seizoen in volle werking. Daar kom ik je
nog wel eens, ná Vrijdag alles rustig van vertellen.
Dag, mijn Liefste. Zal je je goed en rustig blijven houden! En precies doen wat
de Dokter zegt. Dan ben je gauw weer ‘mijn Zonnetje in huis!’
Heel, héél veel lieve feestzoentjes van
je Swiepje
Pisuisse wordt weer opgeroepen om bij zijn legeronderdeel administratief werk te
doen. Hij houdt genoeg tijd over om zich ook met zijn eigenlijke werk bezig te houden.

Amsterdam, 14 Sept. 1918.
JEAN-LOUIS PISUISSE

Chansonnier.
Vondelstraat
Mijn allerliefste Engelenhoofd,
Ik ben op 't oogenblik, net als Bennetje100 - dood-van-de-maf en zit met warme handjes
- Ochgott!! - te schrijven. - Maar ik wil toch nog even naar je kleine gezondheidje
informeeren en dan hartgrondigen wensch uitspreken, dat dezelven niet langer reden
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tot klacht geeft. - Ben je weer beter, mijn popsedoes - poepedos! - en doet het keeltje
geen pijn meer? 'k Hoop maar van ja en neen. Toen ik jou Woensdagochtend met
een steek-in-m'n-hartje had zien vertrekken tegelijk met je rauwe kornuiten, heb ik
eerst nog ‘Het taschje van de Weduwe’ (titel voor een filmdrama) gedragen en
haarzelf in een wagen geleid om 9.50. Zij miste net jullie trein. Daarna spoorde ik
weer naar Woalik (lees Waalwijk) Vanochtend liep ik over Baorik (lees Baardwijk)
en Dooren (lees Doeveren) naar Heusden, 'n schatje-van-'n-stadje. Van daaruit had
ik jou en Niesje briefkaarten willen sturen, maar vergat het. - Om halfdrie kwam ik,
doornat, met de jongens thuis, na om 8 uur vertrokken te zijn. Wederom liet ik eenige
kilo's vet in den vorm van zweetdruppels op den weg achter. - Vanmiddag hield ik
met compagnie's-
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administratie mij onledig en vanavond teekende ik, nà het eten in Waalwijk, nog
weer eens veertig zakboekjes af voor gelukkige mannetjes, die naar een landweerdepôt
worden overgeplaatst. Ook antwoordde ik den heer Bakker, wiens brief je me opzondt, gelijk ik voor
dien reeds vele zakenbrieven had weggestuurd. - Ja Ja, ik heb me met kracht op mijn
eigen exploitaties geworpen. Desniettegenstaande schreef ik Van Gelder een
vriendschappelijken en diplomatieken brief, zoo ongeveer met de strekking: ‘als ik
te duur ben geweest, laten we er dan nog maar eens over praten.’ Maar ik moet eerlijk
bekennen, dat ik liever van hem af ben. De man kan niet eens 'n concept-contract
zuiver lezen, laat staan begrijpen. En ik gruw van het verder zakendoen met zoo'n
typisch-ònbeschaafd mensch! Enfin, we zullen zien, wàt hij verder doet. Vrouwtje lief, het reçu voor 't aangeteekenden stuk gaat hierbij. Stuur het maar
niet op, want.... a.s. Zaterdag kom ik met ‘24 uur.’ Arriveer waarschijnlijk om 5.30
en ga pas Zondagavond 10.25 weer weg. Dan ben ik weliswaar pas ± 2.30 uur weer
in Waalwijk, maar dat heb ik voor Fiepsje graag over. Laat mij alleen nog even weten,
of je Zaterdag en Zondag thuis bent. - Nu is het 10 uur en ik ga naar bed. Morgen
moet ik, vanwege 'n regimentsoefening weer om halfzes op. Nacht mijn eigen-kleine, lieve-goeie-Engel-van-me - Ik hoop prettig van je te
droomen. Groet vrienden en huisgenooten. Ik druk je in gedachten aan m'n hart en
geef je lieve, zachte teere poensjes op je mooie bruine trouwe oogen.
Dag Schatteke.
Je Mannie.

Rotterdam, 15 September 1918.
L.S.
Vergun mij, U even persoonlijk mededeeling te doen van een feit, dat anders wellicht
in de drukte van het grootestadsleven Uw' gewaardeerde aandacht mocht ontgaan:
het feit namelijk, dat ik vanaf morgen, den 16en September, elken avond om acht
uur met een luisterrijke schâar mijner getrouwen - dichters, zangers, dansers,
tooneellisten en musici van beiderlei kunne en de meest uiteenloopende genre's genoegelijke samenkomsten houd in de voor dat doel bijzonderlijk gedecoreerde
Foyer van ‘De Doele’, samenkomsten, waarbij de tegenwoordigheid van U en de
Uwen op buitengewonen prijs zal worden gesteld. - In de couranten en op de
straatbiljetten kunt U lezen, welke collega's geregeld op onze samenkomsten te gast
zullen zijn, alsmede - voor zoover U dat in een stad als Rotterdam (waar geld geen
rol speelt) mocht interesseeren - welke bijdrage wij bij een eventueel bezoek van U
in onze artistieke huishouding verwachten. Bij voorbaat mij verzekerd-houdend van-,
en dankend voor Uw' minzame belangstelling met vriendelijken groet,
hoogachtend,
Uw dienstwillige
Jean-Louis Pisuisse.
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P.S. Ook Woensdag-, Zaterdag - en Zondagmiddag vindt U ons van halfvier tot halfzes

vroolijk bijeen om 'n kopje thee of een borreltje te gebruiken. Ik hoop er U te zien!
Nogmaals t.a.v. Pisuisse.

Eindnoten:
1 Skat-partijtje; Skaat, Duits kaartspel.
2 It is an ill wind that blows nobody any good; It is an ill wind that blows nobody good, geen
ongeluk zo groot, of er is (voor de een of ander) nog wel een gelukje bij.
3 onze vriend Karel; misschien dezelfde Karel Muller in de brief 11-7-1919.
4 ‘mientje’; de actrice Mien(tje) van Kerckhoven-Kling in haar rol als ‘Janine’.
5 Triplesof; Het blijspel in 5 bedrijven ‘Triplepatte’, van Tristan Bernard en Andre Godfernaux,
uit het Frans vertaald onder de titel ‘Trippelbeen’, regie van Herman Roelvink.
Fie Carelsen speelde daarin Mlle Dolly. Pisuisse vond het stuk tegenvallen, een sof, een Triplesof.
6 Ees; dokter Marcelus B. Romeny, zwager van Pisuisse, getrouwd met zijn zuster Marie. Fie
heeft ook nog enige tijd in zijn sanatorium in Doorn gekuurd.
7 haar ouwelui; de vader en moeder van Jacoba Smit.
8 Lola; Lola Tas-Cornero, pseudoniem van Helene Dorothea Catharina Rasmussen.
9 trouwe; vele malen onderstreept.
10 Tschetsch; Tschetschorke, danser.
11 Mark; Marheinecke, danseres.
12 ‘chez Max’; Maxim, de piano-bar op het Rembrandtplein in Amsterdam.
13 coin-du-feu-tje; huisjasje.
14 ‘Grand Frisé’; een lied uit ‘Les plus grands succes de Botrel’ (La musique pour tous, Paris).
15 gedelegeerd commissaris; van het N.V. Intiem Theater Pisuisse, Mij. tot exploitatie van
Kunstprogramma 's.
16 ‘Duivelsche’ repetitie; ‘De duivel’ van F. Molnar, waarin Fie Seiden-Mizzi speelt.
17 commandeerende generaal; gedurende de Eerste Wereldoorlog verbleven er in Nederland tussen
60.000 en 100.000 Belgische vluchtelingen. Op de Veluwe was een concentratie van
vluchtelingenkampen. Er waren daar ook zeer veel troepen gelegerd.
18 Ada en haar zoon Jos; A.S.R.E. van Raalte - van Raalte en haar zoon Jos van Raalte.
19 Lo; Lo E.M. van Raalte, rijke zakenman en vriend van Pisuisse.
20 equipage; paard met rijtuig.
21 ter voorranging; eerder in aanmerking komt dan...
22 trosboeven; waarschijnlijk overdrachtelijk bedoeld, rapalje, uitschot, kettingboeven.
23 brood-, vet-, vleesch- en andere kaarten; gedurende heel de wereldoorlog was er rantsoenering
en had men dus overal bonnen en kaarten voor nodig.
24 Dirk; Dirk Witte.
25 puttees; beenwindsels voor militairen.
26 une chose qui va sans dire; iets vanzelfsprekends.
27 ‘Koningin Regentes’; wij lezen hierover in Het Volk, 7 juni 1918: ‘Een scheepsramp. Het
hospitaalschip de “Koningin Regentes” is op weg naar Rotterdam vergaan, het is op een mijn
gelopen en gezonken.’ Het Volk, 8 juni, ‘Is zij op een mijn gelopen of getorpeteerd? Enige
schipbreukelingen menen de periscoop van een duikboot gezien te hebben en het geluid van
een torpedo. De verongelukte bemanning is aan boord van de “Zeeland” en de “Sindoro” in
Rotterdam aangekomen. Van de 60 man sterke bemanning zijn er zeven verdronken. Onder de
doden bevindt zich de administrateur van de “Koningin Regentes” de heer W. Smit. Naar de
overtuiging van de kapitein is het schip getorpedeerd. Van Duitse zijde is verklaard dat er geen
mijnen zijn gelegd op de route.’ Het Volk, maandag 10 juni 1918:
‘Van officiële Duitse zijde uit Berlijn wordt verklaard: Een aanslag op een hospitaalschip op
weg van Engeland naar Nederland zou slechts Duitse belangen en geen Engelse benadeeld
hebben want op hospitaalschepen van Engeland naar Nederland bevinden zich vaak Duitse
gevangenen en geen Engelse. Een Duitse duikboot kon niet weten dat eventueel een Engelse
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delegatie aan boord van de “Koningin Regentes” de overtocht deed (deze was ook niet aanwezig).
Eventueel kan er een onderzoek ingesteld worden, want het schip is nog niet volledig gezonken.’
fouragères; schouderkwasten.
Wiet z'n bruiloft; Louis Gimberg huwde in het voorjaar 1918 met E. Labouchère zijn tweede
vrouw.
traktement; bezoldiging, soldij.
‘Johan’; toneelstuk van Jhr. E. van Lidt de Jeude.
‘M'n Mmàn en m'n schrijftafel’; imiteert haar uitspraak, de schrijftafel is het bureau dat zij in
december 1915 gekregen heeft, zie hiervoor het Sint Nicolaas gedicht.
Treub; Marie Willem Frederik Treub, politicus en econoom was een fel bestrijder van de
sociaal-democratie en conservatief man. In 1916 was hij door toedoen van sociaal-democraten
en radicalen als minister van financiën ten val gebracht toen hij aanvaarding van een
ouderdomswet wilde koppelen aan een pensioenbelasting (heffing van 1 % van het inkomen
tot dekking van een premievrije ouderdomsrente). Een jaar later treedt hij weer als minister van
Financiën op, wat hij blijft tot het ontslag van het kabinet in 1918.
In het verkiezingsjaar 1918 richt hij de Economische Bond op, die de economische vraagstukken
wilde oplossen zonder (te) grote inmenging van de overheid. Het is vrij zeker dat hij (in
Vlissingen) erg conservatief gesproken heeft, wat de progressieve Pisuisse niet bevalt.
trouwe; driemaal onderstreept.
Yard; Yard van Staalduynen.
Mies; Mies de Neye, een secretaresse die zich ‘presidente-commissaris’ van 't toneel noemt en
ook een aandeel in de N.V. Intiem Theater Pisuisse heeft.
Annetje; Antoinette van Dijk.
Spaansche griep; de besmettelijke virusziekte die in 1918 haar oorsprong vond in Spanje en
miljoenen slachtoffers maakte.
entrain; opgewektheid, joligheid.
Margie; Margie Morris.
trouwe; tweemaal onderstreept.
‘Bobbie’; gebruikt mogelijk deze naam omdat hijzelf weer dikker wordt òf voelt zich een
oppasser, politieagent, een Bobby voor haar.
Speenhoff's ‘Pet’; mogelijk het lied: ‘De hoge hoed,’ dat Pisuisse slecht, pet vindt.
‘lever’; opstaan. Hier wordt bedoeld een ochtendreceptie, ontvangst die in voorname kringen
gebruikelijk was.
Menko; Izak Menko.
Singing Pierrots; Ruth la Rose en Milly Rurzell in ‘Pierrot et Pierrette’ een Scherzo van Costre
Petre.
morgen devisie; morgen betaaldag.
vertaling van couchette; om welk liedje het hier gaat is niet bekend.
‘boksbeugel’; halfronde metalen beugel met vier vingergaten, veelal van punten voorzien, om
de vuist mee te wapenen. Pisuisse schertst hier aangezien hij ‘boksbeugel’ tussen
aanhalingstekens zet. Hij zal wel de wandelstok of iets dergelijks van Manders in de zitkamer
hebben zien liggen.
de ‘weduwe’; wie hiermee bedoeld wordt is niet meer na te gaan.
mevrouw Polak; mogelijk is dit de moeder van de dochters die vriendinnen waren van de zusters
van Pisuisse.
Lien; de vrouw van Joop van Hulzen.
de jonge Daan; Daan van Ollefen, zie hiervoor de brief van 13 juli 1918.
‘Stad en land’; De Avondpost - Dagblad voor stad en land. 's Gravenhage.
Het gevaar van Bussum; deze vrouw komt ook in de brief van 7-3-1914 voor, zij is een oude
kennis van Pisuisse en wordt altijd als ‘Bussum’, haar woonplaats, aangeduid.
Ada; Ada Hemsing.
Frits en Beppie; Frits Lebret en Beppie de Vries.
Hans en Lola; Hans Tas en Lola Cornero.
Lou en Margy; Louis Davids en Margie Morris.
Mien op de Fröbelschool; Wilhelmina Jacoba (Mien) Pisuisse, zuster van Jean-Louis is
kleuteronderwijzeres.
Sterklieden; Pisuisse maakt hier een eigen meervoudsvorm voor de notaris Sterkman en zijn
vrouw.
De laatste eer; van Herman Heijermans.
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63 Timbertownfolly; het katje heeft een rommelig, gespikkeld vachtje genoemd naar de kleding
(met toebehoren) van The Timbertown Follies, een groep Engelsen (in Nederland geïnterneerd)
die hier een luchtig amusements programma brachten.
64 De ‘prijsvraag’; een spreuk maken met behulp van de juiste letters die uit de advertentie worden
gehaald.
65 adv. van Allard; Hotel Allard in Rotterdam.
66 Yard; Yard van Staalduynen.
67 Ma; zijn moeder W.J. Pisuisse-Schipper.
68 Ma en dochter Smit; zijn ex schoonmoeder en zijn ex vrouw Jacoba Smit, die na haar scheiding
de naam van haar moeder ‘van den Honert’ achter haar naam zet.
69 tante Stanny; Constance Margadant, getrouwd met Henri Pisuisse, de journalist.
70 Mien; zijn zuster Wilhelmina Jacoba Pisuisse.
71 Ellytje; dochter van Mien Pisuisse en Carel Vermaas.
72 Hans; zijn zuster Anna Elisabeth Geertrui (Hans) Pisuisse had zelf geen kinderen.
73 Dré; Andreas E.G. Schelfhout, de man van Hans Pisuisse.
74 Strohwitter; onbestorven weduwnaar.
75 Lola; Lola Cornero.
76 adorateur; aanbidder, vereerder.
77 Jenny Elbers; Joanna Jacoba Elbers-Gilliams, de zangeres die al sinds januari 1917 bij het
cabaret werkt en later zo'n grote rol in het leven van Pisuisse gaat spelen.
78 ‘Annetje’; bijnaam Freule de Geer van Oudegein. Dit kan zijn Jkvr. Anna Henriette Pauline de
Geer van Oudegein, geboren in Arnhem 31-3-1863; Jkvr. Jeanne Maria de Geer van Oudegein,
geboren in Modjokerto, 13-9-1870; Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer van Oudegein, geboren
in Hees (bij Nijmegen), 18-9-1872.
79 onze vriendin uit Zeist; onbekend.
80 ‘My old Dutch’; van Albert Chevalier.
81 Deetje; David Lobo met zijn imitatie-voordracht ‘De laatste eer’ van Herman Heijermans.
82 ‘Hinter den Fensterscheiben....’; laatste vier regels van het vierde couplet van ‘Der wagen rollt’
van R. Baumbach en L. Bulmans.
83 wit-beslobkousde schoenen; windsel dat over de kousen en gedeeltelijk over de schoenen wordt
gewikkeld.
84 H.P.; Haagsche Post.
85 Kerkhof uit Medan; A. van den Kerkhof, directeur Sijpestein & Co òf R. Kerkhof, directeur
Deli Veem, Medan.
86 Neter en zijn vriendinnetje; een oude kennis uit Zeeland, Nathan Emmanuel Neter.
87 de Maatschappij; N.V. Intiem theater Pisuisse, Maatschappij tot Exploitatie van Kunstprogramma
's.
88 Monna Vanna-tjes; het toneelstuk ‘Monna Vanna’ geschreven door Maurice Maeterlinck. De
geschiedenis waarin Monna Vanna slechts gehuld in een deken, uitgaat om haar ziel te redden.
Een Italiaans- renaissance gegeven.
89 Schillerhemd; een hemd met een schillerkraag, een liggende, van voren open kraag.
90 ‘stansje’; erectie.
91 ‘Annetje’; Antoinette van Dijk.
92 Panorama; geïllustreerd Weekblad.
93 execrabel; afschuwelijk.
94 UVB; afkorting onbekend.
95 Mies; Mies de Roos.
96 Pine; Philippine Johanna Belder.
97 ons balkonnetje; ons is tweemaal onderstreept.
98 Hansje; Hans Tas.
99 zijn Vrouw; Estella Zadoks, schrijfster van kinderboeken, is sinds 10-4-1911 met Edmond
Visser getrouwd.
100 Bennetje; wie hier bedoeld wordt is onbekend. De naam Bennetje komt ook voor in de brieven
31-10-1912 en 26-2-1913.
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Maart 1919-Maart 1920.
Voorstellingen in het land, de verhouding met Jenny Gilliams en de
verwijdering ten opzichte van Fie Carelsen.
Brieven uit Dokkum, Leeuwarden, Deventer, Arnhem, Middelburg, Zutphen,
Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Zandvoort, Utrecht en Middelburg.

4 Maart 1919.
Trein Dokkum-Leeuwarden
Mijn allerliefste Schat,
Met 'n stompje potlood op m'n blocnote - dat rijmt! - en mijn koffertje als schrijftafel
ga ik je even in 't godserbarmelijke boemeltje wat ons van Dokkum naar Leeuwarden
voert, 't beloofde briefje schrijven. Of je 't heelemaal zult kunnen lezen, zal
grootendeels van 't aantal stopplaatsen afhangen. Laat ik eens even tellen: het zijn
er veertien. Je zult dus 14 tamelijk leesbare gedeelten in dit epistel aantreffen.
Trouwens op mijn reis van Roosendaal naar Dokkum heb ik gisteren in 't geheel 56,
zegge zesenvijftig Stations ‘aangedaan.’
Enfin, we zijn er dan toch gekomen, zij het ook doodmoe. Stel je maar eens voor:
Zaterdagavond kwam ik per rijtuig om twee uur uit Dieren in Arnhem aan en moest
om halfzeven al weg; 'n korte nachtrust dus, maar die ik met 'n middagslaapje weer
inhaalde. In Bergen op Zoom stond ik 's avonds in een ‘Japansch’ versierde dus
stikdonkere zaal, waar van mimiek geen sprake kon zijn en waar ik dus 25 van mijn
zwaarste zangnummers moest afdraaien. Daarna nog weer eens 'n muzikaal souper
- heel gezellig tusschen twee haakjes - met prettige, zeer begaafde amateurs op 't
gebied van zang, viool en piano, met wie we tot halfvier bijeen bleven. Toen om
halfzes met de auto naar Roosendaal en daarna de 56-deelige reis naar Dokkum!
Spelen op 'n tooneel van 8 vierkante meter en met z'n twaalven kleeden in een schuur
met 'n kamerscherm. We hebben veel gevloekt en veel gelachen en om één uur was
't programma klaar en waren de Dokkumers opgetogen! Oververmoeid natuurlijk
heb ik slecht geslapen en ben met barstende koppijn uit bed en op den trein gekomen,
na eerst met mijn gansche gezelschap in 't hotel door een politie- inspecteur te zijn
gefouilleerd, want ‘er was een mof1 van tweehonderd gulden gestolen’ Dat moesten
natuurlijk de comedianten gedaan hebben! Gelukkig mochten we zonder blaam op
ons karakter en zonder smet op ons geweten het brave Dokkum verlaten. Je moet
daar heusch eens ‘z'n Eenige Vrouw’2 gaan spelen. Alleen vrees ik, dat Eduard3 te
lang is voor het toneel! En Vrouwe snoes-van-me, hoe gaat het intusschen met jou?
Geen ernstigen gevolgen
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gehad van de drukte der laatste dagen en de tijdelijke zwakheid weer overwonnen?
Schrijf me dat even naar hotel Allard in Rotterdam vanwaar ik je trouwens ook nog
wel zal opbellen - Heb jelui 't telegram betreffende Lobo ontvangen? Het was me
door 't hoofd gegaan en nu was ik bang, dat Dé en Greetje misschien inmiddels bezet
zouden raken. Ik hoop alleen maar, dat 't niet midden in den nacht is aangekomen,
zoodat ze je ervoor uit je bedje hebben gebeld.
Nu, kleine Schat-van-me, ik hoop je Donderdag ochtend weer vrolijk gezond en
wel in mijn armen te mogen sluiten en dan reizen we gezelligjes naar Rotterdam,
arm in arm in een eerste klasse! En 's avonds - ook arm in arm! - bij Allard in 'n
bedje! Dag, liefste Lief. Ik zoen je Snoezige snuit, op je groote oogen en je heerlijke
mond en wou dat ik 't maar in werkelijkheid kon doen. - Dag, eenige Vrouw-van-me.
Met heel veel liefde denkt altijd aan je,
je trouwe4 Swiepje
Groet Marie5 en de twee andere katten!

Deventer, 15 Maart 1919.
Hotel ‘De Moriaan’
H. Ferkranus
Deventer
Mijn allerliefste Vrouwzekindje,
Dit wordt zoo maar 'n mal briefje, hoor, met wat vriendelijke gedachtetjes voor jou
erin en anders niet, want nieuws van deze tournee is er niet veel te vertellen. Aanboord naar Stavoren een uur slaap ingehaald, terwijl de rest van 't gezelschap
net zoo lang over zeeziekte kletste, tot er werkelijk 'n paar over de verschansing
hingen. In Sneek een daverend succes en gisteren in Deventer 'n sof. En dat laatste
valt nog wonderlijker, omdat wij den laatsten tijd 'n beetje verwend zijn. - Nu zit de
bende aan 't ontbijt en ik moet er dadelijk met mijn neef Chris Schipper vandoor, 'n
20 jarige leerling van de Koloniale Landbouwschool, die 't blijkbaar erg prettig vindt,
tegenover zijn medestudenten wat te geuren met zijn tooneel-neef. Gisteravond kwam
ie al in de kleedkamer en nu moet ik per se met hem mee om zijn kamer te zien. Maar
eventjes moet hij nog wachten, tot ik mijn Fiepsekind goeie morgen heb gezegd.
Hoe is het met mijn Schat? Niet al te erg vermoeid? Het is met die ‘Gezellin’6 maar
wat best afgeloopen, hè. Ik las tenminste niet anders goeie kritieken. Schröder
natuurlijk niet, maar zelfs hij heeft blijkbaar niet naar hartelust kunnen afkammen.
Zoo zie je alweer: wanneer je boel in orde is, hoef je je heusch over 't resultaat niet
ongerust te maken. Zoo zou ik er met ‘Meneer Karel’7 ook maar over denken.
Nu, kleine Schat, ik moet gaan wandelen en eerst nog mijn programma voor
Nijmegen in orde gaan maken, dus schei ik met schrijven uit. Zondagavond moet ik
in Hilversum zijn, maar ik weet niet, of ik overdag nog eerst thuis kom. Morgen zal
ik je dan nog even telefoneeren.
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Dag, mijn allerliefste. Duizend ‘groetjes en poensjes’ - moet je dat bolle
boerensmoel van mij daarbij denken! - van
je Swiepje
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24 Maart 1919 Maandagochtend, 11 uur.
HOTEL DES PAYS

- BAS, ARNHEM.

Liefste Schat,
Hierbij dan alvast mijn eerste groet - op 'n kaart om je te bewijzen, dat ik mijn Fietje
niet vergeet en met liefde aan haar denk, ook zonder portretje in mijn koffer. Ben je
al bij 'n druk-op-de-knop8 geweest? Gisteravond weer mooie zaal in Arnhem. Wel
niet vol, maar toch nog ruim f 400.- voor onze portie. - Vannacht - als gewoonlijk
in Kr. 41 van Pays-Bas! - allerbelabberdst geslapen. Daardoor vanochtend wat
zenuwachtig. Maar nu op weg voor een wandeling rond Arnhem bij prachtig
lenteweer.
Dag, mijn allerliefste. Heel veel poensjes van
je Swiepje.

Middelburg, 24 Maart 1919.
Hotel ‘DU COMMERCE’
Café -Restaurant
Propriétaire:
A. van Overbeeke
Middelburg
Geheel Electrisch verlicht over Het Station
Mijn allerliefste Schat,
Middelburg schijnt geweldig op mijn schrijfzenuwen te werken, want daar begin ik
zoowaar alweer aan 'n brief. Dit te eerder, omdat het beestenweêr ons in 't hotel
opgesloten houdt en er dus van al onze plannen om de Marktdag in Middelburg te
bezoeken niets komen kan. - Ik ga nu vanmiddag naar Vlissingen om bij Lo9 te eten
en de rest van 't gezelschap komt per rijtuig achteraan, waarmee we vanavond ook
weer hierheen terugkeeren.. 't Was hier gisteren een mooie avond, maar de donkere
sof-schouwburg heeft mij mijn broek gekost, waarin ik een reuzen-winkelhaak haalde.
Morgen, Vrijdag, kom ik thuis eten, maar 't zal wel laat zijn vóór ik in Amsterdam
ben. 1 April gaat den Bosch niet door. Ben jij dien dag vrij? Dan konden we Ma10
gaan feliciteeren. Dat zou de goeie ouwe Vrouw wel prachtig vinden, geloof ik.
Nu, en verder heb ik ook al niks te vertellen. Alleen, dat ik jou 'n Schat vind - maar
dat weet je al - en dat ik heel erg waar je verlang
Dag, Snoes-van-me. Héél veel liefs van
je Man.
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Middelburg, 26 Maart 1919.
Hotel ‘DU COMMERCE’
Café-Restaurant
A. van Overbeeke
Middelburg
Geheel Electrisch verlicht over Het Station
Liefste Schat,
Zooeven aangekomen in 't oude Middelburg in een goed hotel vlak tegenover 't
Station, waar ik ook morgenavond maar met de bende zal gaan logeeren, omdat ik
Vrijdag met den eersten trein uit Vlissingen moet en het Station daar zoo idioot ver
van de stad af ligt de eenige grief, die ik koester tegen mijn geboorteplaats. Gisteren
was 't in Nijme-
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gen 'n P-dag: 'n slechte schouwburg en bovendien Mies en Pine op bezoek, de eerste
valsch-vroolijk en de laatste onbenullig. Pine heeft poker geleerd en gisteravond
moesten we er allen nog aan gelooven. Maar toen ik 'n excuus had in 'n verlies van
'n pop ben ik fijn naar m'n bed gegaan, want ik was dood-op. Vanochtend om 7 uur
eruit en nu hier, waar 'n volle schouwburg ons wacht.
Dank je wel voor de broodkaarten11 en voor je briefje Snuit, dat kort was om
dezelfde reden als dit epistel kort is, namelijk 'n hopelooze pen.
Dag, Liefste. Heel veel lieve gedachten
en poensjes van Swiepje
Pisuisse heeft deze 2 brieven verkeerd gedateerd.

Zutpen, 7 April 1919.
Grand Hotel du Soleil
(restaurant)
garage voor automobielen
Liefste Schat,
Even gauw 'n briefje. Tot nog toe was 't één vliegpartij van trein naar schouwburg,
van Schouwburg naar hotel en van hotel weer naar den trein, maar nu zitten we drie
uur vast in Zutphen en eten gezamenlijk in de ‘Soleil.’
Allereerst: hoe heeft mijn Vrouwtje verder haar jaardag12 doorgebracht? Zwaar
aan de fuif met Stelkade en Verwagen?13 't was sneu, dat ik zoo gauw wegmoest en
in zoo'n beroerde stemming, maar goddank de recette's in Utrecht en Maastricht zijn
prettig geweest en dus de stemming navenant verbeterd. In Utrecht namen we bijna
vijf- en in Maastricht ruim zeshonderd gulden schoon mee. (Heijermans maakte
onlangs in Utrecht een netto recette van... zesentachtig cent!)
In vroolijke voorjaarstemming zitten we nu hier in Zutphen en bewonderen twee
jeugdige Schepseltjes, die van plan zijn, een konijn te worden, maar voorloopig er
nog uit zien als Marmotten met héél-groote ooren. Als jij ze zag, dan begon je vast
de poezentaal met ze te ‘spreken.’ Ik hoor het je al doen en wou dan wel heel graag,
dat ik het in werkelijkheid hooren kon.
Maken jou deze eerste echte voorjaarsdagen ook zoo ‘Himmelhoch jauchzend,
zum Seele betrübt?14
Zeg, lieve Snuit, het ziet er voorloopig nog maar onpleizierig uit (dat rijmt) wat
onze eerstvolgende ‘ontmoeting’ betreft - stel je voor, dat je tusschen ‘echt’ getrouwde
menschen over ‘ontmoeten’ moet spreken! - Want als ik zoo mijn kalendertje eens
na-gà, zie ik, dat we hoogstens Vrijdagmiddag en misschien Zaterdagavond elkaar
zullen zien. Zaterdag hoop ik er dan in elk geval - terugkomend uit Baarn - te wezen,
want dan moet ik weten, hoe 't met ‘Carlos’15 is afgeloopen. Maar Zondagavond kom
ik in elk geval thuis. Was 't alvast maar zoover!
Dag, mijn allerliefste.
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Heel veel zoenen - helaas maar in gedachten en op papier - van je
Swiepje
In vliegende haast geschreven, want ze willen dat ik aan tafel kom. Maar eerst moest
Fietje nu eindelijk een brief hebben. Dag Schat-van-me, Nog een poens
van je Man
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Groningen, 9 April 1919.
Hotel Erven H.B. Kisch,
Stationstraat,
Groningen
Liefste Fiepsekind,
Ik wou je net een prettig klein briefje gaan schrijven, maar mijn dag is alweer
‘verschteert.’16 doordat ik, voor de zóóveelste maal 't kantoor opbellende alweer
Meneer Witte niet aantrof en alleen een wild vreemde juffrouw, die natuurlijk van
toeten noch blazen weet.
't Is een ellende...
Enfin, ‘jij bent sjoet’ en ik dank je wel voor je brief, dien ik gisteravond hier kreeg.
Ja 't aanbod Chabot ziet er natuurlijk zéér aanlokkelijk uit, maar is onmogelijk te
aanvaarden. Ik weet toch al niet, hoe ik mijn programma voor één Mei in elkaar krijg
en zal met Cor Ruys hard moeten repeteeren, maar de Hemel weet, wanneer! Gelukkig
blijf ik in de tweede helft dezer maand wat dichter bij huis. Gezelliger voor ons ook,
hè, want op 't oogenblik lijkt ons huiselijk leven wel ‘Snèr.’ Zooals ik, geloof ik, al
schreef: van Amersfoort en Baarn zal ik zien terug te komen, maar de kans daarop
is ook alweer niet groot. Deze tourneè blijft gelukkig goed gaan. Enschedé was best
en Groningen bevredigend. Dit laatste beter alweer dan den vorigen keer, maar toch
nog altijd niet best; we schijnen de hardhoofdige ‘Grunningers’ eerst langzaam te
winnen. Het succes is in-elk geval onmiskenbaar.
Leuk, dat je zoo gezellig met je oude kennissen in den Haag bent samen geweest.
Ik herinner me die Stella van Raalte nog best, ofschoon ze tot de talloozen behoort,
die ik nooit herken op 't oogenblik, dat ik ze zie. Zoo ging 't toen ook daar in 't
Mastbosch bij Breda. Die episode met dat kleine brutale dochtertje van haar herinner
ik me ook nog heel goed. Het staat alleen wat compromitant, als jij schrijft, dat ik
met dat dochtertje ‘iets gehad heb in Ginneken.’ Zoo'n ouwe Satyr ben ik toch
waarachtig niet! Nou, Schatappel-van-me (nieuwste ‘Kosenamen’!) ik ga eens een
wandelingetje door 't schoone Groningen maken, want ik hoef pas om 5.17 naar
Assen, rustte vannacht eens fijn uit en zal het er ook vandaag nog eens van nemen.
- Straks ga ik nu met Jan wat keuën,17 die op 't oogenblik ook aan zijn Vrouw zit te
schrijven. Wat zijn we toch model-echtgenoten.
Dag, mijn allerliefste. In gedachten sluit ik je lieve, lange, lenige lijf in mijn armen
en zoen je op je arabischen mond en je heerlijke moorsche oogen.
Zal je nog eens aan me denken? Ik doe 't aan jou ook, hoor, voortdurend. Dag
Schat
Je Mannie
Pisuisse en Fie hebben nu alletwee veel succes. Ze zien elkaar weinig; spreken elkaar
over hun werk. In het toneelstuk ‘Don Carlos’ van Friedrich von Schiller moet zij
in haar rol als de Prinses von Eboli zingen en zichzelf begeleiden op de luit. Het is
Pisuisse weer die dan voor haar een minneklacht van een onbekende Nederlandse
dichter uit de 14e eeuw opzoekt en voor haar luit bewerkt:
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Ghequetst ben ic van binnen
doorwont mijn hert so seer,
van uwer ganscher minnen
ghequest so lanc so meer.
Waer ic mi wend waer ic mi keer,
ic en can gehrusten dach noch nachte,
waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghy sijt alleen in mijn ghedachte.
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Zij leven samen in hun werk en tegelijk gaan hun levens langs elkaar heen.
Jean-Louis Pisuisse engageert Jenny Elbers-Gilliams in april 1919. Hij heeft haar
stem nu een paar maal gehoord en besluit haar op te nemen in zijn ensemble.
Zij is een plezierige collega. Haar optreden is pretentieloos en smaakvol. Ze heeft
een heldere zangstem, een zuivere dictie en een goede voordracht.
Ze voelt zich thuis in 't cabaretgroepje, met als vaste kern Jan Hemsing en Paul
Collin en als wisselende artiesten: Alex de Haas, Willy Corsari, Herman Tholen en
Albert van Lier.
Met Paul Collin studeert zij Franse liedjes in. Zij praat met hem en sluit
vriendschap met zijn vrouw. Haar vrije dagen brengt ze door met haar zoontje Freddy
Elbers.
Wanneer Jean-Louis Pisuisse en Jenny Gilliams precies liefde voor elkaar opvatten
is niet bekend. Paul Collin merkt wel hun groeiende genegenheid.
Uit de volgende brieven begrijpen we dat ook Fie Carelsen van deze verhouding op
de hoogte is.

[Amsterdam 1919.]
Lieve Fietje,
Reken vannacht niet op mijn thuiskomst.
Jack18 heeft voor Marie19 een briefje aan den wekker gebonden. Ik heb hem gezegd,
dat ik hen eerst bij 't koffiedrinken weer zien zou. - Dat zal òf vroeg òf laat zijn, want
ik heb om 12 ½ u. betaling. Vergeef mij, Schat, dat ik je weer verdriet moet doen Ik kan niet anders.
Swiep
De aandacht, liefde en verzorging die Jean-Louis Pisuisse van Jenny Gilliams
ontvangt, doet hem steeds vaker besluiten naar haar toe te gaan.

[half juni 1919]
Liefste Fiepsje,
Reken vannacht niet op mijn thuiskomst. Morgen zal ik je wel vertellen, waarom ik
niet mijn belofte houd.
Nacht, Schat. Wel te rusten.
Morgen kom ik thuis eten.
Dag!
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Swiepje

[Amsterdam 1919.]
Liefste Vrouws,
Dat ik vanmiddag niet thuis kon komen wist ik ook pas, nadat Wegerif weg was en
toen was jij al gaan repeteeren. Ik heb het toen dadelijk tegen Marie gezegd. Dat die
't jou pas om halfzeven heeft verteld, kan ik niet helpen. En nu, vannacht.... Neen, ik kom niet thuis. Niet om de reden die jij denkt20, maar
omdat
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ik met alle mij ten dienste staande middelen een faillissement moet trachten te
verhoeden. Of 't helpen zal, weet ik niet.
Jack moet in Godsnaam maar alleen met zijn Duitsch en Meetkunde zien klaar te
komen. Trouwens, daar helpt mijn assistentie toch niet voor! Fiepsje, ik moet aan
mijn werk. Tracht ondanks alles vriendelijk aan me te denken. En hou je zelf flink.
Dag Schat.
Je Swiep.
Op de zijkant van de brief geschreven:
Om tien uur morgenochtend ben ik bureau Spuistraat.
Op aandringen van Fie gaan ze de zomer van 1919 (juni/juli) een poosje uit elkaar.
Fie wil niet dat Jean-Louis haar de eerste tijd komt bezoeken. Zij schrijft hem af
en toe een brief.
De dokter heeft haar aangeraden om aan zee wat aan te sterken.
Jean-Louis is hard aan 't werk en gaat gedurende deze tijd bij Jenny Gilliams
wonen.

Rotterdam, 23 Juni 1919.
- RESTAURANT ‘CALAND’
Coolsingel - Rotterdam
DINERS - SOUPER - LUNCHES

GRAND CAFE

DAGSCHOTELS
FEEST en VERGADERZALEN

8 WILHELMINA-BILLARDS
Mijn allerliefste Vrouwtje,
Tot nu toe bereikte mij niets anders dan je hartverscheurende noodkreet betreffende
de ‘P's’ en mijn eerste opwelling was, je te hulp te snellen om je de ellende te helpen
dragen. Maar toen bedacht ik dat ik niet mocht.... Trouwens, mijn werk had mij tòch
hier gehouden en bovendien: ik wilde de proefneming zoo zuiver mogelijk doen zijn
en je zèlfs niet schrijven.... Maar: dàt lukt me niet. Ik denk té veel, té dikwijls en...
tè lief aan je en moet - zij het dan ook op papier - weer eens contact met je zoeken.
Vooral nu, nu 't weêr is omgeslagen. Want toen het nog mooi was, dacht ik aldoor:
fijn, Fietje ligt lekker te ‘bakken’ in een kuil (al heb ik die dan ook niet gegraven!)
- of wel - Fietje loopt naar de sterren te kijken en denkt misschien nog wel eens aan
me. Maar nu 't regent en waait, denk ik voortdurend: wat zou mijn Vrouwtje doen?
Luistert ze naar vioolspel van 'n a- of 'n o-broek? Legt ze 'n patience? Werkt ze haar
dagboek bij of schrijft ze vernietigende kritieken voor ‘Groot Nederland’?21 En...
denkt ze misschien nog wel eens aan haar Man. Verlangt ze nog wel eens naar haar
Swiepje? Och, ik mag niet klagen. Ik werk hier gezellig en met groot succes, leef
eenvoudig en goedkoop en wordt verzorgd op een manier, waarvoor ik nièt anders
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dan heel dankbaar kan zijn. En toch komt er telkens weer dat groote verlangen naar
jou in mij op, dat mij onrustig maakt, zenuwachtig, slapeloos en, - laat ik het maar
bekennen - òngelukkig. Dit bewijst me dan ook, dat ik hòòr bij jou; niet buiten je
kan en je voor niets of niemand in de wereld zou willen verliezen.
Ja, ik had je een langen brief willen schrijven en je nog veel willen vertellen, maar
nu ik je 't hierbovenstaande heb gezegd is het nèt of mijn hersens leêg zijn geraakt
en ik je niets van belang meer te vertellen weet....
Van m'n werk schreef ik je al: de menschen zijn hier enthousiast en ze willen me
nà 1 Juli bij Pschorr22 nog houden, wat ik - om den wille van 't geld - maar weer
accepteeren zal voor 'n week. Eigenlijk wou ik wel graag gaan rusten - heelemaal
alleen-met-me-
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zelf - want ik ben heel erg moe; maar, zooals ik zeg, 'n honderd of wat guldens meer
zal ons heel erg te pas komen. Ik zou dan in dat geval met Jan alleen blijven en gaan
logeeren bij Allard23. Nù ben ik - maar wat komt dat er ook eigenlijk op aan. Schrijven
wil je me toch niet. En als je 't zou willen, schrijf je wel naar Pschorr.
Ik eindig maar. Dag, lieveling. Vergeet mij niet, hoor. Zoomin als ik, òòk maar 'n
oogenblik jou vergeet. Rust maar goed uit en wordt sterk en gezond voor je werk in
't nieuwe seizoen. Want werk is in deze wereld het eenige ware, trouwe en
vertroostende Dag, mijn verre Vrouw. God zegen je, hoor.
Een zoen op je oogen van je
bedroefde en bezorgde Man

Amsterdam, 30 Juni 1919.
Mijn allerliefste Vrouwtje,
Aan je eigen schrijftafel, op je eigen postpapier ga ik even aan je zitten pennen. Ik
ben maar voor 'n oogenblik hier (laatste dag van mijn abonnement!) en er ligt een
stapel post op mij te wachten, die Marie niet had opgestuurd, maar vóór alles wil ik
nu weer eens aan jou schrijven. - 't Werd tijd, zal je zeggen. Ja, inderdaad. En toch,
vanuit Rotterdam kom ik er niet toe.. 't Is, of ik daar in Rotterdam een heel ander
bestaan heb, alsof het een heel anders mensch is, die daar leeft en werkt en of ik er
geen uiting kan geven aan mijn gedachten, zooals ik die tot jou zou willen
overbrengen. - Toch is er niets of niemand om mij daarin te verhinderen, dan alleen
mijn eigen gevoel, mijn eigen onzekerheid, mijn voortdurende aarzeling tot beslissen,
waarvan je allemaal reeds zelf getuige bent geweest en waaromtrent je dus ook weet,
hoe ondermijnend het werkt op de zenuwkracht.
Waarom ik dan nu toch aan je ga zitten schrijven? Alleen om weer met je in contact
te zijn. Alleen om te weten, dat je lieve trouwe oogen - die niet mogen huilen, hoor!
- dit zullen lezen. Om te weten, dat je dan weer in gedachten opnieuw heel dicht bij
mij zult zijn, zooals ik met mijn gedachten voortdurend ben bij jou. - In je laatsten
brief, waarmee je me erg gelukkig maakte, omdat ik daaruit las, dat ik jou had
gelukkig gemaakt met den mijne, in je laatsten brief, die ik tegelijkertijd met je
‘wanhoopskreet’ zooals jij het noemt - ontving, in dien laatsten brief dan schreef je
me, dat ik jou moest vertellen, hoeveel en hòe ik van je houd. - Mijn Liefste, dat
eerste is onmogelijk, omdat zich dat niet in woorden of cijfers uit laat drukken. Zelfs
niet in volume, zooals jij dat altijd wil. En hoè ik van je houd?....
Kijk deze brief, half afgemaakt heeft tot nu toe - het is vijf uur in den middag van
den 2en Juli - in mijn zak gezeten. - Frank24 kwam mij in Amsterdam met besprekingen
storen en toen moest ik naar den trein en werd daarna weer opgeslokt door de
wonderlijke sfeer van mijn en zijn werken, hier in Rotterdam. - Hier vond ik nu
gisteren tegelijk je korte briefje en je telegram. Je ziet, onze gedachten hebben zich
weer gekruist, want juist dààr, waar ik in Amsterdam mijn brief moest afbreken, ben
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ik hier in Rotterdam begonnen, dan tevens antwoordende op wat jij in je laatsten
brief vraagt. Hoè houd ik van je? En heb ik inderdaad gewild wat er nu gebeurt? Lieveling, ik houd van je, zooals ik voel, dat ik nooit van eenig andere Vrouw
gehouden heb of houden zal. Ik houd van je, zoo, dat wanneer ik je niet meer mijn
Vrouw zou wezen, mijn leven vernield zou worden. Want aldoor zou dan in mij zijn
de groote onrust, die nù reeds elk geluk in mij verbittert, de onrust namelijk, die
ontstaat uit de gedachte: Fietje is alleen; Fietje leeft zonder mij. Zij kan niet tegen
mij praten. Zij kan niet stil liggen in mijn armen met haar hoofd tegen mij aan. Zij
kan mij geen - eindelooze en lijnlooze! - verhaaltjes doen. En dat is een abnormaliteit.
Ik behoor bij
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jou. Ik moet naast en met jou leven. Ik moet jou laten rusten en ik moet naar jou
luisteren. Niet voor jouw rust en geluk alleen, maar ook voor mijn rust en mijn geluk.
En dat dit alles zoo is ('t is alweer 24 uur later nu ik dit schrijf: het is 3 juli, 's
middags 4 uur en ik zit alleen in 't Café Caland)25 ik zeg, dat het alles zoo is, gelijk
ik het hiervoor omschreef, dat voel ik zelf niet alleen, elken dag, maar je voelt het
zelf blijkbaar ook. Dat hoorde ik uit je stem in de telefoon. Dat hoorde ik uit je vraag:
‘kan je niet eens komen?’ Zie je Schat, het moest ons duidelijk worden, overtuigend duidelijk, onafwijsbaar
duidelijk, dat wij niet van elkaar weg moeten gaan. Daarvoor was de proef noodig,
die we nu ondernomen hebben, ondernomen op jouw voorstel en verlangen, een
proef, waaraan ik mij niet met vreugde, maar toch ook niet met tegenzin onderworpen
heb, want ik voelde dat die noodig was, zelfs onvermijdelijk. En nu het resultaat van
die proefneming. Allereerst een gelukkig resultaat: wij hebben bemerkt hoe wij een
stuk zijn van elkaars leven, en zonder elkaar ongelukkig zijn.
Wij weten nu, tenminste ik geloof wel, dat jij het net eender voelt als ik, - dat een
scheiden, een van-elkaar-gaan het vermorzelen beteekent van ons levensgeluk,
misschien van onze heele existentie.
Maar nu is er een tweede resultaat, één waarvoor ik wel bang was en waarvan het
voorzien mij angstig maakte voor de proef. Ik ben nu een maand, zooals je weet,
samen geweest met Jenny Gilliams en het gevoel dat ons heeft samengebracht, een
gevoel, zoo sterk en in zijn soort zoo goed, dat jij in dat samenkomen terecht méér
hebt gezien dan zoo-maar- 'n-avontuurtje, - dat gevoel is in dien tijd zeker niet
verzwakt. Dit meisje, of liever deze vrouw, heeft mij in deze dertig dagen omringd
met een bezorgdheid, met een liefde, zóó groot en zóó toegewijd, dat ik ze alleen
met die van jou vergelijken kan, dat wil zeggen in grootheid, in kracht, niet in soort.
- Het is zoo ongeloofelijk moeilijk dit alles op papier te zetten, omdat ik nauwelijks
in mijn gedachten mijn gevoelens kan ontleden, laat staan ze zwart op wit kan
omschrijven in een brief. - Zij vraagt van mij geen geld, geen naam, geen positie;
niets anders dan dat ik ze niet heelemaal weer los zal laten, wanneer ik straks weer
naar jou zal zijn teruggegaan. En nu, Vrouwtje, moet je je eens goed afvragen of je niet mee kunt helpen, dit
toch wel zeer begrijpelijk verlangen van haar tegemoet te komen. Kijk, ik kom naar
jou terug. Dat weet je. Ik kan niet anders en wil ook niet anders. Maar geloof je nu
niet, dat er, wanneer jij me dwingt me nu met geweld los te maken van deze vrouw
- van wie ik ook ben gaan houden -, altijd tusschen ons iets wrokkends zal blijven,
dat ongelukkig op ons in zal werken? Terwijl juist in het tegenovergestelde geval
mijn liefde voor jou nog sterker zal groeien op een bodem van vereering, omdat ik
zoo een hoog-staande, vrij-denkende en boven de opinie van de menschen uitgegroeide
vrouw heb. Dan zou je me niet alleen bezitten, zeg je dan. Maar Schat, wat je nu van mij afstaat
aan een ander - och, het is alweer zoo ellendig, moeilijk neer te schrijven! - dat is
toch eigenlijk iets zuiver-lichamelijks, iets, dat met de zinnen en den wellust te maken
heeft en met mannelijk - of liever dierlijk - physieke behoeften. Ons samen zijn is
altijd heerlijk geweest en steeds denk ik weer daaraan in gelukkig - herinneren en
vurig - verlangen. Maar je weet toch ook, hoe ik, vaak nadat ik de gelukkigste
oogenblikken bij jou had gesmaakt, toch weer gedreven door mijn zinnelijkheid en
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mijn avontuurlijkheid een ander zocht. En is het nu niet beter voor jou en voor mij
en voor haar, - of laat ik haar en mezelf nu uitschakelen en zeggen: is het nu niet
beter, rustiger voor jou, - wanneer je weet, dat die rare kerel Swiep, die ondanks zijn
groote, oneindig-groote Liefde voor jou tòch telkens en telkens weer uit den band
sprong, zijn vaste vriendin, zijn ‘natuurlijke’ tweede vrouw heeft, die hem, met jou
samen, solide maakt?
Goed ik weet het wel, het klinkt allemaal nu nog gek-modern en onaannemelijk
maar geloof mij, het gewone huwelijks-instituut stort aan alle kanten in elkaar. Laat
ons dan voorloopers van de nieuwe samenleving zijn. We behoeven geen
propagandisten te zijn, we behoeven de wereld niet te tarten - jij wil het niet, ik
evenmin en zij verlangt
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het niet - maar wij kunnen ons geluk alvast op den nieuwen grondslag bouwen, die
eens de algemeene zal zijn. Lieveling, ik zend nu eindelijk, maar nòg met een bezwaard hart dezen brief af,
omdat ik voel, hoeveel er in staat, dat moeilijk, misschien pijnlijk is om te lezen en
dat ik ook zoo graag heel, héél anders had gezegd. - Toe, Vrouwtje lees het in den
zin, waarin het geschreven is, namelijk in den zin van de onuitroeibare Liefde, die
er tusschen jou en mij bestaat.
Ik hoop je nu gauw ook weer eens een gewonen brief te schrijven over hoe 't me
gaat en wat mijn werkplannen zijn en hoe de zaak ervoor staat. Maar eerst wilde ik
dit groote en moeilijke zoo graag tusschen ons verklaard, opgehelderd, ja geheel
verdreven zien. Dag, mijn eigen, eenige Vrouw. Ik zoen je op je oogen, op je lieve
zwarte haren en je liefdevolle mond en blijf met de meest teedere gevoelens aan je
denken. Den 8en Juli heb ik lezing bij Gabriël26. Anders was ik dien dag al bij je. Nogmaals,
in gedachten helaas, een teedere, warme omhelzing van die altijd, die voor het leven
blijft,
Je Man.
Deze brief is ‘Expresse’ verzonden.

[± Juli 1919.]
Lieve Schat-van-me,
Even in haast 'n paar lettertjes. Het gaat mij veel beter. Ik geloof eigenlijk dat 't wat
malaria is geweest, die ik nu met kinine onder de knie krijg. Morgen werk ik weer
in Gouda. Frank27 zal je mèt dit briefje 'n H.P.28 bezorgen. Leuk voor Cor. -29
Dag Vrouwke. Heel veel liefs, van je
‘Bobbie.’30

Zandvoort, 11 - 7 - 1919.
Mijn lieve Vrouwtje,
't Is maar op 'n bloc-note-blaadje, dat ik je schrijven ga, maar ik heb de zon-vergulde
zee voor me en.... een zee van liefde in mijn hart. Daarom zet ik me neer, - aan 'n
prozaïsch tafeltje in de groot Badhuis bodega - en begin aan je te denken en zoo in
stilte zonder dat iemand van de menschen om me heen, het weten of zien kan, met
je samen te zijn. - Dag, mijn lieve, kleine vrouw met-de-groote-oogen. Hoe heb je 't
weer die twee dagen gehad. Niet treurig, dat Swiepje weer verdwenen was? Geen
botermelk-en kaasje gedaan op je witte mantel of op je blauwe tricot japonnetje, dat
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zóó fijn tricot is, dat je haast niet zien kunt, dat 't tricot is? Dag, mijn eigen ‘eenigste’31
Vrouwtje. Hou'je nog wel van dien slechten vagebond van 'n man-van-je en kan 't
je schelen, hoe hij zijn dagen heeft doorgebracht, sedert hij jou verliet wuivende op
't Alkmaar station als een groot, lang, bruin ding met 'n onbestemde groenigheid om
je hals en 'n onbestemde geligheid op je hoofd? Goed, dan zal ik 't je vertellen....
Ik kwam om vijf uur ongeveer in Zandvoort aan en werd ontvangen met 'n standje
van den Directeur Gunters, omdat er nog heelemaal geen reclame was gemaakt. Dat
zette mij meteen midden in de herrie van telegrafeeren en telefoneeren en terwijl ik
me toen eindelijk scheren liet, kwam er zoo'n jobstijding, dat ik haastelijk weer op
den trein ging zitten en naar Amsterdam spoorde, of liever naar Bussum. Daar moesten
namelijk 's avonds menschen-van-mij optreden, maar de telefonische boodschap
luidde: er was
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geen leiding. Dùs ik naar Bussum. Doch in Amsterdam vond ik Frank die in mijn
plaats naar Bussum kon gaan. En ik bleef in Amsterdam om te zorgen voor:
advertenties, aanplakbiljetten, entréebiljetten en programma's.... alles voor onze
openingsvoorstelling op Zandvoort, waarvoor nog niets was gedaan, of liever: waar
alles zóó voor was gedaan, dat ik het ten spoedigste moest herstellen, verbeteren,
achterhalen, herroepen.... Enfin, 't was 'n zoodje. In de ‘Sijs’32 sprak ik Lola - die
tusschen twee haakjes wel degelijk bij Van Gelder op Zandvoort gaat werken
(waarvoor ik haar 'n standje maakte!) maar die mij tenminste 4 dagen op Zandvoort
komt helpen, en Yvonne George mij weliswaar niet officieel in den steek laat, maar
te samen met Van Gelder zóó onzeker doet, dit ik het er wél opaan durf laten komen.
Om halftwaalf terug in Zandvoort. Om halfelf den volgenden dag - namelijk
vandaag - terug op 't kantoor. Dirk Witte uitgeveterd, idem Frank, idem juffrouw
Kokosky. Ook ‘Peetje’33 had er van langs gekregen, maar die was weer eens met
vacantie (per gratie van Dirkje W.) - Zèlf naar den drukker, programma's in orde
maken. Zèlf naar de Couranten voor advertenties. Ten slotte: de boel zit voor elkaar.
- Wat een leven, hè en wat een godvergetenmeschoggaas eigenlijk! Maar wil je wel
gelooven, dat ik me steeds gelukkiger voel, naarmate ik het drukker en - hoe zal ik
het noemen - ‘invloedrijker’ heb. - Ik heb op 't oogenblik bezig - maar absoluut
mondje dicht hoor en tegen iedereen!!! - ik ben op 't oogenblik bezig een
pleizier-vliegdienst in airoplanes in elkaar te zetten Zandvoort- Vlissingen en
Zandvoort-Schiermonnikoog. Er gaat juist een telegram naar Frits Lebret en Karel
Muller in zee. Frits en Beppie ontmoette ik gisteren tegelijk met Lola in de Louis
XVI.
Zij allen lieten je natuurlijk hartelijk groeten. Lola heb ik voor Pschorr ook reeds
te pakken. Wat een energie, hè! Zeker geïnspireerd door mijn bezoek aan jou! Nu
liefste Schat, kan ik niet persoonlijk in langen tijd weer bij je komen, dan kom ik
met soortgelijke, voor ieder ander dan jezelf waarschijnlijk on ontcijferbare briefjes
naar je toe. Om je te toonen, hoe ik - midden-in àlles - aan je denk, je beschouw als
mijn deelgenoot - in alles, mijn kameraad - voor-het-leven. Dag, mijn liefste Fiepsekind - God zegen je, hoor. - Op je mooie oogen en je lieve
mond. - Hoe is het met de korstjes, de velletjes, de wondjes enzóóvoort? Heeft de
boorzalf afdoend geholpen? - heel veel zoenen van
Je ‘Bobbie’
(wat 'n naam voor zoo'n hopeloos manspersoon!)
Deze brief is op zeven kleine velletjes van een blocknote geschreven.

Zandvoort-Bad(Holland) 15 Juli 1919.
Hôtel
Groot Badhuis
Zandvoort-Bad
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Mijn allerliefste Schat,
Even in vliegende vlucht 'n paar krabbeltjes, want straks komt Max Gabriël hier
repeteeren, verder ben ik den heelen dag in de weer om de Apachenscène34 nieuw in
te studeeren, want Yvonne George laat me natuurlijk in den steek - het loeder! - en
wanneer ik dan vandaag nog 'n oogenblikje vrij heb moet ik dat gebruiken om voor
Greetje en Dè ‘Donatello’35 te vertalen. Daarom nu in dit verloren halfuurtje even
aan jou van mijn wedervaren en bevinden, sinds Vrijdag. Dat de eerste avond een
succes was, schreef ik je reeds - clandestien - in de Haagsche Post. Ook Zondag was
het vol en het succes zeer groot. Dit laatste was ook gisteren het geval 'schoon er
toen maar weinig menschen waren: Maandagavond en concurrentie van Rubini36.
Bovendien
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moet de groote drukte hier in Zandvoort nà den 16e eerst komen en deze eerste dagen
is er dus van 't succes nog, maar weinig te zeggen. - Met de gezondheid gaat het mij
gelukkig goed; nog altijd wel wat meer nerveus, dan ik wel wenschen zou, maar het
trekt, geloof ik, wel bij. Elken avond voor 't naar bed gaan eet ik een half pond
‘Ksause mangeltjes’37 zooals jij dat noemt en dat heeft een zeer ‘beruhigenden’
invloed, niet zoo zeer het eten als wel het pellen. Daarna eet ik dan vijgen en heb
zoo een goedkoop en gezond souper, 'n Beetje somber-alleen, maar dat kan nu eenmaal
niet anders. Gisteren was ik in Amsterdam voor de groote fusie-vergadering van den
Directeurenbond met den Bioscoophoudersbond38, en toen daar, tengevolge van een
verrassingscandidatuur van Louis de Vries, Verkade niet bij eerste stemming in het
Hoofdbestuur werd gehandhaafd, maar in herstemming moest komen met meneer
Bienen van ‘De Karseboom’ in Den Haag heb ik - gedégoutteerd39 van zoovèèl stom
proletendom - mijn bestuursmandaat (ik kreeg 52 van de 56 stemmen) neergelegd
ten behoeve van Verkade. Van alle kanten hebben ze mij verzocht àan te blijven,
maar ik - eigenlijk wel in m'n schik met deze eervolle retraite uit een lastige besogne
- ben op mijn stuk blijven staan. - Anders heb ik voorloopig geen nieuws te melden.
Trouwens, Schat, hoe heerlijk ik het ook vind, dagelijks van jou een brief te krijgen,
ik heb het te volhoofdig en volhandig om mijnerzijds ook dagelijks te
correspondeeren. - Maar al schrijf ik dan ook niet elken dag, dènken doe ik wel aan
je hoor, met héél veel liefde en teederheid. Ik wensch je nog menige gelukkige
ontsnapping van het Snappertje40, heel veel pleizier bij de aanstaande danspartij, goed
succes bij je toekomstige escapades op Engelsch taalgebied41, goede gezondheid,
opgewektheid en vroolijkheid en blijf steeds met heel veel liefs
Je Man
In een interview met Edmond Visser zegt Pisuisse over deze tijd:
Mijn stemming ten opzichte van het cabaret is buitengewoon pessimistisch. Het
eigenlijke cabaret is tegenwoordig niets gedaan. Zoals 't vroeger in Frankrijk was...
Vandaar dat ik de bakens heb verzet en nu in de operette in Carré zing ‘De millioenen
dief’, met muziek van Max Gabriël. Ik houd dan wat vrije tijd over voor mijn ‘Intiem
Theater’, niet eeuwig meer reizen en trekken. En probeer een cabaret op te richten
in Rotterdam, Den Haag, Zandvoort en in Utrecht.
Het Nederlandse publiek blijkt niets meer te voelen voor zo hoog mogelijk
opgevoerde amusementskunst in een intiem kroegje, want dat is toch eigenlijk 't
cabaret. ‘Het cabaret, dat is een gelegenheid (zaaltje) waar de uitvoerend artist contact
heeft met het auditorium, dat als het goed gaat, eigenlijk mee moet werken. Dat
contact kan kunstmatig in 't leven worden geroepen, maar dat is een persoonlijk iets,
door de conferencier.’

Amsterdam, 17 Juli 1919.
JEAN-LOUIS PISUISSE
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Vondelstraat 68,
Amsterdam.
Mijn allerliefste Fiepsje,
Vandaag even thuis voor diverse aangelegenheden, zie ik op den schoorsteen in
eenzaamheid mijn portret staan, halflosgelaten van 't karton en denk nu zoo: dat kan
ik meteen wel even aan mijn Schat sturen, om te bergen in haar tasch of neer te zetten
op haar tafel. Komen haar dan diverse oude raadsheeren of andere verliefde individuën
‘belagen’, dan kan zij dit kiekje toonen en zeggen: ‘dit is mijn kerel; hij ziet er nu
wel
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minzaam uit, maar als je aan m'n lijf komt, dan wordt hij nijdig, dan krijgt hij “trekjes”
om zijn neus en dan slaat-ie jelui op je bakkes!’
Ik was vandaag o.a. bij den Ontvanger Repelius en kreeg uitstel van mijn betaling
tot 15 September. Dan moet ik 375 gulden dokken en dan zal hij zien of hij mij voor
het restje uitstel kan verleenen tot 15 October. Het is tegen alle regel in, zeide hij,
maar ik vertelde, dat ik nu eenmaal ònmachtig was om thans te betalen en dat hij
dan in godsnaam maar exécuteeren moest. Nou, dat doet ie natuurlijk niet en zoo is
ook deze zaak weer geschikt.
Verder was ik daarnet even bij Dr. v.d.H. Leonards voor mijn huig te laten nakijken,
die nog altijd slap blijft en zakt. Hij heeft hem aangestipt en ik moet het geval drenken
in citroensap. Voorloopig zal ik het eens met citroenbitter probeeren.... Nee, hoor,
Schat, maak je maar niet ongerust. - Ik zal volgens 's Dr's voorschrift handelen. Hij
liet je groeten. Nieuws is er verder ook al niet. In Zandvoort gaat de zaak ‘tamelijk’. Er is elken
avond geweldig veel concurrentie, maar de loop komt er wel in.
Dag, mijn lieve Schat. Nu moet ik haastelijk naar den trein, want ik heb om zes
uur repetitie op 't tooneel van ‘2 Vuren’42. Heerlijk, dat je dagelijks schrijft.
Dag, Vrouwsekind. Hou' je taai, hoor. Niet ‘dietig’43 zijn. Deze vervelende zomer
komt wel om en dan wordt alles weèr goed en gezellig. 't Huis hier ‘ruikt’ eenvoudig
van schoonheid.
Heel veel zoenen op je lieve bruine toet (ook ik begin te ‘bruinen’) van
Je Man
‘Aan den Rand van 't Bosch’44 is heusch interessant!

Zandvoort, 22 Juli 1919.
Mijn lieve Vrouwtje,
Weer een krabbeltje, maar nu wel zeer hevig gekrabbeld, want ik schrijf in den trein
van Amsterdam naar Zandvoort. Doe ik het nu niet, dan komt er weer heel den dag
niets van, want zoodra ik weer mijn neus op Zandvoort vertoon, heb ik met allerlei
zaken zóó druk, dat ik niet tot schrijven kom. Wat is het gezellig, elken dag zoo
trouw jouw dagverslag te ontvangen. Meestal komt het 's morgens omstreeks elf uur,
maar ook wel eens 's middags 4 uur in mijn bezit, zoodat ik het òf bij de lunch òf bij
de thee genieten kan. - Mijn dagverdeeling is lang niet zoo geregeld als de jouwe.
Doorgaans sta ik om 'n uur of negen op, ontbijt dan boven en lees mijn krant, ga dan
in de theaterzaal met ‘Peetje’45 brieven afdoen en Lus instructies geven, of wel
repeteeren, met Gunters confereeren en dan verdwijn ik vaak weer naar Amsterdam,
waar je gauwer naar toe kunt reizen, dan dat je telefoneert. Onder de hand vertaal ik
dan aan ‘Donatello’ voor Dé en Greetje of ik maak bruiloftsversjes voor de familie
Cohen (familie van jou?)46 die den 28en Augs in Haarlem47 fuift. Stom vervelende,
onartistieke joden menschen met den vervelenden Dr. Zechandelaar uit Amsterdam
als ceremoniemeester. Ik zal ze slordig laten betalen, maar dat is dan ook m'n eenige
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troost. - Vandaag stortregent het hier. Goed voor vanmiddag: ik geef een
goochelmatineé, maar anders, wat een zomer, hè Schat! 's Avonds merk ik van 't
slechte weer niet veel. 't Bezoek is maar bedroevend. Trouwens, Zandvoort, dat zoo
stampvol heette te worden, is saai en leeg. En wàt een badgasten! 'n Zoodje! Nee,
voor mijn plezier ging ik hier nooit van m'n leven zitten, hoor! Tengevolge van mijn
drukte en het slechte weer, ben ik nog maar eenmaal in zee geweest, Vrijdag:
ongeluksdag. Ik heb mijn knie weer uit zijn kom geslagen en heb daarvan nu een
ellendige last. Dat schreef ik je trouwens al met
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een enkel woordje in H.P. en toen ik daarbij schreef, dat ‘dit mijn eenigste verdrietje’
was, maakte ik het mooier dan 't was.
Inderdaad ben ik maar weer zorgelijk en zwaarmoedig. Graag kwam ik even naar
je toe om wat troost en rust, maar dat gaat nu eenmaal niet. Ook vrees ik, dat we vóór
1 Augustus wel niet veel samen zullen kunnen zijn, want 25 en 26 Augs. moet ik
naar Noordwijk en komt Marcel Barger in mijn plaats in Zandvoort gasteren48.
Trouwens, ruimte zou er hier voor ons beiden niet zijn, want het hotel is wel vol en
op mijn kamer zou nog wel een bed kunnen staan.... als er nog maar bedden waren.
Enfin, nà den 1en Augustus komt het allemaal wel weer goed. Fijn, dat ik je gezond
en bruin weer bij me krijg. De eerste dagen ben ik weliswaar toch veel de stad uit 's
avonds en overdag aan 't repeteeren, maar Vondelstraat 68 is dan toch weer ons
‘home’. Marie sprak ik zoo even door de telefoon. Er was niets bijzonders; alleen
de groeten.
En nu van de halte Overveen gebruik maken, om tenminste een leesbaar afscheid
te schrijven. - Dag, mijn lieve, goeie, trouwe Schat. Ik hou van je, hoor en blijf van
je houden. Heel veel lieve gedachten en innige kussen van
Je Swiepje
Het samenwonen met Jenny Gilliams in de zomermaanden van 1919 blijft niet zonder
gevolgen. Jenny is in verwachting.

± augustus 1919.
Lieveling,
In vliegende haast. In ‘de Kroon’ - nota bene! - Toch wil ik je even wat schrijven.
Wanneer ik nog niet bij je was, geloof niet dat het uit onverschilligheid is. Wanneer
ik je niet eerder schreef, geloof niet, dat ik je niet schrijven wou. Maar ik ben zeer
ongelukkig en ik zou jou als ik je sprak of voluit schreef nòg ongelukkiger maken.
Ik heb je gemeen behandeld.
Geloof niet dit ik ongestraft bleef. Ik moet eindigen. Maar ik eindig nooit met aan
je te denken.
Dag, kind.
Je Swiep.

6 - 9 - 1919
Op een strook papier van de Haagsche Post:
Dag, mijn lieve Schat. Ik denk aan je en heb je lief. Ik maak het goed en de eerste
avond49 was een succes
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Fie vindt weer een briefje in een enveloppe in huis, niet over de post gestuurd maar
door Pisuisse daar neergelegd.
Hij speelt nog steeds in de operette ‘De Millioenendief’ in Carré. Het stuk is geen
groot succes.
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Carré, 5 October 1919
Liefste Fiepsekind,
Je vindt een briefje en vóór je 't open gemaakt hebt, zal je al begrepen hebben, wat
't inhoudt. Ik kom inderdaad vannacht niet thuis. Dit heeft een heeleboel buitengewone
redenen, die ik je niet allemaal ontvouwen zal, omdat er toch die ééne reden achter
zit, die jou verdrietig maakt. Ik wèèt het! En ik voel mijzelf er ellendig onder, maar
't noodlot wijst hier den weg. 'k Heb vanavond in den Schouwburg een ellende-avond.
Morgen vertel ik je alles nader. Nu in haast een nachtzoen, met heel veel lieve
gedachten
van je Swiep.

21 October 1919.
Kleedkamer bij Carré
Mijn arme lieve-kleine Fiepsje,
Het valt mij zoo moeilijk te antwoorden op je ontboezemingen van zorg en verdriet,
zooals ik die vanochtend en vanmiddag van je moest ontvangen. Zoo moeilijk, omdat
ik voortdurend gevangen gehouden wordt in allerlei zorg, beslommering en
moeilijkheid, die niets te maken heeft met het groote drama dat zich tusschen ons
beiden, ons drieën, ons vieren... God weet tusschen ons vijven afspeelt. - Zoo moeilijk
bovendien, omdat ik - tenzij ik des avonds naar de Vondelstraat kom - je voorlopig
niet anders dan schriftelijk antwoorden kan op je hartstochtelijke en helaas maar àl
te zeer verdiende verwijten. Gisteren was ik absoluut van plan naar huis toe te komen in den middag. Maar ik
kwam eerst over zessen bij Serné weg. Vanmiddag weer had ik gehoopt vòòr vijven
thuis te kunnen zijn. Maar den vergadering van Directeuren (arbeidscontract) duurde
tot kwart voor zevenen. - Ja, natuurlijk, ging ik nu vanavond naar huis toe, dan zou
ik je kunnen spreken. Maar juist, in het thuiskomen in de Vondelstraat zit telkens
weer het verschuiven van de groote beslissing, die toch eenmaal genomen moet
worden: ik moet van je weg. Voor lang? Voor kort? Voor altijd? Dat zal het noodlot
uitwijzen! Maar zooals 't nu gaat, gaat het niet langer. Ik maak jou, en ‘die Vrouw’
(zooals jij haar noemt) en mijzelf dood met déze martelende onzekerheid. Er moet
iets gebeuren. Laat de menschen dan maar eens gnuiven van: Pisuisse is van zijn
Vrouw af. God weet kunnen ze over 'n poos weer zeggen: Pisuisse is weer bij zijn
Vrouw terug. - Als je me dan nog hebben wilt! Nu drijft mij het Lot, de Beschikking,
noem het maar hoe je 't noemen wilt: (desnoods ook mijn Lichtzinnigheid, mijn
Wispelturigheid, mijn Zondige Wellust) naar Jenny toe, die vol liefde, vol zorg, vol
toewijding, vol huiselijheid voor mij is. Net als zijzelf - zal je zeggen... Ja, als jij.
Maar zij is bovendien zoo hulpeloos alleen en draagt mijn kind! Zoo het waar mocht
zijn, dat jij òòk zwanger bent, ja dan zal God mij helpen om die moeilijkheid, die
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nieuwe complicatie te boven te komen. Maar nu, voorloopig moet het zóó zijn: laat
ik niet dan overdag in de Vondelstraat komen. Bewaar jij mijn huis, mijn goed,
zoolang als 't mag ook mijn jongen, als je wilt. En laten we dan - fatalistisch afwachten, wat ons verder gebeurt. 't Best was, dat ik weg zou gaan - 't àller best:
voor goed! - maar vooreerst moet ik hier mijn verplichtingen nakomen, die met zulke
nuchtere dingen als geld en contracten in verband staan. - Geloof daarbij niet, Fietje,
dat ik opgehouden heb, je lief te hebben. God is mijn getuige, dat ik van je houd.
Alleen..... mijn liefde schijnt niemand geluk te mogen brengen.
Allerminst mijzelf.
Lieve Schat, huil niet meer. Wees de moedige, verstandige Vrouw, die ik altijd in
je bewonderd heb. Alles neerschrijven, wat ik voel, kan ik niet. 't Zou onècht lijken
van
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beroerdheid. - Ik denk aan je met groote innigheid, met liefde en met medelijden had
ik haast geschreven, maar ik weet dat je dàt afwijst. Fietje-lieve-goede Vrouw - té
lief en té goed voor mij - vergeef me 't verdriet dat ik je doe. Houd een plaats voor
mij open in je huis en in je hart. God zegen je.
Je ongelukkige Swiep.
Morgenmiddag kom ik omstreeks 5 uur thuis!

Amsterdam, 18 November 1919.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

‘Intiem Theater Pisuisse’
Maatschappij tot Exploitatie van Kunstprogramma's
Directeur: Jean-Louis Pisuisse
Kantoor: Spuistraat 241-243
Fietje, mijn lieve, goede Schat,
Ik beloofde je, dat ik vanavond schrijven zou. 'k Dacht er niet aan, dat vanavond Lus
vrij is en 'k weet dus niet zeker of 'k iemand vinden zal, die straks nog dezen brief
bezorgt, 'k Zou 't zelf kunnen doen, zal je zeggen. Ja... maar dat kàn ik niet over m'n
hart verkrijgen en 'k moet dus wel - en 't zal ook wel lukken - iemand anders vinden,
die voor ‘postillon d'amour’ speelt, d'Amour? Ja: van liefde. Want, schoon het
onmogelijk klinkt, buitenissig en waanzinnig... een feit is het, dat ik van je houd. Een
feit is het, dat je altijd in mijn leven de vrouw zult zijn, naar wie mijn vereering mijn
hoogste, mijn beste soort van liefdegevoelen zal uit gaan. - En toch behandel ik je
zoo slecht, als een man een vrouw behandelen kan: 'k ga van je weg om met een
andere Vrouw te leven....
Fietje, je heb het mij eens geschreven... trouwens menschen zooals wij doen al
bijna nooit ànders.... een mensch màg niet zijn innerlijkste gevoel verwaarloozen.
Welnu - het mag je niet hard klinken, want zóó is het niet bedoeld, en het mag je
geen verdriet doen, want dat zou mij nog méér verdriet doen - welnu, mijn innerlijkste
gevoel zegt mij nù, dat ik goed doe, zooals ik doe. Ongelooflijk moeilijk is het mij,
de gedachten te beheerschen, die mij bezielen en drijven moeilijker nog, aan het
nuchtere, voor teederst-sentiment onbevattelijk papier toe te vertrouwen. Maar jij
hebt het van mij verlangd en ik zal het probeeren. - Kijk, mijn Schat, wij hebben
innig-veel-van elkaar gehouden en houden nòg van elkaar, genoeg om meer dan één
gewoon, burgelijk sleur-huwelijk nog jaren lang - door koperen, zilveren en gouden
bruiloft heen - in stand te houden. Maar iets is er uit ons samenleven verdwenen: de
hartstocht. De hartstocht, die elke aanraking van den man door de vrouw tot een
verleiding -, elke aanraking van de vrouw door de man tot een overwinning maakte.
Ik heb erwel eens - terloops, want het onderwerp is pijnlijk-subjectief! - met je over
gesproken en dan voelde ik wel, dat je dit sprèken alleen reeds als een klacht
beschouwde, een klàcht, waar aan je als ‘liefhebbende Vrouw’ de gegrondheid wilde

Mijn liefste lief

ontnemen. Maar tenslotte is het niet anders, niet spontaan-anders, niet
onoverwinnelijk-ànders geworden, zooals een man van mijn slag - en ik wil niet
beweren dat het 't goede slag is, maar ‘ik ben nu eenmaal zòò’ - dat verlangt. - Nu
heeft mij de hartstocht, de wellust - als dat woord je verkieslijker lijkt - tot een andere
vrouw gedreven en daaruit staat een kind geboren te worden. - Dat kind roept mij!
'k Heb eerlijk gewild, weer bij jou terug te komen. Ik kon niet. Je hebt het zelf wel
gemerkt. Je hebt het mij - zooals je zelf schreef door een tactische-vergissing - niet
makkelijker gemaakt, te blijven. Maar in elk geval, ik kon niet. Dièn
avond-van-dat-briefje heb je zelf gemerkt, hoe ik onder den indruk was. Dienzelfden
indruk had ik toch ook vanmorgen moeten ondergaan, toen ik, op den Amstel - jouw
briefje kreeg. 't Was niet het geval. - En dit, als zooveel andere dingen,
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feiten, overwegingen, gevoelens, die ik toch niet alle kan neerschrijven, brengen mij
tot de conclusie: nu is 't beter, dat ik blijf, waar ik ben. Of 't voor den vervolge zoo
blijven zal? Dat wéét ik niet. Neen, dat geloof ik niet. Natuurlijk mis ik bij deze
vrouw dingen, die één zijn geworden met mijn leven: innerlijke-artisticiteit,
beschaving, ‘intellectual intercourse’, 'n zekere aristocratie-van-den-geest, waarop
ik zelf altijd nogal trotsch geweest ben, hartstocht, wellust, trots-van-vaderschap slijt.
Dat wèèt ik. Je zegt, dat je op me wachten wilt... Fiepsje, kind, wàcht, want ik kom
terug! Wacht in ons huis, want ik weet, dat het daar goed voor je is. Omring je daar
met vrienden en vriendinnen en.... met herinneringen. Eens kom ik er terug. - En
mijn jongen? Ik zal schrijven aan zijn moeder en haar explicatie geven van dit - voor
haar jammerlijke - burgerlijke ziel hoogstwaarschijnlijk onvàtbaar geval.
Stuur hem zelf eens bij mij. Laat hij mij opbellen, niet bij Carré, maar op 't kantoor.
Dan gaan we samen eten en praten. Trouwens, Vrijdagmiddag kom ik in de
Vondelstraat om Annaatje50 ‘les te geven’, voor wie we den schijn moeten òphouden.
God weet, hoe gauw de schijn weer werkelijkheid wordt! - Kind, God zegen je en
geve je kracht. Ik schrijf niet verder, omdat dit schrijven mij onbevredigd laat. Over
financieele aangelegenheden en zuiver-materieele als mijn goed enz. hoop ik je te
spreken. Dáárover zou ik niet kunnen schrijven.
Nacht, Fietje. Wêes sterk. Alles wat ik verder zou willen schrijven dènk ik.
Je Swiep.

Amsterdam, Woensdagochtend, [29 - 11 - 1919.]
JEAN-LOUIS PISUISSE.

Vondelstraat 68.
Lieve Schat,
Op weg naar den repetitie en dan naar Nunspeet - ausgerechnet! - kwam ik je nog
even begroeten, maar vond je al vertrokken, óók al naar den arbeid. - Ik had je graag
mijn nieuwe jas en hoed vertoond - nèt 'n mensch! - maar nu moet Marie je daar
maar rapport over uitbrengen. Morgen in den middag hoop ik je thuis je treffen en een kopje thee te komen halen.
Vrijdag ga 'k met Jack naar Prof. Bouwman. Dag, mijn lieve Fiepsekind. Ik hou van je, hoor. Nog altijd! En nog altijd evenveel!
Lieve poenzen van
Je Swiep.
De vertooning van ‘Hamlet’51 zou interessant geweest zijn, als mijn ‘interesse’
niet voortdurend verdreven ware geworden door ergernis over ‘zoo'n Hamlet.’ Laat
deze man52 toch dirigeeren en regisseeren, maar in godesname niet acteeren. - Want
daar hoort toch godbetert dictie en plastiek bij! Fantasie alleen en brutaliteit doen 't
hem niet. - Trouwens over de regie ware ook nog heel wat te zeggen. - Complimenteer
namens mij Van Dalsum - alle achting, hoor! - en Reule. -
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Fietje was inderdaad liefelijk53, maar... te zwak. Shakespeare kan meer ‘beelding
van taal’ verdragen. En dan, Schat, wat ik nog nooit heb opgemerkt: je szliszt! Ben
jij nou heelemaal bedonderd! Dat leer je maar af hoor! 't Komt toch niet van 't
Engelsch praten? Zoodra je iets van Grein ziet of hoort, vraag wààr ik hem vinden
kan!
Well, so long old girl. Be good and take care of yourself. Love and kisses from
Yours ever Sw.
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18-12-1919.
DE TELEGRAAF

Hamlet
In de stemmen der spelers hoort men reeds Vondel, zijn reien en de Gijsbreght! Een
nieuw bewijs voor de onmacht van een regisseur als Verkade, die Shakespeare en
Vondel niet uit elkaar weet te houden.
Mej. Jansje van Oogen moest nu de Ophelia spelen en zij speelt de rei van
Edelingen. Met haar dunne stemmetje waarin niets trilt, waarmede zij geen sfeer
weet te scheppen, staat zij in de koude en haar talentje bibbert. Het zou wreedheid
zijn het jonge meisje dit kwalijk te nemen. De verantwoordelijkheid komt op het
hoofd van den leider, die een dergelijken misgreep doet.
Daar stonden nu de twee vrouwen uit dit Shakespeare-stuk naast elkaar en hoe
koud en bloedeloos was beider spel.
Ophelia, die haar oogen tot den Prins van Denemarken heeft opgeslagen, zij, de
dochter van een Raadsheer, moet sidderen onder het noodlot, dat haar den geliefde
ontneemt op het oogenblik, dat hij zich haar openbaart. Slechts een niet alledaagsche
actrice, gelijk Else Mauhs kan ons hier doen voelen wat er in haar omgaat.
En naast haar, als die andere vrouw, naar wie Hamlet's gedachten gaan, staat
Geertruide, zijn moeder.
Men moet haar zien, geheel onder den invloed van den Koning, die haar tot zijn
medeplichtige maakt; aan den anderen kant moet zij vreezen voor het lot van haar
zoon, wiens leven zij weet, dat het in gevaar is. De lieve Fie Carelsen speelt deze
Koningin, die misschien ook nog warmbloedig is, als een nonnetje, een stil bescheiden
nonnetje. Zij effaceert zich geheel en als Shakespeare niet den geest van den
vermoorden Koning, doch den geest van den vermoorde onschuld een rol had
toebedeeld, had mevr. Carelsen niet schimachtiger kunnen spelen....
BARBAROSSA.

eind 1919, begin 1920.
Op afgescheurde stukjes papier, modeplaatjes uit de Haagsche Post:
Fieps, mijn lieve Schat, wees niet ongeduldig of ongelukkig.
Weet, dat ik aan je denken blijf, elken dag en elk uur en ‘ook dit zal eens verleden
zijn’54.
Sw
Liefste Fiepsje.
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Ik ben snipverkouden en voel me allerminst plezierig maar toch wil ik je in den
trein van Gouda naar Utrecht opweg naar Maastricht nog even een groetje sturen.
Dag lieve Schat, hou je maar flink hoor, alles komt wel weer terecht. Heel veel liefs
van
Swiepje
In deze onrustige periode, vol van spanningen tussen Fie Carelsen, Jean-Louis en
Jenny Gilliams verblijft ook hij enige tijd in 't ziekenhuis. Wat hem mankeerde is niet
meer na te gaan, ernstig zal 't niet geweest zijn. De brieven komen met steeds grotere
tussenpozen. Hun verhouding vertroebelt meer en meer. Fie is vaak alleen in hun
woning in de Vondelstraat. Zij is veel ziek.
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[Amsterdam, ± 1920] [eind 1919.]
Mijn lieve Fiepsje,
Maak je toch niet ongerust over mij. Ik ga goed vooruit - al ben ik nu toevallig
vanmiddag weer wat minder lekker. Maar dat komt juist, geloof ik, door de brieven
van vanochtend. - Ik voel natuurlijk wel, dat deze dagen erg beroerd voor je zijn,
maar, geloof me, ik word ook nu uitstekend verzorgd en hoe meer ik weet, dat jij je
in deze ellendige omstandigheden flink en kalm houd, hoe minder ik mij ook
zenuwachtig zal liggen te maken. En des te eerder ben ik weer beter. - Je ziet, wat
ik aan Ma schrijf. Voeg jij er nog maar 'n paar woordjes bij. - Coba zal ik ook
antwoorden, zij het ook niet vandaag want daarvoor voel ik me niet ‘auf-gelegt.55Zuster zal dezen brief even naar de Vondelstraat brengen, 'k Had graag wat te
lezen. Wil je haar dus meegeven (combinatie à la Swiep!) die verzameling oude
‘Punch’56-es, die ik eens uit American heb meegebracht, en..... de twee boeken, die
ik 't laatst van Freule de Geer kreeg en die op de piano liggen? Dag, lieve Schat. Hou
je maar flink hoor. Met mij zal 't wel losloopen. Heel veel liefs van je
Swiepje
Behalve de moeilijkheden rond de persoonlijke verhouding tussen Fie Carelsen en
Jean-Louis Pisuise rijzen er nog meer problemen in verband met de staking naar
aanleiding van de plannen voor het oprichten van een pensioenfonds voor tonelisten.
Pisuisse, als directeur, dreigt een andere weg te gaan dan Fie Carelsen, als actrice
aan een gezelschap verbonden.
Fie ontvangt hierover een brief van Johan Brandenburg in zijn functie als
bestuurslid van het Algemeen Pensioenfonds voor Nederlandse Toneelspelers.

Amsterdam, 8 Januari 1920.
Beste Fie,
Hoe goed ik je moeilijke positie in den moeilijken tijd, dien wij nu doormaken, heb
begrepen, zal je gisteren hebben bemerkt, ik wil er echter nog een enkel woord aan
toevoegen, dat je uit de roezemoes dezer dagen misschien niet zoo zou bijblijven,
als nu je het geschreven voor je hebt.
Absoluut zeker was mijn vertrouwen in jou, en zooals ik mij reeds eenmaal borg
voor je heb gesteld, zal ik mij in het vervolg borg voor je blijven stellen, wat men
ook zegt en welke bewijzen men ook meent te mogen aanbrengen. Zelfs als mijn
eigen oogen zouden zien, wat anderen beweren, zou ik nog twijfelen, of ik wel goed
zag. Handel dus geheel naar je eigen inzicht, blijf weg van vergaderingen, onttrek
je aan alle werkzaamheden, die helaas noodzakelijk zijn, om het kleine beetje recht
te veroveren, dat de tooneelspelers vragen, ik ken, begrijp en respecteer je motieven.
Ondanks alles, ondanks strijd en moeilijkheden, ondanks meeningsverschil en totale
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afwijking van sociale inzichten, moet en zal tusschen vrienden het vertrouwen blijven,
en vertrouwen heb ik.
Beste Fie, laat ook Swiep dit lezen, ook voor hem geldt veel van wat hierin staat,
al is het niet tot hem gericht en zou ik het in deze omstandigheden ook niet tot hem
willen richten.
Met een handdruk, J. Brand.
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Amsterdam, 15 Januari 1920.
Mijn liefste Fiepsekindje,
Even 'n paar bloemetjes bij mijn liefste gedachten en hartelijkste wenschen voor
spoedige beterschap, 't Zit zeker in de ‘Malia buurt,57 hè. 'k Sta op 't punt van naar
Den Bosch te gaan, maar morgen, na de repetitie - dus omstreeks 4 uur - hoop ik
even te kunnen aanloopen. Dag, lieve Snuit. Heel veel goeds en liefs
van je slechte Swiepje.

Utrecht, 21 Februari 1920.
Liefste Fiepsje,
In vliegende haast een lettertje bij:
1e het boek van Pater Verkade58
2e de 1e honderd gulden, die ik je zenden kan.
Sta nu op 't punt van weg te gaan voor vele dagen, maar zal telefo-, telegraf-en
correspondeeren zooveel ik dan.
En aan je denken, altijd.
Dag, Kind. Beterschap hoor en heel veel liefs van
Je Swiep

Amsterdam, 18 Maart 1920.
Lieve Schat,
Ik heb vandaag in den treure geprobeerd, je op te bellen. Maar je was maar ‘als’ in
gesprek! Met wie of wien (!) heb je toch zoo druk gebabbeld? Ik kon vandaag niet
naar je toe komen, omdat ik een reuzenfuif en -programma voor vanavond in Bellevue
had in elkaar te zetten. Maar morgenmiddag kom ik vast even. Voorloopig stuur ik
je hierbij f 200. Morgen breng ik dan nog honderd mee. Dag, mijn lieve Schat. In vliegende haast dit kattebelletje, hoor! En heel veel liefs
van
Je Swiepje
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Op 31 maart 1920 wordt Jeanne Louise (Jenneke, Jenny) geboren, de dochter van
Jenny Gilliams en Jean-Louis Pisuisse en vijf dagen later herdenkt Fie haar 30e
geboortedag.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33

een mof; brede koker van bont, om de handen warm in te houden.
Z'n enige Vrouw; toneelstuk van J. Magnussen, waarin Fie Hélène speelt.
Eduard; Eduard Verkade.
trouwe; tweemaal onderstreept.
Marie; de huishoudelijke hulp Maria Charlotte Sattelmeyer.
Gezellin; toneelstuk van A. Schnitzler waarin Fie Olga Merholm speelt.
‘Meneer Karel’; Pisuisse doelt op het volgende stuk ‘Don Carlos’ van F. von Schiller dat Fie
aan het instuderen is. Zie hiervoor de brief van 7 april 1919.
druk-op-de-knop; een fotograaf.
Lo; Lo van Raalte
Ma; zijn moeder wordt dan 74 jaar.
broodkaarten; gedurende en vlak na de Eerste Wereldoorlog zijn de levensmiddelen nog op
rantsoen.
haar jaardag; haar verjaardag op 5 april.
Stelkade en Verwagen; Arnold Willem Stellwagen, is regisseur bij Eduard Verkade van
1909-1925.
Himmelhoch jauchzend, zum Seele betrübt; himmelhoch jauchzend, Zum Tode betrübt, Glücklich
allein ist die Seele die liebt; ten hemel juichend, tot de dood bedroefd, gelukkig is alleen de ziel
die bemint. (Clärchens lied in Goethes ‘Egmont’ 3,2).
Carlos; ‘Don Carlos’ van F. von Schiller, waarin Fie Prinses Eboli speelt.
‘verschteert’; verstoord, in de war gebracht.
keuën; biljarten.
Jack; zijn zoon Jack Pisuisse woont enige tijd bij zijn vader en Fie in huis.
Marie; Marie Sattelmeyer.
Niet om de reden die jij denkt; in deze tijd brengt hij vaak de nacht door bij Jenny Gilliams.
‘Groot Nederland’; Letterkundig maandschrift. Opgericht in 1903 door W.G. van Nouhuys, L.
Couperus en C. Buysse.
Pschorr; het café-cabaret-dansant van Dirk Reese, dat zijn glorietijd heeft van 1916-1931. Wie
goed is krijgt hier een engagement. De grenzen tussen de verschillende genres zoals zang,
conference, jongleren, goochelen enz. doen er niet toe.
Allard; hotel in Rotterdam.
Frank; dit kan zijn de violist George Frenkel Frank (1898-1980) die in dat jaar werkzaam is bij
het N.V. Intiem Theater Pisuisse òf Frank Bergmann, een medewerker van het cabaret van Max
van Gelder (Kurhaus).
Café Caland; Grand-Café-Restaurant Caland, Coolsingel Rotterdam, eigenaar P.S. Brouwer.
Gabriël; Max Gabriël, de operette-componist en dirigent uit Berlijn. Hij werkte in de Ter
Hall-revue en was (van 1904-1907) directeur van het Rembrand Theater.
Frank; George Frenkel Frank, òf Frank Bergman; zie hiervoor de brief 30-6-1919.
H.P.; Haagsche Post.
Cor; Cor Ruys.
‘Bobbie’; waarom hij met deze naam ondertekend is niet duidelijk, misschien willen zij een
andere (hernieuwde?) verhouding suggereren. Het idee is van Fie Carelsen. De ondertekening
‘Bobbie’ gebruikt hij ook op 22 juli 1918 en 11 juli 1919.
eigen ‘eenigste’ vrouwtje; Pisuisse maakt een variatie op de titel van het blijspel ‘Zijn eenige
vrouw’ van Julius Magnussen, waarin Fie meespeelde.
‘Sijs’; Louis XVI, Louis seize; in de Amsterdamse spreektaal ‘de Sijs’ of ‘het Sijsje’ genoemd,
een café-restaurant in de Reguliersdwarsstraat vlakbij het Rembrandtplein.
‘Peetje’; een typiste van het NV. Intiem Theater Pisuisse.
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34 Apachenscène; Pisuisse studeert de liedjes nu met Jenny Gilliams in.
35 Donatello; wat hier bedoeld wordt is niet precies duidelijk. Donatello is een Florentijnse
Renaissance-beeldhouwer (1386-1466). Omdat de naam tussen aanhalingstekens staat gaat het
stuk misschien over een/de beeldhouwer. Zowel op de speellijsten van Greta Braakensiek en
David Lobo als in het titelregister van toneelstukken komt het stuk niet voor.
36 Rubini; Guiseppe Rubino.
37 ‘Ksause mangeltjes’; zoute amandelen.
38 Directeuren bond met den Bioscoophoudersbond; vergadering van de bioscoophouders en de
directeuren van grote en kleine gezelschappen waar uiteindelijk de Vereniging van Schouwburgen
concertdirecties uit voortgekomen is.
39 gedégoutteerd; afkerig van....
40 ontsnapping van het Snappertje; wat Pisuisse hier precies bedoelt is niet duidelijk. Het kan een
regel of iets dergelijks uit een toneelstuk zijn. Ook bestaat de mogelijkheid (omdat Snappertje
met 'n hoofdletter staat) dat het gaat om iemand die veel praat (of drinkt) en waar Fie zich van
heeft los weten maken. Een snapshot is een momentopname. Misschien worden er foto's van
haar gemaakt.
41 toekomstige escapades op Engelsch taalgebied; eind november van dat jaar zal Fie Koningin
Gertrude in de Hamlet van W. Shakespeare spelen. Wellicht gaat zij zich vast in de stof verdiepen
en leest het toneelstuk in de oorspronkelijke taal. Zie verder hiervoor de brief van 29-11-1919.
42 ‘2 Vuren’; ‘Tusschen twee vuren’, een vroolijke één-acter met Jean-Louis Pisuisse in de hoofdrol,
(verder werken mee Mary Beekman en Jenny Elbers).
43 dietig; verdrietig.
44 ‘Aan den Rand van 't Bosch’; mogelijk verschijnt dit verhaal als feuilleton in de krant, het is
niet opgenomen in Brinkman' s Catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken.
45 Peetje; typiste op het bureau.
46 familie van jou?; haar moeder Cécile Carelsen heet Cécile Cohen.
47 familie Cohen die den 28en Augs. in Haarlem fuift; Cohen is een veel voorkomende naam. Het
is niet meer na te gaan welke familie Cohen hier bedoeld wordt.
48 gasteren; een gastrol vervullen.
49 de eerste avond; Jean-Louis Pisuisse in zijn verschillende creaties als Pieter Vos in de
‘Milioenen-dief’ van Tony Schmitz en Max Gabriel.
50 Annaatje; onbekend.
51 ‘Hamlet’; van W. Shakespeare.
52 deze man; Eduard Verkade speelt Hamlet. In zijn visie op dit stuk is Koningin Gertrude (Fie)
vele jaren jonger dan haar tweede man Koning Claudius (Albert van Dalsum). Verkade beschrijft
zijn opvatting in zijn boek: Uit het Dagboek van Horatio; over Hamlet, Prins van Denemarken.
53 Fietje was inderdaad liefelijk; in haar rol van Koningin Gertrude.
54 ‘Ook dit zal eens verleden zijn’; een regel uit ‘Hora Ruit’ van Dirk Witte. Zie hiervoor ook de
de brief van 30-8-1911.
55 ‘auf-gelegt’; gehumeurd. Mogelijk duiden de streepjes aan dat hier ook - aufgeregt - opgewonden
kan staan.
56 Punch; or the London Charivari. Bletchley Publications. Satirisch Engels geïllustreerd tijdschrift
sedert 1841, verschijnt wekelijks, de ondertitel varieert. (charivari, ketelmuziek, herrie).
57 ‘Malia’-buurt; haar menstruatie periode.
58 Pater Verkade; de broer van Eduard Verkade, Jan Willibrord Verkade werd in 1902 tot priester
gewijd. Hij is de schrijver van het boek ‘Van ongebondenheid en heilige banden.’
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April 1920-Mei 1922
Voorstellingen in Nederland, de laatste brieven.
Brieven uit Amsterdam, Ginneken, Den Haag en Roermond.

Amsterdam, 4 April 1920.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

‘Intiem Theater Pisuisse’
Maatschappij tot Exploitatie van Kunstprogramma's
Dir. Jean-Louis Pisuisse
Kantoor: Spuistraat 241-243
Amsterdam
Mijn allerliefste Fiepsje,
Gisteravond kwam ik laat - bij halftwaalf - na den heelen dag in Den Haag en
Rotterdam te hebben gezeten, in Amsterdam aan en heb me nu den heelen nacht gek
liggen prakkizeeren, hoe ik toch, zoo al niet dè allereerste, dan toch één van de
allereersten te zijn om je geluk te wenschen met je verjaardag. - Alles is natuurlijk
dicht vandaag1, en morgen waarschijnlijk ook. - Lijndrager kan dus niet voor mijn
bloemengroet zorgen en ik moet straks proberen of een van de kleine bloemenwinkels
op 't Singel mij helpen kan. - Maar hoe het zij, met bloemen of zonder bloemen, mèt
een paaschei of zonder 'n paaschei, met een doos postpapier of zònder 'n doos
postpapier, ik ben er dan toch met mijn felicitatie. Lieve Schat, ik hoop dat dit nieuwe levensjaar je oneindig meer geluk mag brengen,
dan dat wat je nu achter je hebt. Je bent een lieve, goeie Engel-van-'n-Vrouw en
groote zonden heb je in je leven - voor zoover ik weet - niet bedreven.
Onze-Lieve-Heer kan je dus haast het geluk, waarop je recht hebt, niet onthouden
en het valle je in 't nu begonnen jaar zoo overvloedig ten deel, in elk opzicht, dat alle
ellende van dit jaar er door bedolven en vergeten worde. - Ik zal natuurlijk probeeren
je nog op te bellen vanuit Arnhem of Deventer (als de Zondagsdienst me daarin niet
hindert!) maar in elk geval gaan den heelen dag mijn liefste gedachten en wenschen
naar je uit. Dag, mijn lieve Fiepsje. Honderd zoenen en één heel lange, innige
verjaarskus op je oogen en je mond van
Je Swiepje
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5 April 1920.
Mevrouw S. Pisuisse - Carelsen.
Goed voor de mooiste en grootste
doos postpapier, die Van Mantgem
te leveren heeft. Samen uit te zoeken met
Swiepje
Nog geen maand na de geboorte van Jenneke staat Jenny Gilliams alweer op het
toneel. In het repertoireboek staat:
Leeuwarden 24 April 1920.
en
Amersfoort 28 April 1920.
Gilliams: Jolie Loulou
Liedje in de schemering (van Willy Corsari) Soldatenliedje (van P.C. de Ruyter).

Amsterdam, 2 Mei 1920.
Lieve FIETJE, Je moet het niet naar of verdrietig vinden, dat je een getypte brief van
me krygt: hier in de Zondagsche stilte van myn kantoor ben ik expres achter de
schryfmachine gaan zitten, omdat ik daarby beter en rustiger myn gedachten
beheersch, dan wanneer ik die spontaan met de pen op het papier gooi - En het is
voor jou en voor my - èn voor alle andere partyen, betrokken in dezen ellendigen
toestand - beter, wanneer die toestand juist eens rustig wordt geëxposeerd zonder
den anders onvermydelyken invloed van zenuwen, hartstochten, sympathieën,
antipathieën, vooroordeelen en wat dies meer zy.....
Of IK nu op het oogenblik wel de noodige rust en bezonkenheid bezit om dat
exposé te geven, betwyfel ik voorloopig nog, maar misschien mag ik die al
schryvende, of liever al typende winnen. Nu stel ik voorop, dat van het geheele levensconflict, dat ons op het oogenblik reeds
sedert lange maanden ons leven verbitterd, ik en ik alleen de schuld ben; daarom
moet ik ook trachten er een oplossing voor te vinden, waardoor de zwaarste straf en
de algeheele verantwoordelykheid op MY valt. - Was die straf in ZORG alleen te
boeten, dan geloof ik, dat ik myn portie al beet had, want je moogt me gelooven trouwens, je weet het wel dat in deze dagen de zorgen, vanaf de kleinst-materieele
tot aan de zwaarst moreele my dermate overstelpen en my zoodanig omlaagdrukken,
dat ik my met hand en tand moet vastklemmen aan myn overtuiging van
levensnoodzakelykheid en levensplicht, om my niet willoos over te geven aan
rustbeloovende, (althans voorspiegelende!) zelfvernietiging...
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Daar is allereerst de zorg voor het geld! Sinds lang ga ik te werk volgens het
verderfelyke systeem van ‘een gat maken om een gat te dempen’ en al lukte het my
tot nu toe telkens weder aan de meest-dringende verantwoordelykheden te voldoen,
lang kan ik dit kiekeboe-spelen met de werkelykheid - vooral tegenover myn
schuldeischers-leveranciers - niet meer volhouden; en wat er dan gebeuren moet,
weet ik niet!
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Dan is er in de tweede plaats myn zorg voor de zaak, die werkelyk prachtig-gaande
genoemd zou kunnen worden, wanneer ik maar niet alles zelf zou moeten doen,
waarvoor ik - BY myn artistieke werk - absoluut den tyd niet vinden kan. En door al die zorg heen woelt dan aldoor de ellendige gedachte, dat ik twee vrouwen
van wie ik houd en die van my houden, door die wederzydsche liefde ongelukkig
zie worden, terwyl juist beider GELUK my zoo na aan 't hart gaat en de reden is, dat
ik geen oplossing van de moeilykheid vinden kan. Toch - en nu hervat ik, na het opsommen van myn zorgelykheden den draad van myn
exposé - toch lykt op het oogenblik een rationeele oplossing zoo voor de hand te
liggen. - JENNY zegt namelyk: ‘Ik houd het zoo niet langer uit’, (en ik weet, ik zie
het helaas aan haar, dat dit geen overdryving is) ‘wanneer je niet heelemaal en niet
rustig van my kunt zyn, doe je my een pleizier, maak je my rustig en gelukkig,
wanneer je van my weggaat.’
En zy vraagt my herhaaldelyk, zoo gauw mogelyk van haar weg te gaan. En JY zegt: ‘Ik houd het zoo niet langer uit; kom toch by me terug.’ En ook van jou
weet ik, dat je dit meent en dat ik je gelukkig zou maken, als ik weer naar de
Vondelstraat kwam...
Wat zou nu makkelyker zyn, dan die twee wenschen te combineeren, als... ja, als ik
ZELF kon gelooven, dat ik jelui beiden gelukkiger zou maken, de eene door er van
weg, de andere door er naar toe te gaan.
Maar - en dat is nu het tragische in dezen heelen toestand - ik WEET, dat ik noch jou,
noch Jenny ooit meer geheel gelukkig zal kunnen maken, nu niet en nooit meer:
daarvoor is er - het woord is van JENNY, en ze heeft gelyk - TE VEEL TUSSCHEN ONS!
Wanneer ik terug zou wezen by jou - zooals ik al eenmaal by je teruggekomen ben,
met het vaste voornemen te blyven - en ik wist Jenny alleen en ongelukkig (want dat
zou ze dan zyn!), dan ging ik naar haar toe! Of ik zou van onrust en beroerdheid geen
raad meer weten en wy zouden daardoor een ellendig leven leiden. Blyf ik by haar in de omstandigheden als waarin wy thans leven, en ik denk aan
jou, in je eenzaamheid en je zorg en je groote verdriet, dan zou ik toch telkens weer
naar jou toe willen en dan zouden onrust en beroerdheid haar leven en het myne
vergallen. Daarom - en by het constateeren van deze ellendige waarheid ben ik bly, dat ik alleen
ben en achter myn nuchtere schryfmachine zit - daarom, Fietje, is het 't beste, wanneer
jelui BEIDEN my ALS MAN àfschrijft. - Voor JENNY is dat makkelyk: die stuurt mij
eenvoudig weg of gaat zelf weg en geeft my alleen nu en dan gelegeheid, myn kindje
te zien. - Voor jou is het moeilyk: ik weet niet, of je scheiden wil; ik weet niet, of je
zwanger bent en voor zoover ik weet, heb je ook nog geen medischen raad
ingewonnen om daaromtrent zekerheid te krygen. Is het wel zoo, dan weet ik niet,
of je ook inderdaad van MY nog wel een kind zult willen hebben; zoo ja, dan weet
ik niet of je my daarover vaderrechten zult willen geven; dat ik de vaderplichten er
tegenover vervullen zal voor zoover dat in myn macht ligt, weet je. -
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En, ik zelf? Ik trek my terug in de natuurlyke afzondering van hard en onafgebroken
werken. - Hoe en waar ik ga wonen, alvorens naar het buitenland te gaan, weet ik
nog niet. - Misschien in Den Haag by Ma, misschien in Utecht in het Theater Modern,
waar waarschynlyk toch ook het hoofdkantoor van myn zaak wordt gevestigd. Zoodra ik de gelegenheid ertoe vind, ga ik natuurlyk naar het buitenland om myzelf
- voorzoover
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dat in myn métier mogelyk is - ‘spurlos zu versenken’. Lieten de geldelyke
omstandigheden het thans reeds toe, dan deed ik het dadelyk; Jan Hemsing zou dan
maar mee moeten gaan of hier blyven, al naar het hem lust. - Ik moet trouwens nog
een contract by REESE in Rotterdam afwerken, waarop ik reeds geld heb opgenomen.
- Daarna zal ik trachten, zoo gauw mogelyk weg te komen. - Dat zal naar alle kanten
den toestand verhelderen. Over de geldelyke aangelegenheden nog een enkel woord. - Aangezien ik morgen
MOET terugbetalen Fl. 900.- die ik op eerewoord van Boescholte heb geleend en die
ik goddank by elkaar heb, bezit ik op het oogenblik GEEN CENT. Wellicht, dat ik het
geleende bedrag nog een maand houden mag, dan ware ik weer - zoogenaamd! geholpen, maar waarschynlyk is dit niet, want hy had het voor my ook weer van
andere geleend. - Ik kan je daarover morgenmiddag uitsluitsel geven; luidt dat niet
gunstig, dan zal ik toch heusch HANS TAS moeten vragen, my voorschot te geven op
het huurcontract, dat ik dan op zal maken. Myn schryfmachine weigert en ik heb ook eigenlyk niets meer toe te voegen aan
dezen brief. - Ik treed daarin als egoïst en bruut naar voren maar dat zal ik dan ook
wel wezen. [In het handschrift van Pisuisse:]
Ik schreef dit alles met de rust der wanhoop en blijf met onveranderlijke gevoelens
Je ongelukkige Swiep.

Amsterdam, 17 Mei 1920
JEAN-LOUIS PISUISSE.

Vondelstraat 68.
Liefste Fiepsekind,
Even kwam ik in vliegende haast aan om je f 300.- en het lot te brengen - de H.P.
zocht ik zoo juist aan 2 kiosken tevergeefs! - maar vond je niet thuis en kan niet
langer wachten, daar ik om 3 uur weer voor 'n heel stel musici op kantoor moet zijn
en daarna inderhaast weer - via den Haag, waar ik een conferentie heb - naar
Rotterdam.
Maar dit eene wou ik je nu alvast zeggen - of nu dan: schrijven - om der wille van
jezelf en van mij. Laat toch liever Schat, in dezen ellendige tijd je intellect triomfeeren
over je sentiment. Ik zeg dit naar aanleiding van je laatste telefoongesprek naar de
Nassaukade2 (zonder dat ik het wist weer door een pijnlijken tegenaanval gevolgd)
èn naar aanleiding van je telegram, waarin je sprak over Djokja en Semarang. Waarom in beroerd-makende herinnering terugdenken aan een mooi verleden, nu
het heden zoo ellendig is. Hoop dan liever op een betere toekomst, maar.... werk daar
ook voor. Dat wil in dit geval zeggen: beheersch jezelf en wees sterk genoeg om te
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wàchten. Ik kan niet alles zoo zeggen, laat staan op papier zetten, maar wàcht,
geduldig én vertrouwend en dan zal je zien, dat alles goed komt.

1920
TELEGRAM.
MEVR. PISUISSE
VONDELSTR. 68 AMSDM.
RIJKSTELEGRAAF, ROTTERDAM
MAAK JE NIET ONGERUST OF ZENUWACHTIG IK BEL JE MORGEN ETENSTYD UIT ARNHEM
OP VEEL LIEFS = JE SWIEP + +
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Fie Carelsen besluit haar eigen weg te zoeken. Ze verlaat Amsterdam en vestigt zich
in Den Haag waar zij een engagement krijgt bij het Hofstadtooneel van Cor van der
Lugt Melsert. Haar begintijd in de hofstad is moeilijk. Naast Cor van der Lugt Melsert
is diens jonge vrouw, Annie van Ees, dé populairste actrice van het gezelschap.

Ginneken, 21 Juli 1920.
MASTBOSCH-HOTEL

Ginneken (Breda).
Mijn lieve, geduldige, goede Engel,
Nu ik je hier ga zitten schrijven in de zomerzon met het stille Mastbosch voor me,
is het, of ik van een andere planeet uit een andere wereld aan je schrijf, zóóveel ligt
er tusschen ons, zooveel is er tusschen ons vervaagd en misschien wel voor altijd,
verdwenen.. Ik kreeg hier je brief, of liever je brieven, zooals je die aan Frank
(tusschen haakjes geen erg-betrouwbare postillon-d' amour) had meegegeven, maar
ook zonder die brieven had ik je van hieruit geschreven, omdat ik daartoe den drang
in mij voelde. Want voortdurend, midden in mijn ‘andere’ leven, òver-vuld van mijn werk en
van vele andere emoties, deels van aangenamen, deels van onaangenamen aard, rijzen
in mij gedachten aan jou op, meestal zoo zwaar van verwijt en wroeging, dat ik ze
om der wille van mijn zielerust, die ik voor het werk zoo noodig heb, met geweld
onderdruk. En dat laatste moest jij eigelijk ook doen ten opzichte van je herinneringen
van- en je gedachten aan mij. 't Is goed, dat je nu al met werken bent begonnen, dat
zal je daarbij helpen en die hulp zal nog krachtiger worden als straks je nieuwe
seizoen begonnen is. Je verwijt mij, dat ik het nieuwe seizoen ook nog weer hier in
Nederland aanvang, maar heusch, Fiepsekind, dat is een ijzeren noodzakelijkheid.
Ik heb nog zooveel finantieelen achterstand van 't vorige seizoen in te halen, dat ik
het zekere voor het onzekere heb moeten nemen en bijvoorbeeld van 1 September
af een halve maand in Bellevue ga staan, waarmee ik 2200 gulden verdien. O.a. heb
ik in de nu volgende 2 weken te betalen 366 aan Huf, 50 belasting, 5000 aan Hofland,
225 aan belasting. Ik zond nog niets aan Coba en veel te weinig aan jou. Maar
waarachtig, ik heb voorloopig niet meer! 'k Heb me eerst overtuigd, dat het werken
er goed is en het publiek respectabel en ik ben tot de conclusie gekomen, dat ik er
minstens evengoed kan gaan staan als bijvoorbeeld in Pschorr. Daar ben ik trouwens
door een voorschot van f 3000.- voor October weer vastgelegd, zoodat het wel tweede
helft November worden zal, vóór ik weg kan gaan.... Dan zal de afstand tusschen
ons nòg grooter worden, maar ik voel met jou mee alsof dan in werkelijkheid wij
weer nader tot elkaar zullen geraken, de afstand zal verkleinen dien het Noodlot
tusschen onze levens heeft gebracht. - Eigenlijk is 't waanzin om over 't Noodlot te
praten, waar in dit geval het noodlot niet anders was dan een samenvloeisel van mijn
lichtzinnigheid, mijn zinnelijkheid en mijn zwakheid. Maar is al deze ellende dan
door mijn eigen schuld teweeggebracht, daar boet ik er ook naar waarde voor door
de onophoudelijke angst en gejaagdheid die mij bevangen houdt en die een
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verhindering schijnt te zijn voor elk ongestoord-geluk. - Goddank, dat ik hard kan
werken en daardoor veel vergeten. - Maar jou vergeet ik niet, hoor, kind. En als je 't
dan nog zoo graag eens hooren wilt, of geschreven wilt zien: ik hoû van je en ik blijf
van je houden en, in de omstandigheden waarin wij ten opzichte van elkaar geplaatst
zijn, groeit mijn liefde voor jou tot vereering. En daarom zoen ik in gedachten niet
je mond, maar je oogen en je goede handen. - Dag, mijn Fiepsevrouwtje.
Je Swiep
P.S. Laat deze brief je nu niet weer aan 't ‘grienen’ brengen, hoor! Lach, zooals ik
weet dat je lachen kunt en wees ook uit de verte nog ‘mijn clowntje.’
Dag, Schat!
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Fie en Jean-Louis zijn nu 7 jaar getrouwd. Zij ontvangt van hem een telegram op
hun trouwdag.

Amsterdam, 14 - 08 - 1920.
MEVROUW PISUISSE CARELSEN VONDELSTR.

68 AMSTERDAM.

+ SCHEVENINGEN 0251 56 14/8 12.+39+ N =
= DEZEN DAG DENK IK AAN JE MET HEEL WEEMOEDIGE EN INNIGE GEDACHTEN DE
TOESTAND IS ELLENDIG EN VERVULT MY MET ZELFVERWYT EN DROEFHEID HOU JE
MAAR FLINK EN TROOST JE MET DE WAARHEID OOK DIT ZAL EENS VERLEDEN ZYNOOK
DIT ZAL EENS VERLEDEN ZIJN; DE LAATSTE REGEL VAN ‘HORA RUIT’, EEN
TROOSTZANG VAN DIRK WITTE. ZIE HIERVOOR DE AANTEKENINGEN BIJ DE BRIEF

30-8-1911. IK LAAT JE DOOR LYNDRAJER BLOEMEN STUREN VEEL LIEFS VAN = SWIEP.
Op de achterkant van het telegram in potlood in haar handschrift:
Plettengstraat 25
Bep.
Telefoon Frits 537.
De spanningen lopen hoog op.
Fie gaat Jean-Louis in Diligentia (Den Haag) opzoeken. Zij maakt daar een grote
scene.

Amsterdam, 14 October 1920.
Fietje, m'n kind,
Neen, jij bentnog niet gek en ik ben het nog niet.
Maar ik garandeer niet, dat we 't nog niet eens allebei zullen wòrden! Jouw schuld,
Fietje! Jij hebt toen de boel in den knoop zat, de verwarring willen forceeren. Dat
lukt nooit! Probeer 't maar eens met een touwtje. Zitten er knoopen in, ruk en trek
dan naar alle kanten en de knoop zal vaster gaan. De knoop is mijn schuld. De
onontwarbaarheid ervan is jouw schuld. Wat heeft je bezield om dien avond naar
Diligentia te komen. Vrouwelijke wraakzucht en kortzichtigheid. Onwaarheid
bovendien! Want je zei dat je niet wist, dat ‘Mevrouw’ er was... Waarom dan dat
arsenaal van brieven? Jij moet mij vooral noodig schrijven: ‘laat dit briefje nu weer
niet aan anderen lezen!’ terwijl jezelf mijn brieven als ammunitie gebruikt! Enfin,
daar is niets meer aan te doen. Je zegt, dat je na dien tijd hersenkoorts hebt gehad.
Gehàd is een mooi woord. Ik het het nòg en aldóór. Eerst hebben de zenuwen mij
op mijn stembanden gezeten, nù zitten ze me nog steeds dààr en verder vooral in
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mijn body. - Dat jij geen salaris uitbetaald zoudt krijgen begrijp- en geloof ik niet.
Contract is contract en ziekte is force majeure4
Wàt je nu verder doen moet? Wachten en werken. Werken! Werken, want dat is
in 't leven de eenige ‘werk’ elijkheid. De rest is straf en droom. Dag, Fietje. God
zegen je. Vergeet mij niet en bid voor me. Ik ga in Utrecht wonen, misschien alleen.
Misschien niet.... Nogeens dag.
Swiep.
In november 1920 viert Pisuisse zijn jubileum in verschillende plaatsen van het land.
Hij ontvangt gelukstelegrammen, o.a. van Max Blokzijl.
(de tekst hapert hier en daar.)
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[13-11-1920]
TELEGRAM.
ONTVANGEN TE AMSTERDAM DEN

1920 TEN 6 U 50 M MD.DOOR DRAAD SI.

647/13 BERLIN C 2196 112 13/11 5.30 S
DOOR DRUKKE WERKZAAMHEDEN VERHINDERD OP JE AMSTERDAMSCHEN JUBELAVOND
AANWEZIG TE ZYN ZEND IK LANGS TELEGRAFISCHE WEG HARTELYKE
GELUKWENSCHEN VOOR JE VERDER SUCCES EN SPREEK STELLIGE HOOP UIT DAT
SPOEDIG NAAM PISUISSE OVER GEHEEL WESTEUROPA POPULARITEIT MOGE GENIETEN
DIE HY REEDS IN 1915 ZOU VEROVERD HEBBEN INDIEN WERELDOORLOG DIT NIET
HAD VERHINDERD STOP BLYF NIET UITSLUITEND IN NEDERLAND MAAR BRENG WEER
JE ZELDZAAM TALENT EN LEVENSECHTE KUNST DIE HOOGER STAAT DAN HET MEESTE
DAT WE OP DIT GEBIED OOK IN DUITSCHLAND TE ZIEN EN TE HOOREN KRYGEN TOT
VER BUITEN DE GRENZEN VAN HET EIGEN LAND STOP. LANG ZUL JE LEVEN MET JE
TROUWE BEGELEIDER JAN HEMSING HOERA = MAX BLOKZYL.

Natuurlijk zijn er ook collega's van Fie die in deze moeilijke tijd met haar meeleven,
zoals de jonge toneelspeler Cees Laseur die na zijn H.B.S.-tijd ook in Den Haag bij
het Hofstad Tooneel is gekomen.
Op de enveloppe staat, behalve in het handschrift van Laseur haar adres, ook nog
in haar handschrift de toevoeging: ‘van Cees Laseur - 1920.’
Het jaartal 20 is tweemaal onderstreept
Café-Restaurant
‘DE POOL’
Plein No. 10
Restaurant à la Carte
Café-Restaurant
‘MERCUUR’
Anna Paulawnaplein No. 4.
KOUDE KEUKEN

's Gravenhage, 28 December 1920.
Hoera! - de handschoenen zijn terug. Ik had ze laten liggen in de cigarettenwinkel
waar ik gisteren telefoneerde naar U.E.5 Trouwring6: matige recensies. Wonderkind7:
wonderrecensies. Ja-Boe8: ontzettend-begraven. Papa had gelijk9 - schitterende pers
(ook van mijn persoontje).
Tivoli: Tomasvaer: Schwab, Pieternel: Mevr. Schwab10. Gr. Schouwb.: Jules
Verstraete en M.v. Eysden - Vink.11.
Dit als kort tooneel overzicht.
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Zoo Boy. Als je dit epistel ontvangt heb je waarschijnlijk eenige gewichtige
ontmoetingen12 achter den rug; heb je waarschijnlijk je erg nerveus gemaakt en heel
wat traantjes gestort. En dan heb ik in stilte met mijn gedachten bij jou gezeten en
ze vervloekt, die jou aan het huilen brengen en die jou zoo'n verdriet aan doen. Je
sprak gisteren weer erg van je doodgaan-Niet weggaan Boy-sterk zijn. Verdomme
zet toch alles eens uit je kop. Steek je neus in de wind en besef toch eens, dat je zelf
nog zoo jong ben; dat er voor jou nog zoo'n hoop goeds is weggelegd. God-ook jij
zult nog wel eens verliefd worden. Heb je iets noodig om te pesten, om te gebruiken,
om net mee te doen wat je wil, om je tot zoolang te vermaken: Nou dan op mij heb
je alle invloed. Gebruik mij waar je maar voor wilt. Ik ben toch aan jou gebonden
op 't oogenblik. Kom laat je hoofdje eens niet zoo hangen Boy! Jij kunt tenminste
met het besef rondloopen, dat jij tenminste voor iemand alles bent. Jij schijnt daarvan
de rijkdom niet te voelen. God wanneer zal ik weer eens zoo rijk zijn.
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Mijn verlangen naar je voeten wordt een obsessie voor me. Het kruipt steeds hooger
in me op. Ik weet niet waarom ik er zoo naar verlang. 's Nachts heb ik ze aldoor in
mijn handen, bevoel ik je teenen kus ik ze en... dat doet me goed. Ik leef met mezelf
en toch met jou. Als ik 's nachts wakker wordt, dan besef ik dat. Dadelijk zijn mijn
gedachten bij jou - ja soms zoo sterk dat ik je naast me voel liggen. Heel rustig haal
je dan adem je kopje ligt rustig zwart op mijn schouders. Je haalt heel rustig adem heel rustig. Dan wil ik je zwarte haren streelen en kom ik tot bezinning, door de
streeling van mijn eigen hand op mijn schouder. Dan schieten er waterlanders in
mijn oogen en slaap ik weer moe in. Niet boos zijn Boy, dat ik je dit schreef. Morgen
tegen den middag bel ik je op om de vragen of je me morgenavond kunt ontvangen.
Ik hoop zoo van wel. Ik doe altijd zoo'n moeite zoo opgewekt mogelijk tegen je te
zijn. Lukt me dat?
Dag Boy - met veel groetjes
je Ceesje.
Fiepsekind,
In godsnaam, hou je goed. Hoelang? Weet ik niet.
Maar wacht!
Je Swiep.
Het alleen-wonen in Den Haag valt Fie zwaar. Zij is in deze periode weer veel ziek.
Ook Jean-Louis krijgt een grote terugslag na alle doorstane emoties van het afgelopen
jaar.

Roermond, 10 Januari 1921.
MUNSTER HOTEL

E.J. Rijnders
Mijn lieve Fiepsekind,
't Is niet te gelooven, maar toch is 't zoo: 'n brief, nee, 'n briefje van mij. Ik ben op
zakenreis (voorbereiding van avonden) hier in 't Zuiden en ik voel ineens, dat ik je
schrijven wil. 'k Adresseer nog maar naar de ‘Verpleging’ al hoop ik ook, dat je die
reeds hersteld zult hebben verlaten. Maar ook in dàt geval zal dit schrijven je toch
wel bereiken....
Hoe ik hier dan zoo alleen kom? Wel, langzamerhand vallen alle menschen zoo
om me heen weg hoofdzakelijk, in verband met de nieuwe zaak13, die niet langer, zooals ik het deed, stom genoeg! - op sentimentsmotieven, maar alleen op
zakelijkheidsargumenten gedreven wordt. Lus is weg. Omdat hij niet in Utrecht wou
komen wonen. Frank is weg. Omdat hij niet - nimmer! - voor zijn werk deugde en
nu nog bovendien brutaal werd. Paul Collin en Jenny Gilliams weigerden contract
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te vernieuwen, omdat zij niet alleen in het Cabaret Pisuisse, maar ook in 't
Café-Concert Modern moesten werken. En als 't een beetje wil, kan ik ook Jan
Hemsing niet langer houden, omdat hij zich hoe langer zoo meer als tegenwerker in
plaats als medewerker kennen doet.... Wellicht kiezen ze allemaal weer eieren voor
hun geld, maar anders raak ik successievelijk alléén - zooals ik ben! - alleen met
mijn teleurstellingen en mijn stommiteiten. Zeg, Fiepsje, zou ik dan toch heusch
maar niet beter kluizenaar worden, zooals ik altijd wou? Heusch, ik ben geen
samenlevings- en geen omgangsmensch. Menschen, die ik
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werkelijk lief heb, maak ik ongelukkig. Menschen bij wie ik 't in de vriendschap
zoek, maken mij ongelukkig. En een mensch kan toch niet alleen van ‘zaken-doen’
bestaan?! Gek, hè, dat ik zoo 'n rare ontboezeming - neergeschreven in een trieste
omgeving van handelsreizigers, die ‘miezemauzen’14 - nu juist voor jou op papier
moest werpen.... Gek en toch ook... Gelukkig.... Mij geeft het te denken!.... Jou òòk?
Dag, wèrkelijk-goeie, lieve Fieps-van-me. Ik hoop dat je heel gezond, heel
succesvol, heel gelukkig zult worden.
Denk aan onze afspraak, dat zulke bieven als deze - and more to come! - alleen
zijn van mij aan jou. Praat er met anderen niet over.
En bewaar je antwoord tot het van Imhoffplein 43.15
Dag, kind. Ik ga slapen en hoop van je te droomen.
je malle ‘Swiepje’
Pisuisse krijgt veel teksten opgestuurd, van bekende en minder bekende mensen,
waarover zijn oordeel gevraagd wordt. Zo ook van de tekstdichter Chef van Dijk
(1892-1945), die vindt dat hij wel héél lang op zijn antwoord moet wachten. Hij
stuurt Pisuisse dan een eigen spottende variant op Multatuli's Gebed van de
Onwetende, waarin hij om zijn oordeel vraagt.
De naam Pisuisse heeft van Dijk fout gespeld, maar of dat opzet is weten we niet.
Het ‘Gebed van den Onwetende’ van Multatuli heeft Pisuisse op zijn repertoire staan,
naar aanleiding van de viering van de 100ste geboortedag van Multatuli (1820-1920).

A'dam. 7 Juli 1921
Antwoord Vader, als ge daar zijt.
Laat niet Uw kind vertwijf'len vader. Blijf niet stom
Op 't bloedig afgeperste ‘lama Sabachtanie’
(Multatuli's - Gebed v/d Onwetende)
Onderstaande nederig opgedragen aan Jean Louis Pissuisse’
O: vergeef mij, machtig meester
Groote minstreel onzer tijd.
Man van ruime geestesgaven
Dat 'k U, een gedichtje wijd.
Ik heb als motto 't woord gekozen
Dat eens Multatuli schreef.
Die na 'n menschenleven zoeken
Twijf'lend en wanhopig bleef.
't Is ook dwaasheid, te gelooven
Dat een ‘God’ die alles weet,
Naar de hakkefietjes luistert.
Van zoo'n goren woordproleet
'k Buig voor U, in diepe ootmoed
En ik kus devoot Uw kleed.
Zou ik anders kunnen handelen?
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Want ook ik ben een proleet.
Nimmer schreef ik in de kranten
'k Ben nooit journalist geweest.
En ik ril van adoratie
Als ik een artikel lees.
'k Had de stoutheid te gelooven
Dat U mij een antwoord gaf.
Op wat versjes U gezonden
Ik blijf een dwaas tot in m'n graf
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Elf gedichtjes had 'k gekozen.
Daaruit blijkt reeds, ik ben gek.
Alsof U.... 't is om te gillen....
Nota neemt van ‘kattedrek’.
'k Lijd beslist aan grootheidswaanzin.
En het was bepaald onkiesch.
Wie zendt er nu zulke prullen
Aan een Jean Louis Pissuisse?
Alles nu nog daargelaten:
Buiten die enormiteit
Nog een antwoord te verwachten
Ja.... dat is krankzinnigheid
'k Heb de pen ter hand genomen
En ik schreef een tweeden brief.
'k Riep U aan - ik zocht - ik smeekte
Resultaten, negatief.
Groote meester, Koning, Keizer
Meèr dan Keizer, bijna ‘God’
Houdt mijn ordinaire liedjes.
Geestes-arbeid van een zot.
't Moet U onverschillig wezen
Of ik al van woede bruisch.
Want de Goden zijn onschendbaar.
'k Groet U, Jean Louis Pissuisse.

Chef van Dijk

29 januari 1921.
Ik heb je lief. Dit is niet volgens het recept van Peter Altetig16
ENVELOPPE

Mevrouw S. Pisuisse-Carelsen
Sanatorium ‘Middenbosch’
Dir. Dr. Van Epen
te
DOORN

den Haag, 24 Maart 1921.
TERMINUS-HOTELS

den Haag - Utrecht.
G. van Stigt & Zn.
Mijn lieve Fiepsje,
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't Is of de duvel ermee speelt, maar nu jij niet meer in den Haag bent moet ik er telkens
wezen voor die vervelende passencontrole-geschiedenis voor vreemde artisten.
Zoo ook weer vandaag en morgen word ik door diezelfde aangelegenheid vast
gelegd voor een directeurenvergadering en zoo krijg ik dan maar geen kans om eens
naar Doorn toe te komen, waar jij natuurlijk in 't goddelijke voorjaarszonnetje hard
bezig bent om gauw-gauw-gauw weer helemaal beter te worden. Nu hoop ik wel a.s.
Zaterdag even te kunnen uitbreken, maar, denk erom hoor, het is nog lang niet zeker,
want ik heb het onmenschelijk druk. De Vennootschap17 opent den 1ste October een
nieuwe zaak in Haarlem en daar zit natuurlijk ongelooflijk veel werk aan vast.
Bovendien heb ik conferenties over..... Madrid, waar ze me in begin Mei naar toe
willen hebben voor uitvoeringen tijdens de ‘Nederlandsche week’ die daar wordt
georganiseerd. En natuurlijk heb ik ook tal van Paasch- en nà-Paaschvoorstellingen
te geven. - Maar bij dat al - je ziet het nu weer aan dit krabbeltje - ben jij geen
oogenblik uit mijn gedachten hoor, vooral niet, nu ik mij den laatsten tijd allesbehalve
prettig voel. Ooren, hals, knieën en maagstreek doen mij om beurten pijn hoofdzakelijk door zenuwen denk ik en 't gevolg daarvan is, dat ik vaak 's nachts
wakker lig. En dan denk ik natuurlijk aan jou. -
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Wordt maar weer gauw beter, hoor Schat. Misschien wordt dan alles in ons leven
weer beter.
Dag, mijn Fiepsekind. Heel veel lieve gedachten en zoenen
van je slechte Swiepje.
Groet Cécile18 als je haar schrijft en denk aan Von Hohenzollern19 - je dorpsgenoot
- als je hem ziet! Daàg!!

Den Haag, 5 April 1921.
Mijn allerliefste jarige Fiepsje,
Reeds zond ik je uit Dordrecht - waar de plaatselijke tentoonstelling oorzaak is, dat
ik vandaag niet naar Doorn kan komen - een hoera telegram.
Nu zit ik in Den Haag, waar ik straks bij den Minister van Arbeid op audiëntie
moet en schrijf in het kantoor der Gebroeders van 't Hoff, bloemisten, hofleveranciers
natuurlijk, gelijk het behoort nu ik een bloemengroet wil zenden aan de onafzetbare
‘Koningin van mijn hart’ op Haar Verjaardag. Lieve Schat, uit het diepste diep van datzelfde malle, vagebondeerende hart van
mij - waaraan ik lijd, zooals andere menschen laboureeren20 aan een ‘wandelende
nier’ - zend ik hierbij mijn innigste wenschen voor het spoedig herstel van je lieve
lijf èn van je geluk en zielvrede. - Tot dit laatste hoop ik een klein beetje te kunnen
bijdragen door je mee te deelen dat ik gebroken heb met J.G.,21 die den 8sten a.s.
mijn huis in Utrecht verlaten zal. - Moeilijkheden zijn er nog ‘in abondance’22 te
overwinnen, vooral door het feit dat ik nog tot het eind van deze maand haar op mijn,
vooral in de provincie reeds vastgelegd, programma moet houden. - Maar een
eveneens reeds afgesloten contract per 1en Mei in Rotterdam zal ik nog heden door
Reese doen wijzigen, zoodat ik die eerste maandhelft alléén met Jan23 in ‘Pschorr’
optreed.
Hoe nu alles zich later regelen zal, - vooral ook waar ik het huis moet blijven
bewonen en het kindje24 bij mij wil houden - dàt weet ik nog niet, maar bid jij nu
maar voor mij aan Onzen Lieven Heer, Fiepsje, dat Hij je man kracht geeft om
standvastig te blijven in zijn moeilijken strijd. Naast dit voorname nieuws vallen alle andere bijzonderheidjes natuurlijk weg,
maar toch wil ik je even vertellen a dat ik niet naar Madrid25 ga, b dat ik mij weer
veel beter voel dan een poosje geleden, c dat ik vast voornemens ben, in November
of laatstens in Januari naar Indië te gaan, zij het misschien ook zonder Jan, die Ada26
niet durft alleen te laten met het oog op haar, volgens zijn verhalen, ernstiger wordende
zielstoestand, d dat ik nooit van mijn leven mij weer op artistiek gebied aan iemand
hoop te binden en dus waarschijnlijk een gewone beroepspianospeler zal engageeren.
Dit alles en nog veel meer, vertel ik je, hoop ik, spoedig zelf wanneer ik - hetgeen
nu veel waarschijnlijker is dan den vorigen keer - zelf naar Doorn kom, a.s.
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Zaterdagmiddag. En nu verder zend ik je per estafette een oud-Weensche schaal met
bloemen. - Was ons contact den laatsten tijd nauwer geweest, dan wist ik misschien
welke hartewensch ik op dit oogenblik van je kon vervullen. Nu moet deze schaal
met bloemen mijn feestgeschenk zijn. Als de bloemen verdord zijn, zullen wij later
samen uit de schaal nog sla kunnen eten of compôte, als we weer eens getweeën aan
tafel zullen zitten. Fiepsekind, ik wensch je verder een héél gelukkige dag toe en nog vele daarna. Ik zoen je in gedachten op je lieve trouwe oogen en je warme mond en ben weer
je Swiepje
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Ik hoop nog even naar mijn Moeder te kunnen gaan, die ik op 1 April27 niet kon
bezoeken.
groet ‘Sjijntje.’
P.P.S. Nu ik de enveloppe krijg, zie ik, dat mijn hofleveranciers heelemaal niet
‘Gebroeders van 't Hoff’ heeten. Hoe ik daaraan gekomen ben....
Aberratie28 van de geest! Of seniele aftakeling!
P.S.

Daag! Schat-van-me!
Bij het Hofstadtooneel van Cor van der Lugt Melsert kan Fie Carelsen haar talent
slechts waarmaken in kleine rollen. Wel ontpopt zij zich in deze periode tot de best
geklede actrices van Den Haag. Zij verkeert in diplomatieke kringen. Haar talenkennis
komt goed van pas. Een grote vriend in haar leven wordt Don José de Santos
Bandeìra, een Portugees zakenman.

14 - 8 - 192129
Mijn allerliefste Fiepsekind,
Je weet, hoe slecht ik data vasthoud. Toch had ik aan vandaag gedacht, maar ik kwam
te laat in stad om vóór de repetitie Lus nog te spreken. Daarom eerst nu een
bloemengroet op onze herdenkingsdag.
Vanmiddag hoop ik nog even te kunnen thuiskomen, maar 't ziet er voorlopig nog
niet naar uit. We repeteeren koortsachtig.
Dag, mijn Schat. Heel veel liefs als altijd en ondanks alles van
je Swiep.
Coba zal ik morgen telegrafisch remitteeren30
In de laatste brieven aan en van Pisuisse (die bewaard zijn gebleven) lezen we over
zijn werkzaamheden.

Amsterdam, 1 Maart 1922.
Beste ‘Haas’31
't Voorwoord bij je eerste muziekuitgave, waar je me lang geleden! - om vroeg, zal
wel een ‘naschrift’ worden, àls je drukker ‘überhaupt’ nog een blanco velletje heeft
gespaard in je bundel...
Maar, je weet het: in de eerste plaats ben ik, sedert ik niet meer voor mijn broodjes
de pers voer, een ‘luie schrijver’ geworden; en bovendien wanneer mij - en 't gebeurde
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en gebeurt meer - zoo'n introductie voor een nieuwe uitgave van oorspronkelijke
Nederlandsche liedjes wordt gevraagd, aarzel ik steeds en denk: wat gèèft het, of ik
van zulke liedjes den menschen al vertel, hoe ik ze vond, of zelfs dat ik ze goed vind!
Ieder ander stelt zich tegenover deze subtiele kunstuitingen toch weer met zijn eigen
inzicht, met zijn eigen opvattingen, met zijn eigen smaak, zijn eigen gevoel en
temperament en vindt dan zoo'n Meneer, die van te voren komt decreteeren: dit is
nu de moeite waard - een arrogante quibus....32
Intusschen, jij stelt blijkbaar prijs op zoo'n verklaring; dus leg ik ze gaarne en met
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gerustheid af: dit werk van jou is inderdaad de moeite waard, de moeite van 't
doorlezen, van 't naspelen, van 't zingen en van 't aanhooren.
Gaarne zeg ik dit, omdat je me, als jong in je ‘Sturm und Drangperiode’ eerlijk
en hardwerkend artist, sympathiek bent en ik je graag zal zien naar voren komen in
ons kleine - àl te kleine - wereldje van amusementskunst - beoefenaars.
Met gerustheid zeg ik het, omdat je werk al op zijn aantrekkelijkheid is geëssayeerd
omdat ik het heb kunnen toetsen aan den smaak van - vaak moeilijk te voldoen publiek in uiteenloopende samenstelling, publiek in groote en kleine gemeenten,
publiek in deftige en òndeftige zalen, publiek in hoofd- en provincieplaatsen.
Toen zal de vriendelijke ontvangst, welke je werk werd bereid, ook wel voor een
deel te danken zijn geweest aan het feit, dat je zelf het voordroeg met die eigenaardige
mengeling van brutaliteit en onbeholpenheid, zelfbewustheid en schuchterheid, die
wij - de doorgewinterden in 't vak - den jongeren benijden omdat zij zoo'n waardevolle
introductie is, zekerder in haar uitwerking dan de meest fanfaronneerende speech,
van den meest minzamen conférencier. Maar zelfs, als de menschen straks je liedjes zullen lèzen in plaats van ze door je zelf
te hooren zeg - zingen, zooals je dat met een ietwat nasale baryton pleegt te doen,
smalletjes in je ongewone, bruine jas - je ‘kwattakeep’, zooals ik het wel eens noemde
- die je misschien wat gewild-nonchalant, om je laat-ik-maar-zeggen-slanke gestalte
is gehangen, met je lichtelijk-sarcastische jongenskop onder een weerbarstige haarlok,
ik zeg, wanneer de menschen je liedjes alleen lezen, zonder de hun waardeering
stimuleerende gedachte: ‘wij juichen een jongen dichter-componist persoonlijk toe’,
dan zullen ze daarin nòg kunnen apprecieeren menig oorspronkelijk idee, menig
pakkend rijm, veel Hollandsche humor, soms 'n trekje van zuiver-sentiment of een
verrassend moment van rust, alles gedragen op pretentie-looze, maar misschien
dààrom juist zoo genietbare melodietjes.
Ik weet het niet, maar 'k hoop het wel, dat je je liedjesbundel ook zelf illustreeren
zult. Dan kunnen de menschen zien, dat je nog mèèr in je artistieke mars hebt en dat
je door het leven gaat, voorzien van een goede dosis, waarschijnlijk stuk voor stuk
niet wereld-veroverende, maar alle te zamen - vooral voor onze ‘kleine Kunst’ - zeer
bruikbare en wèl-te-waardeeren talenten. Makker, wees daar je ‘Ouwelui’ dankbaar
voor en draag hun deze, je eerste bundel op, waarmee ik je al verder, dat wèèt je,
van harte geluk en succes toewensch. Met collegialen groet en poot
Pisuisse.
Dan volgt op de laatste mei van het jaar 1922 zijn laatste brief aan Fie Carelsen.
Het is een kort briefje in een grote enveloppe waarin hij haar foto' s terugstuurt.

Utrecht, Laatste Mei, 1922.
Liefste Fietje,
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Hierbij 't gevraagde. 'k Durf er niet veel bij te schrijven; dan word ik nòg beroerder
dan bij 't uitzoeken... Nuchter zijn, en werken, wèrken maar.33 We spoeden ons naar
't Einde. En dat is 'n vreugd, 'n Enkel photo'tje heb ik gehouden. Dat zul je wel niet
missen. Dag, Fiepsje. God zegen je
je Swiep
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Le Travail. Xavier Privas
Si tu veux être libre et fort,
Travaille!
Si tu veux gagner sans effort,
Le repos final de la mort,
Travaille!
Si tu veux être respecté
Travaille!
Si tu veux garder ta fierté
Ta belle humeur et ta santé
Travaille!
Si tu veux soutenir tes droits,
Travaille!
Si tu veux que ta grande voix
Ait plus de force qu'autre fois,
Travaille!
Si tu veux forcer ton destin
Travaille!
Si tu veux que sur ton déclin
Ton frère te tende la main
Travaille!

Eindnoten:
1 Alles is natuurlijk dicht vandaag; Het is Pasen, de winkels zijn dicht.
2 de Nassaukade; waar Jenny Gilliams woont.
3 Ook dit zal eens verleden zijn; de laatste regel van ‘Hora Ruit’, een troostzang van Dirk Witte.
Zie hiervoor de aantekeningen bij de brief 30-8-1911.
4 force majeur; overmacht, kracht waartegen niets te doen valt.
5 U.E.; U Edele.
6 Trouwring; ‘De Trouwring’ van Joh. Wilk Lembert (Wensel Tremler).
7 Wonderkind; ‘Het Wonderkind’ van Jhr. Jan Feith.
8 Ja-Boe; een toneelstuk met deze titel is niet te vinden.
9 Papa had gelijk; ‘M'n vader had gelijk’ van S. Guitry.
10 Tivoli; ‘Tomasvaer en Pieternel’ wordt gespeeld door Herman Schwab en Wilhelmina
Schwab-Welman.
11 Gr. Schouwburg; ‘Tomasvaer en Pieternel’ wordt in de grote Schouwburg gespeeld door Jules
Verstraete en Marie van Eysden-Vink.
12 gewichtige ontmoetingen; met Jean-Louis Pisuisse.
13 de nieuwe zaak; van de Vennootschap N.V. Intiem Theater Pisuisse in Haarlem.
14 miezemauzen; een kaartspel gespeeld met 32 kaarten, waarbij men van een aantal punten uitgaat
dat door het maken van slagen verminderd wordt. Winnaar is degeen die dit het eerst tot nul
gereduceerd heeft.
15 van Imhoffplein 43; haar woonhuis is aan de van Imhoffstraat 40, Den Haag.
16 Deze regels staan met potlood gechreven op een stukje krant van de Haagsche Post. Het
uitgeknipte stukje is een reclame van de Veendammer Hypotheekbank.
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19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

De naam Peter Altetig is onduidelijk geschreven. Wie hiermee bedoeld wordt is niet bekend.
Mogelijk de naam van een homeopatische geneesheer.
De vennootschap; N.V. Intiem Theater Pisuisse.
Cécile; haar moeder Cécile Carelsen.
Von Hohenzollern; (Frederik) Willem II (Victor Albert) von Hohenzollern, 1859-1941, oudste
zoon van Frederik III, besteeg in 1888 de Duitse troon, week in november 1918 uit naar
Nederland en vestigde zich in Doorn.
laboureeren; laboreren, lijden, sukkelen aan een ziekte.
J.G.; Jenny Gilliams.
in abondance; in overvloed.
Jan; Jan Hemsing.
het kindje; zijn dochter Jeanne Louise Wilhelmine (Jenneke), geboren op 31 maart 1920.
Madrid; er was sprake van dat hij begin mei optredens zou verzorgen tijdens de Nederlandse
week in Madrid; zie de brief 24-3-1921.
Ada; Ada Hemsing.
1 April; zijn moeder Wilhelmina Jacoba Schipper is geboren op 1 april 1845 te Rotterdam.
aberratie; afwijking.
14-8-1921; zij zijn vandaag 8 jaar getrouwd.
remitteeren; remitteren, overmaken.
Haas; Alex de Haas.
quibus; kwibus, rare vent.
en werken, wèrken maar; ‘Le Travail’ van Xavier Privas.
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Najaar 1922-Januari 1927
Tournee door Denemarken en Ned. Indië, scheiding Fie Carelsen en
Jean Louis, huwelijk met Jenny Gilliams, dood en begrafenis.
In het najaar viert hij opnieuw triomfen in het buitenland. (1922)
In Kopenhagen treedt hij samen met Jenny Gilliams, Paul Collin en Jan Hemsing
op.
Fie haar Portugese vriend Don José de S. Santos Bandeira stuurt haar als medicijn
voor het liefdesverdriet een fles.
In 1926 blijkt hij betrokken te zijn bij een financiële zwendel. Hij moet overhaast
naar Portugal, waar hij berecht wordt. Zijn gevangenisstraf duurt van 1927-1941.
Eind 1940 neemt hij per brief weer contact met Fie Carelsen op. Murray Teigh
Bloom schrijft over deze valse munterij het boek: ‘The man who stole Portugal’ dat
vertaald wordt door J. van Wijk: De man die Portugal stal... De brutaalste zwendel
van deze eeuw (Den Haag, Stok, 1968).

Najaar 1923.
Wanneer Fie Carelsen logeert bij haar vriend Don José de S. Santos Bandeira stuurt
zij haar vroegere hulp in de huishouding, Marie Sattelmeyer een prentbriefkaart.
Dag lieve Marieke!
Vanuit Lissabon in Portugal zend ik je tòch nog een paar lieve groeten. Ik heb een
prachtreis gemaakt - en woon hier als een prinses- Ik geniet echt. Dat hadden we óók
niet gedacht in de Vondelstraat wat?
Groetjes voor je Moeder, je man1 en je dochter en jij speciaal van je
Mevr. Pisuisse.

Voorjaar 1924.
Pisuisse verhuist met Jenny Gilliams, Freddy Elbers (zoon uit haar eerste huwelijk)
en Jenneke naar Den Haag.
In hun woning, Frankenslag 166, richt hij het ‘Bureau Pisuisse’ op.
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In het seizoen 1925/1926 speelt Fie bij het Odeon Gezelschap van het Odeon Theater
in Den Haag onder leiding van Jan Fabricius, Nico de Jong, Louis Chrispijn jr. en
Eduard Veterman.
Begin 1925 staat in het repertoireboek van Jean-Louis Pisuisse dat hij op 2 februari
met Jenny Gilliams in Hamburg optreedt. Zij zingen onder andere samen de Zeeuwse
duetten en de liedjes uit de tijd van Jan Steen. Ook de tekenaar en goochelaar Rodi
Roeters verleent zijn medewerking.
Op 4 februari hebben zij een privé-soirée in het Vondelpark paviljoen te Amsterdam.
Maar, zo lezen we in zijn aantekeningen:
‘Geweigerd te werken tengevolge van dronkenschap van enkele aanwezigen’.
Als we in vogelvlucht verder het werkzame leven volgen van Pisuisse, dan lezen we
in zijn repertoire boek:
- 24 maart 1925 (na 12 uur 's nachts) Privé partij van Mr. Joseph Duysfrom New
York.
- 2 april 1925 Privé bij de familie Erdbrink (huwelijk Erdbrink-Bruna)
- 4 april 1925 Privé bij de familie De Vrieze en op 5 april 1925 (Fie Carelsen viert
haar 35e verjaardag) een extra drukke dag met in de Grote Schouwburg van Haarlem
een middagvoorstelling van ‘Doornroosje’ èn een avondvoorstelling met
cabaretliedjes en voordracht.
Op 16 april geeft Pisuisse een privé-avond in Brussel bij Jhr. van Vredenburch, ter
ere van Prince en Princesse Bonaparte.
Fie Carelsen is in de zomer bij de paardenrennen in Auteuil (Frankrijk).
Op 26 september 1925 gaat Jean-Louis Pisuisse met Jenny Gilliams en Henk Stuurop
op tournee naar Nederlandsch-Indië. Zij reizen met de ‘Jan Pieterszn. Coen’ en
treden gedurende de reis op. Tijdens zijn verblijf in Indië wordt het huwelijk tussen
hem en Fie Carelsen op 14 november 1925 officieel ontbonden.
Fie schrijft haar vroegere huishoudelijke hulp Marie Sattelmeyer hierover.

Dinsdagavond; najaar 1925
Lieve Marieke!
Dank je wel voor je lieve brief, kind!
Je bent nog altijd dezelfde goeie lieve meid!! Maar je moet je niet àl te bezorgd
voor mij maken hoor! Ik heb inderdaad een beetje nare tijd. Maar..... ziek zal ik
heusch niet worden, zooals vroeger!! Nee - we kunnen zelfs hopen, dat alles goed
zal komen - al is 't dan nù ook erg naar, en héél moeilijk. Je kent me, als ik dan niet
zoo echt vroolijk kan zijn dan ga ik maar liever niet uit - en daárom ging ik niet naar
Mevr. Cornero - maar 't is erg lief van jou om zoo bezorgd voor me te zijn. Wat erg,

Mijn liefste lief

dat jij zoo ziek moet liggen kind! Ik hoop van harte, dat je vlug opknapt hoor - want
dàt snap ik, jij kan niet gemist worden. Vind je 't niet eenig dat Mevr. Cornero2 nou
óók gaat trouwen? Ja, ja - gek gaat 't in 't leven, eerst was ik de eenige getrouwde en nu zijn de anderen allemaal getrouwd en ik alleen niet!!! Enfin 't zal wel zoo
hebben moeten zijn. Dag Marieke, groet je moeder van me - en je man - en vooral
je lieve lekkere kleine meid en jij speciaal een lieve groet en beterschap gewensch
door je
Mevrouw.
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Januari 1927.
J.H. Speenhoff over Jean-Louis Pisuisse.
Lezen we in het Reisboek dat Pisuisse schreef dan werden bij die gelegenheden
vooral mijne liedjes ten beste gegeven. Een auteurswet was er nog niet en we moesten
het als een reklame of een eer beschouwen om aldus te worden genoemd.
Ik gunde beide kameraden graag wat genoegen en inkomsten maar toch... er was
iets dat niet klopte tusschen ons. Ik heb dat toen niet zoo begrepen maar nu gevoel
ik dat het geen afgunst was maar meer... broodnijd. Ik moet dit woord wel bezigen.
We zaten elkaar in den weg tot ik het ‘Nummer’ engageerde en ik begreep dat ik
hun vriend niet was. Mijn succes was te groot en in die dagen tè verbijsterend. Wel
bleven we altijd hoffelijk tegenover elkander maar geboterd heeft het nooit. Swiep
kon felle en hatelijke dingen zeggen.
Pisuisse was ongetwijfeld een goed voordrager. In de vier talen was hij uitnemend,
maar vooral in zijne Engelsche voordrachten. Hij had goeden humor, was
welbespraakt; maar elke zoogenaamde conférence moest hij toch uit het hoofd leeren,
want voor de vuist sprak hij nooit en dat kòn en mòcht niet ook. Hij zei dus elken
avond nauwkeurig (zooals alle conférenciers dat doen en over de geheele wereld)
hetzelfde.
Als huisvader en echtgenoot was hij een gemiddeld burger. Hij was altijd zeer
hoffelijk en voorkomend en beleefd. Een héér in... zijne daden. Een aangenaam gast
aan tafel en hij kon een hoog glas drinken, al zag ik hem nimmer beschonken.
Twee malen deed hij mij het voorstel om met hem als leider naar Indië te gaan.
Hij ging alleen en verdiende er duizenden guldens. Ik ging ook alleen en ik verdiende
er nog meer.
Toch weigerde ik niet om het geld, maar om die geheime reden die me wat huiverig
voor hem deed zijn. Bovendien mocht mijn vrouw hem niet en dan is er al reden
genoeg om te weigeren. Zeer, zeer kwalijk heeft hij mij die weigering genomen.
Toen hij terug kwam met de boot was ik toevallig ook op de kade maar om een tante
af te halen. Ik wist niet dat hij aan boord was. Hij bood me een glas wijn aan en we
spraken veel af voor de toekomst waar gelukkig niets van is gekomen.
Voor de ‘jeune-premier’ liedjes die Pisuisse altijd zelf samen met Jenny heeft
gezongen, gaat hij nu (op 46-jarige leeftijd) op zoek naar een jongere man die zijn
rol in deze duetten kan overnemen.
Op aanraden van zijn pianist en begeleider Henk Stuurop ontvangt hij de 27-jarige
Tjakko Kuiper. Deze lyrische tenor heeft al een respectabele zangstudie achter de
rug en ervaring opgedaan in het binnen- en buitenland.
Over dit onderhoud met Pisuisse schrijft Tjakko Kuiper aan zijn moeder:

Vrijdag Juni 10 1927
Lieve moeder,
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Hartelijk dank voor Uw brief en de ingesloten epistels, welke ik aan de verschillende
menschen heb gegeven. Leslie's3 heb ik natuurlijk vertaald. 'k Ben bijna weer beter
Moeder, juist nu vandaag doet m'n rechter amandel weer pijn, toch hopen we dat het
van lichten aard zal zijn. 't Zou wel een beetje erg
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ongelukkig zijn, wanneer ik nu ook niet in Hilversum kon zingen, toch kan je er niets
aan doen wanneer het tegenzit.
Doch ik heb veel beter nieuws - gisteravond heb ik kennis gemaakt met Pisuisse,
de zanger en conferencier. Hij heeft misschien, of wel vrij zeker een betrekking voor
me bij zijn troep, voor vast. De volgende week (na de radio) zijn ze in Scheveningen
en moet ik hem daar voor komen zingen. U weet wel, dien Henk Stuurop is zijn
pianist, ze zijn ook samen naar Indië geweest op een tournee van een jaar, anderhalf
misschien.
Henk zegt dat Pisuisse er wel oren naar heeft om mij als zanger van ‘Fransch,
Duitsch, Engelsch’ en Hollandsche liedjes te engageren. Temeer omdat ik een tenor
en jong ben. In ieder geval, hij deed buitengewoon aardig tegen me en 'k ben heusch
blij dat ie m'n stem wil hooren. Stel je voor dat ie me engageert, dan kan ik meteen
beginnen, daar ze de gehele zomer op Scheveningen zullen blijven in de Kurhaus
Bar. (...)

16-7-1927.
HEDEN DEN Zestienden Juli NEGENTIEN HONDERD ZEVEN EN TWINTIG ZIJN VOOR MIJ
AMBTENAAR VAN DEN BURGELIJKEN STAND DER GEMEENTE 's-GRAVENHAGE, IN HET
OPENBAAR IN HET HUIS DER GEMEENTE VERSCHENEN, TEN EINDE EEN HUWELIJK AAN
TE GAAN:

Jean Louis Pisuisse, oud zes en veertig jaren, directeur van een concert - en
theaterbureau, geboren te Vlissingen, wonende alhier, laatst gescheiden echtgenoot
van Sophia de Jong, meerderjarige zoon van Jacobus Servaas Pisuisse, overleden en
van Wilhelmina Jacoba Schipper, zonder beroep, wonende alhier.
En Joanna Jacoba Gilliams, oud vijf en dertig jaren, zangeres, geboren te
Antwerpen, wonende alhier, gescheiden echtgenoote van Fredericus Henricus Elbers,
meerderjarige dochter van Petrus Gilliams en van Anna Maria Crets, beiden zonder
beroep, wonende te Deurne in België.
HIERVAN IS DEZE AKTE OPGEMAAKT, DIE OVEREENKOMSTIG DE WET IS
VOORGELEZEN.
Op 1 augustus 1927 begint Tjakko Kuiper in het Cabaret Pisuisse. Zijn familie is bij
de première aanwezig. In de weken die volgen ontstaat er, mede door hun gezamenlijk
optreden, een verhouding tussen Tjakko Kuiper en Jenny Gilliams.
Jean-Louis Pisuisse bemerkt dat ook.

6 september 1927.
Jean-Louis Pisuisse viert zijn 47e verjaardag in Leeuwarden. Zijn gezelschap moet
in de ‘Zalen Schaaf’ optreden.
Tijdens het borreluurtje op het terras van het hotel ‘De Nieuwe Doelen’ neemt
Edouard de Nève een foto van de groep.
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Deze is de laatste foto van Pisuisse.
Begin oktober wordt de spanning tussen Jean-Louis Pisuisse, Jenny Gilliams en
Tjakko ondragelijk. Tjakko Kuiper wordt ontslagen. Hij verbreekt zijn verloving met
Leslie Cockshott en wil in België met Jenny een nieuw leven beginnen. Zijn degelijke
familie verbreekt de banden met hem.
Uiteindelijk kiest Jenny Gilliams toch voor haar man Jean-Louis en samen maken
zij plannen voor de toekomst. Hij sluit contracten af voor een optreden in Londen
en Parijs en hoopt op een introductie van Max Blokzijl in Berlijn. Hij wordt benoemd
als leraar in de voordrachtskunst aan het Haagsche Conservatorium. Het
Amsterdamse gemeentebestuur nodigt hem uit om tijdens de Olympische Spelen van
1928 op te treden voor de buitenlandse deelnemers en hun gasten.
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Tjakko Kuiper kan zich bij de beslissing die Jenny genomen heeft, niet neerleggen.
Hij achtervolgt het Pisuisse-gezelschap waar dit ook optreedt. Hij schrijft haar
brieven. Hij heeft Jenny verloren, maar ook zijn verloofde Leslie. Hij is werkloos
geworden en kan van zijn familie weinig steun verwachten.
Op 26 November 1927 treedt het gezelschap Pisuisse 's middags op in het
amusementstheater ‘Mille Colonnes’ met hun programma ‘Pisuisse en z'n vrolijke
kameraden.’ Na afloop dineert het gezelschap in Hotel Schiller aan het
Rembrandtplein.
De chansonnier Paul Collin vertelt hierover:
‘Bij Schiller zaten we op een bovenzaaltje met z'n zessen: Pisuisse, Jenny,
mijn vrouw en ik en Henk Stuurop met Sophietje.4
En de kelner kwam een briefje brengen. Daar zag ik Jenny iets opkrabbelen
en het briefje teruggeven. En toen de maaltijd afgelopen was, toen tegen
half negen, stonden we op, gingen naar beneden. Ik liep naar het
Thorbeckeplein om door de Halvemaansteeg achter in “Mille Colonnes”
te komen. Ik heb niet omgekeken wat Pisuisse en Jenny van plan waren,
die zijn dat heuveltje overgegaan [het plantsoen met het standbeeld van
Rembrandt] en daar stond die jonge man [Tjakko Kuiper], met z'n revolver
klaar.
Pisuisse moet toen hebben gezegd: “Pas op hij gaat schieten!” En Pisuisse
als een werkelijke ridder, die heeft zich omgedraaid en heeft Jenny
beschermd. Toen heeft die jongen toch geschoten en heeft Pisuisse in z'n
zij geschoten, die kogel is door z'n lichaam heengegaan en heeft Jenny
aan d'r arm, aan d'r linkerarm verwond. Met die verwonding is Pisuisse
op zichzelf rondgedraaid, is gevallen, zodat hij met z'n benen naar de dader
toelag, toen heeft hij hem nog geschoten in z'n buik, wat het dodelijke
schot is geweest. En Jenny heeft een schot in d'r borst gekregen en het
vijfde schot was voor zichzelf.
Toen waren wij aan de punt van het plantsoentje waar dat kioskje staat,
dat krantenhuisje staat, want ik zei nog: “oh, vier banden springen, maar
toen ik het vijfde schot hoorde, zeg ik, nee dat kan niet.” Toen zegt mijn
vrouw, die zegt: “Oh God allemachtig, hij heeft, hij heeft geschoten!” En
toen zagen we inééns in de mist, zagen we een man z'n handen opsteken
en voorover slaan in het licht van de elektrische lantaarns.’

Algemeen Handelsblad, 27-11-1927.
Onze Berlijnsche correspondent, Max Blokzijl, telefoneerde in den afgeloopen nacht:
Het bericht van het plotselinge overlijden - en dat onder zulke treurige
omstandigheden - van Jean-Louis Pisuisse is op het oogenblik, dat ik mij neerzet om
enkele woorden aan hem te wijden, nog moeilijk te gelooven. Zijn laatste hartelijke
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brief aan mijn adres is precies veertien dagen oud. Hij was vol energie, vol nieuwe
plannen en zijn oude makker moest hem daarbij helpen. ‘Frankrijk en Engeland,
schreef hij, noodigden mij en mijn ensemble tot voorstellingen uit. Is op dit gebied
in Duitschland niet iets in elkaar te zetten?’ ik had hem daarop verschillende
voorstellen gedaan en zat nu op antwoord te wachten.
Dit antwoord zal nooit komen!
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Telegraaf, 28-11-1927.
Vaarwel....
'k Zin op een woord van dank en lot,
'k Zin op een afscheidslied,
Maar zie: 't is àl zoo leeg en dof!
Pisuisse - ik kan het niet.
Jij met je forsche pracht-postuur,
karakterstieken kop,
Jij sterke, stoere kracht-figuur,
Jij - houdt te leven op?
Géén, die jouw leuken lach meer ziet,
Noch hoort jouw diep geluid,
Grootmeester van het Levenslied,
Je levenslied is uit.
Jouw rustelooze kunst'naarsziel,
Die nóóit echt rust genoot......
Nu jij door ruwe handen viel,
Nu komt je rust: de dood.
‘Mensch durf te leven!’ was jouw lied;
Wat zong jij dat met gloed!
Mensch, durf te leven! Is het niet?
Jij durfde dat zoo goed!
Jij brak inééns, met forschen ruk
Den knel-conventieband:
Jouw hart - en dat was je geluk,
Was sterker dan 't verstand.
Het Levenslied! Een week geleên
Kreeg ik een vraag van jou:
‘Rijm eens een pakkend lied bijeen
Voor mij en voor mijn Vrouw’.....
Die vraag van jou, verleden week,
Zeg, ouwe kameraad,
Vergeef me: 'k liet je in den steek:
'k Ben met mijn lied - te laat.
Vaarwel, Pisuisse, een goede reis!
Dit is je laatste tournée;
Jij kwam zoo vaak met bloemen thuis,
Nu geven we ze méé.
Met fellen dissonant besluit
Jouw levensmelodie,
Maar in ons hart is nimmer uit
Het lied van Jean Louis,
CLINGE DOORENBOS.

Veertig jaar later (1967) herinnert de dienstdoende arts Dr. D.P.R. Keizer zich:
‘Ik was gemeente-arts in Amsterdam en had op de bewuste zaterdagavond
wachtdienst. In afwachting van een geneeskundige groep van de G.G.D. Nieuwe
Achtergracht 100 maakten we ons gereed om te gaan bridgen toen tegen 8 uur n.m.
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de telefoon overging met de alarmerende mededeling “schietpartij op het
Rembrandtsplein. Direct klaar staan.” de auto van de G.G.D. kwam voor en wij reden
pijlsnel door de Utrechtsestraat naar het Rembrandtsplein. Vanaf de Prinsengracht
was de straat één mensenzee waar de auto nauwelijks doorheen kon. Op het
Rembrandtsplein was het nog erger. In verschillende portieken waren mensen flauw
gevallen. Ik werd meteen door gereden naar het politiebureau Halvemaansteeg.
Met moeite kon ik uit de auto komen door het gedrang en bij het met kracht openen
van de ingangsdeur stuitte ik op het lichaam van Tjakko Kuiper, die reeds overleden
was. Uit de ligging van het lijk meende ik te moeten opmaken dat hij het laatste naar
het bureau is getransporteerd.
Op de grond lag Pisuisse die nog leefde, naar zijn vrouw vroeg en toen vrijwel
direct succombeerde.5 Ik heb hem nog beloofd voor zijn vrouw al het mogelijke te
doen en ik kreeg de indruk, dat hij dankbaar was dat we alles in het werk stelden om
haar te vervoeren. Pisuisse is naar mijn mening getroffen doordat
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hij met zijn lichaam Jenny Gilliams wilde beschermen.
Er is zeer snel contact gemaakt met het Binnen Gasthuis, operatiekamer van Prof.
Noordenbos. In de drukte heb ik nog één der artsen van de G.G.D. gezien. Ik heb
persoonlijk Jenny Gilliams die zwaar gewond was, helpen transporteren. Daarmee
was mijn hulp afgelopen. Ik weet me te herinneren dat men onmiddellijk Jenny
Gilliams heeft geopereerd maar dat ze eigenlijk in de operatiekamer is gestorven.
Met haar had ik persoonlijk enige woorden gewisseld, n.l. dat ze vervoerd moest
worden, ik heb haar niet gezegd dat Pisuisse al overleden was.
Uit dankbaarheid voor de verleende hulp kreeg ik bezoek van een familielid die
gaarne de laatste woorden van Pisuisse wilde weten. Ook kreeg ik een uitnodiging
voor de uitvaart.
Persoonlijk was ik diep getroffen door dit drama. Ik geloof dat het zijn waarde
heeft een figuur als Pisuisse die ons in zijn “Levensliederen” zoveel geschonken
heeft de plaats te geven waarop hij recht heeft en had en dat we verder met mededogen
moeten denken aan de jonge Kuiper die vrijwillig de dood verkoos nadat hij de vrouw
van wie hij hield doodde.’
De begrafenis van Jean-Louis Pisuisse groeit uit tot een postuum huldebetoon zoals
Nederland maar zelden heeft gezien. Hij had in zijn carrière weinig aan jubilea
gedaan en pas na zijn dood krijgen de bewonderaars van zijn kunst de gelegenheid
hun adoratie massaal te tonen.
Op 1 december 1927 wordt de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam
als rouwkapel ingericht.

Het Algemeen Handelsblad: 1-12-1927.
Heden, in den grauwen winterochtend, heeft men de stoffelijke omhulsels van
Jean-Louis Pisuisse en zijne echtgenoote van het Binnengasthuis naar het
Concertgebouw overgebracht en gedragen naar de kleine zaal, waar onze oud-collega
de Amsterdammers zoo vaak heeft doen genieten van zijne kunst. Het bestuur van
het Concertgebouw had de zaal ter beschikking gesteld voor deze rouwplechtigheid,
ze was in een chapelle ardente herschapen. De pilaren waren met rouwdoek omhangen,
rouwdoek omfloerste de brandende lampen. Midden op het podium waren de
eikenhouten kisten van het echtpaar gesteld. Op de koperen platen stond gegrift:
Jean-Louis Pisuisse geboren 6 september 1880, gestorven 26 November 1927; en
Joanna Jacoba Pisuisse-Gilliams, geboren 3 Mei 1892, gestorven 26 November 1927.
Er waren kransen en bloemen van directie en redactie van het ‘Algemeen
Handelsblad’; Van zijn Handelsbladvrienden; van den Nederlandschen
Journalistenkring en de ‘Amsterdamsche Pers.’ Het Concertgebouwbestuur had een
grooten krans gezonden; ook was er een met lange witte linten, waarop stond: Willem
Mengelberg aan zijn kunstbroeder. De Nederlandsche Artistenorganisatie, de
sociétaires van ‘Het Nieuwe Nederlandsche Tooneel’, de leden van ‘De Vroolijke
Kameraden’, Het Schouwtooneel, de Senaat van het Amsterdamsche Studentencorps,
de Ned. Tooneelkunstenaarsvereeniging en zeer vele anderen hadden door een
bloemenhulde de laatste eer aan de overledenen willen bewijzen.
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Even voor half tien werd de chapelle ardente voor het publiek opengesteld en
stroomde het toe van vrienden, bekenden, collega's en oud-collega's van Jean-Louis
en Jenny. Een orkest, onder directie van den heer J. van der Horst, kapelmeester van
‘Mille Colonnes’ speelde ‘Ases Tod’ van Grieg.
De eerste spreker was Dirk Witte, die met een stem sidderend van aandoening
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verklaarde: ‘wat zijn kunst voor ons geweest is, zal eerst later blijken, zal eerst later
op volle waarde kunnen worden beoordeeld. Doch wij weten nu al reeds, wat Jean
Louis Pisuisse was voor het kleine lied en hoe zijn groote kunst dat lied hoog heeft
verheven. Swieps groot hart was ons allen bekend; hij hielp waar hij kon. Honderden
heeft hij gesteund, zij willen aan hem blijven denken. Swiep heeft nooit iemand,
gewild, pijn gedaan, wijl hij zoo'n echt kameraadschappelijk, liefdevol hart met zich
omdroeg. Wij hopen dat hij de rust zal vinden, die hij tijdens zijn leven niet heeft
gekend en waarnaar hij toch zo haakte. Daar is een goed mensch van ons plotseling
weggerukt. Zijn kinderen zullen later met trots kunnen zeggen: dat was onze vader,
Jean-Louis Pisuisse!’ Namens den Nederlandschen Journalistenkring en ‘De
Amsterdamsche Pers’ sprak de heer D. Kouwenaar. ‘Swiep, arme kerel. Wij zijn
gekomen om afscheid van je te nemen; wij, je oude makkers van de pers. Hoe
betrekkelijk kort is het geleden, dat ik tegenover je stond op het tooneel van het
Centraal Theater, om je geluk te wensen met je 12 ½ jarig jubileum als kunstenaar.
Je stond toen in het glanspunt van je roem als zanger van het levenslied; je werd als
overstelpt met hulde. Niemand minder dan mevrouw Mann-Bouwmeester verzekerde
toen, dat jouw kunst recht had op een groote K. En toch, hoe blij was je over het
simpele feit, dat wij je niet vergeten hadden; wij, je gezellen uit de eerste periode
van je leven, toen je nog zoo heerlijk jong, zoo'n zieltje zonder zorg, zoo goddelijk
dwaas en zoo volkomen gelukkig waart; toen je nog geen idee had van de
ingewikkeldheid van dit leven en van de verwikkelingen waarin een mensch komen
kan door eigen en anderen schuld. Wij zullen aan je blijven denken als aan een goede
kameraad, een vroolijke makker en een collega met bijzondere talenten.’
Louis Davids trad nu naar voren: ‘Als straks de aarde over jullie beiden wordt
gesloten zullen wij weer gaan spelen, zullen wij trachten grappen te verkoopen, zóo
is ons métier. Doch torenhoog boven dit alles uit staat het groote licht Swiep, in het
harnas gebleven tot op het laatste ogenblik. Hij is heengegaan vol moed. Laat dan
bij zijn kinderen het besef bijblijven, dat in hunnen vader niet alleen een goed vader,
doch ook een groot kunstenaar is heengegaan, die veel gewerkt heeft: “vrij en frank
en trotsch”.’
Toen de plechtigheid in het Concertgebouw was beëindigd werd in de Van
Baerlestraat ten aanschouwe van duizenden stadgenooten de rouwstoet opgesteld.
Aan het hoofd van den lijkstoet stond een groote met bloemen gevulde auto. Hiernaast
liepen Louis Davids, Max Tak en mr F. Kokosky, naast de auto met het stoffelijk
overschot van Jean-Louis gingen de slippendragers: Henk Stuurop, Clinge Doorenbos,
Constant van Kerckhoven Jr. en Max van Gelder. In de tweede lijkauto werd geplaatst
de kist met het stoffelijk omhulsel van mevrouw Pisuisse. Voor dien wagen liepen
hare en zijne collega's van ‘De vroolijke kameraden’: Sophia Galirrué, Marijke van
Tooren, Hans Snel en Jos Heydens.
Als slippendragers fungeerden hier: de heer en mevrouw Collin en de heer en
mevrouw Edmond Visser.
Enorm veel belangstelling toonde het publiek langs den weg dien de droeve
autostoet reed. Er werd langzaam gereden tot aan den Admiraal de Ruyterweg. Daarna
namen de auto's een snellere vaart en verdwenen zij dra uit den gezichtskring van
hen, die haar aan den buitenkant der stad langs zich zagen voorbijtrekken op den
tocht naar ‘Oud Eik en Duinen’ in Den Haag, naar de laatste rustplaats van Jean-Louis
en Jenny.’
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De rouwstoet kwam met vertraging aan in Den Haag bij de woning van het echtpaar
Pisuisse aan de Johan van Oldebarneveltlaan. In de studeerkamer, voor de intiemste
vrienden, speelde Max Blokzijl nog één keer ‘La Chanson des Heures’ van Privas.
A qui sait aimer,
Les Heures sont roses,
Car c'est le Bonheur
Qu'elles font germer,
Dans l'Eden sécret
Des Amours écloses.
Les Heures sons roses
A qui suit aimer.
A qui sait rêver
Les Heures sont grises,
Car c'est Le Souci
Qu'elles font lever,
Dans l'âme troublée
Par d'amères crises.
Les Heures sont grises
A qui sait rêver.
A qui sait souffrir
Les Heures sont noires,
Car c'est la Douleur
Qu'elles font mûrir,
Dans l'âme blessée
Du choc des déboires.
Les Heures sont noires
A qui sait souffrir.
A qui sait mourir
Les Heures sont blanches,
Car c'est le Repos
Qu'elle font fleurir
Aux coeurs détachés
Des vitales branches
Les Heures sons blanches
A qui sait mourir.

Op Oud Eik en Duinen worden ze begraven in aanwezigheid van honderden mensen.
De heer A. Schelfhout, zwager van Pisuisse, schetst wat de overledene voor zijn
moeder en zusters is geweest. Zijn liefde kwam bijzonder uit voor zijn moeder. Hij
was trots op zijn moeder en deze op haar zoon. Hij had veel voor zijn moeder gedaan
en ook voor zijn zusters.
Zijn vrolijkheid bracht hij in alle gezinnen van de familie waar hij kwam.
Hierna zonken de kisten in de graven, eerst die van Pisuisse, daarna die van zijn
echtgenote. Familieleden strooiden toen bloemen op de graven.
Tenslotte dankte de zoon Jack Pisuisse voor wat zijn vader was geweest.

Algemeen Handelsblad 1-12-1927.
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‘Slechts de teraardbestelling van wijlen den grooten staatsman Abraham
Kuyper kan daarbij vergeleken worden, toen er eveneens een groote
menigte op de been was en de menschen hun tranen evenmin konden
bedwingen’
De moeder van Jean-Louis stuurt zelf de dankbetuigeningen rond aan degenen die
een blijk van medeleven hebben getoond.
Diep getroffen door Uw deelneming in ons smartelijk verlies, en zeer
erkentelijk voor Uw bloemenhulde ter gelegenheid der teraardebestelling,
betuig ik U, mede namens mijn kinderen, behuwd- en kleinkinderen onzen
oprechten dank.
Uit aller naam.
Mevrouw de Wed. J.S. PISUISSE.
geb. SCHIPPER.
's-Gravenhage, December 1927.
Laan Copes van Cattenburgh 50.
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Kenmerkend voor het karakter van deze vrouw is haar uitspraak na de moord:
‘Ik heb zo'n ontzettend verdriet, dat mijn kind weg is, maar wat moet het
nog véél erger zijn, voor die moeder van Tjakko Kuiper.’
Hoe haar houding ten opzichte van de vrouwen (Coba Smit, Fie Carelsen, Jenny
Gilliams) van Jean-Louis was, vertelt een kleinkind6 later:
Ze was met alle drie goed. Men kan het misschien oppervlakkig noemen,
misschien ‘wijs’. ‘Wijs en liefdevol.’
Die drie vrouwen hebben een plaats in het leven van haar lieve zoon
vervuld en zij nam ze als dusdanig aan.
Het gaf alleen wat moeilijkheden als ze elkander bij Oma tegelijk troffen.
Zij had dan ook apart een rouwadvertentie van haar schoondochter in de Telegraaf
laten zetten.
Heden overleed onze lieve Schoondochter en Schoonzuster, Mevrouw
JENNY PISUISSE-GILLIAMS.
Uit aller naam:
Mevrouw de Wed.
J.S. PISUISSE-SCHIPPER.
's-Gravenhage, 26 Nov. 1927.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

je man; Ari van der Zwaan.
Mevr. Cornero; Lola Cornero gaat trouwen met Henri Tas.
Leslie; Leslie Cockshott, zijn Engelse verloofde.
Sophietje; Sophie Gallirue.
succombeerde; succomberen, overlijden.
een kleinkind; brief van J.M. Niemeijer-Romenij.
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December 1927-Juli 1975.
Laatste brieven van Max Blokzijl en Fie Carelsen. Jubilea van Fie
in 1932 en 1948. Haar afscheid. Cabaret tentoonstelling 1975.
Begrafenis van Fie Carelsen.
Na het overlijden van Pisuisse nemen mensen uit zijn vroegere omgeving weer contact
met elkaar op. Zoals blijkt bijvoorbeeld uit de volgende brief van Max Blokzijl aan
Jonkvrouwe J.W.C.H. von Schmidt auf Altenstadt.

Berlin W. 15 8 Dec'27
Kurfürstendamm 63
Max Blokzijl
Zeer geachte freule,
Het doet mij genoegen, dat U zich in deze droevige dagen mijner nog herinnert. De
ontvangst die ik met Pisuisse in Uw gastvrij huis mocht genieten, is nog bij mij in
aangename herinnering.
In deze eerste dagen is het natuurlijk moeilijk, meer te zeggen; maar ik beloof U,
dat ik bij mijn volgend bezoek in Holland ook even bij U zal aanloopen.
Ik ben nu bezig, een herinneringsboekje met Pisuisse's mooiste liederen samen te
stellen, een weldadigheidsavond voor zijn jongste dochtertje voor te bereiden en een
comité samen te stellen voor een portret of gedenksteen of buste, liefst in 't
Concertgebouw.
Een en ander neemt geweldig veel tijd! U zult er stellig spoedig nader over lezen.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw brief en vriendelijke groeten aan de geheele
familie.
Met hart. handdruk en hoogachting Uw
Max Blokzijl.
De herinneringsplaquette zoals Max Blokzijl die voor ogen had is wel ontworpen en
gegoten, maar nooit geplaatst.
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Amsterdam 27-9-1967.
N.V. METAALGIETERIJ ‘HOLLAND’

Geachte Heer,
In dank bevestigen wy Uw tel. onderhoud met ondergetekende.
U ontvangt hierby de bronzen plaquette Jean Louis Pisuisse en Echtgenote.
Veertig jaar geleden, hebben Max Tak, Paul Collin en ondergetekende een comité
gevormd met de bedoeling een bronzen herinneringsplaquette in de Stadsschouwburg
te doen plaatsen, een voorstelling by de onthulling te doen plaatsvinden; waarvan de
bruto baten geheel ten goede zouden komen aan bejaarde artiesten van ‘klein’ en
‘groot’ toneel.
De Holland liet de uitnemende beeldhouwer (inmiddels overleden) J. de Graaff
modelleren en vervaardigde de brons. De Holland bracht geen kosten voor wat dan
ook in rekening.
De toenmalige wethouder Broekman ging met plaatsing accoord, maar de kink in
de kabel kwam, toen de actrice Mevr. Carelsen zich verzette tegen plaatsing, omdat...
op de achtergrond de beeltenis van de toenmalige Echtgenote ook voorkwam. Helaas
ging de wethouder voor dit protest uit de weg... De waarheid is, dat het alleen aan
Mevr. Pisuisse-Gilliams te danken was, dat Pisuisse finantieel voor zyn kinderen
zorgde... (nadere byzonderheden kunt U zowel van Paul Collin als ook van
ondergetekende vernemen.)
Gaarne zeggen wy U toe, deze tot nu toe aan het grote publiek volstrekt onbekende
feiten en de afbeelding van de brons in Uw T.V. uitzending op te nemen, onder de
uitdrukkelyke voorwaarde dat U daarby vermeld dat de Metaalgietery Holland de
plaquette vervaardigde en dat de brons nog altyd disponibel is...
Met de meeste hoogachting
Metaalgietery Holland dir. L. Schonitzer.

Groningen, den 29 December 1927.
GRAND HOTEL FRIGGE

Cafe-Restaurant
Biljartzaal
Lieve Marieke,
Zoo je ziet - ben ik op reis- en daárdoor alleen heb ik dan ook even den tijd- je op je
lieve brief te antwoorden. Ik dank je voor goede wenschen en ook voor je lieve
woorden- naar aanleiding van 't zoo groote ongeluk!
Ja- Marieke- ik begrijp dat je veel aan ons en aan mij gedacht zult hebben- ik weet
ook van Mevr. Tas en van Elientje- dat je met de stoet hebt meegeloopenom hem
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nog 'n laatste eer te bewijzen- och- kind- ik hoef joù niet te zeggen - hoè 'n groot
verdriet of ik heb.
En als je nu óók nog weet- dat hij alhoewel pas 3 maanden getrouwd- alweer aan
't scheiden was- en juist de laatste 14 dagen herhaaldelijk pogingen deed om mij te
zien en te spreken te krijgen, wat steeds door toevalligheden mislukt dan kan je je
voorstellen hoe dubbel- verdrietig ik om dit alles ben. Het eenige wat mij nog troostis maar te denken, dat hij nu tenminste ook geen leed en zorg meer heeft- hij had
juist 14 dagen van te voren aan Elientje bekend- dat hij de laatste 6 jaar in 'n hel had
geleefd en dat 't leven niets geen waarde meer voor hem had-... en die lieve Elientje
hoopte maar dat als hij eenmaal gescheiden zou zijn- wij weer bij elkaar zouden
komen't Heeft niet mogen zijn.
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Ik heb Mevr. Tas al je goede wenschen overgebracht, natuurlijk zie ik haar steeds
als ze in den Haag is, dan woont ze altijd bij mij. Ik heb weer 'n eigen huis- en alles
ingericht en 'n speciale kamer voor Mijnheer en Mevr. Tas.
Dat je naar Arnhem kunt gaan wonen lijkt me heerlijk voor je- die lucht is veel
beter dan de Amsterdamsche en stellig óók voor jou.
Zal je me heusch op de hoogte houden hoe 't nu met je kleine meid zal gaan? Ik
denk wàt vaak aan je hoor- omdat jij nu eenmaal hoort- bij m'n gelukkige èn
ongelukkige tijd in de Vondelstraat.
Groet Arie en Moeder van me- en jij 't beste gewenscht in 't Nieuwe jaar door je
Mevrouw.

Het Vaderland, 28 juli 1928.
JEAN LOUIS PISUISSE.

In memoriam.
Men meldt ons uit Den Haag:
In een der foyers van het Kurhaus is gistermiddag plechtig onthuld een door Han
van Meegeren geschilderd portret van wijlen Jean Louis Pisuisse. Een aantal
genoodigden was daarbij aanwezig, o.a. Eline Pisuisse, dochter van den kunstenaar,
en eenige andere familieleden en kunstgenooten en de leden van het tegenwoordige
gezelschap Pisuisse. Namens het comité voerde jhr. Jan Feith het woord. Hij zeide
thans niet de groote verdiensten van Pisuisse te willen uiteenzetten maar uiting te
willen geven aan persoonlijke en gevoelens van vriendschap, welke hem gaarne deze
plechtigheden deden inleiden.
Na den dood van Pisuisse voelden zijn bewonderaars dat er iets gebeuren moest
om zijn nagedachtenis te eeren. In verschillende groote steden werden comités
opgericht met het doel, gelden bijeen te zamelen, welke moeten dienen ter verzekering
van de toekomst zijner kleine kinderen. Deze hulde sprak echter wel tot het hart,
doch niet tot de verbeeldingskracht. Zoo is men op de gedachte gekomen, een portret
van den kunstenaar te doen schilderen. Het initiatief daartoe ging uit van het weekblad
‘Mondain Den Haag’, en een van Pisuisse's vrienden, de Haagsche kunstschilder van
Meegeren, bood zich aan, dit portret te schilderen. Geen betere plaats was er voor
dit monument dan het Kurhaus, zoo dicht bij den tempel van Pisuisse, de Kurhaus-bar.
Spr. bracht voorts nog dank aan de directie der M.Z.S. voor haar spontane
medewerking en verzocht aan den heer Henk Stuurop het portret te willen onthullen
hetgeen hierop geschiedde.
Het schilderstuk stelt Pisuisse voor staande met de handen in de zakken en in het
costuum waarin hij gewoon was op te treden.
Mevr. Caroline van Dommelen, redactrice van ‘Mondain Den Haag’, legde een
krans aan den voet van het schilderij. Hierop voerde nog de heer Adama Zijlstra het
woord.
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De heer Feith bracht vervolgens hulde aan den heer Van Meegeren, wien hij een
souvenir aanbood.
Namens kameraden sprak hierna nog de heer Paul Collin, die eveneens een krans
aan den voet van het schilderij legde.
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Het Vaderland, 14 december 1928.
BEGRAFENIS
MEVR. W.J.

PISUISSE - SCHIPPER.

In ontroerenden eenvoud is hedenmiddag op Oud Eik en Duinen mevrouw de wed.
W.J. Pisuisse - Schipper, de moeder van Jean-Louis, ter ruste gelegd.
Onder de belangstellenden bevonden zich o.a. de heeren mr. L.F.A. de Rooy,
advocaat en procureur, Westenberg, oudhoofdadministrateur der Ned. Rubber
Maatschappij, en de heeren Cannegieter en H. Smits te Rotterdam, alsmede de
kleinkinderen Jack en Eline Pisuisse.
Aan de groeve heeft een schoonzoon, de heer J.A. Maas, de overledene dank
gezegd voor het vele, dat zij in haar leven gegeven heeft en voor haar groote
vriendelijkheid en liefde, waardoor ieder uit haar omgeving zoozeer werd bekoord.
Die liefde gaf zij in vreugde, maar in nog sterkere mate in dagen van groote droefenis;
als treffend voorbeeld van die liefde memoreerde spr. hetgeen de overledene nu
ongeveer 1 jaar geleden tijdens haar groot verdriet had gezegd: als ik over deze
droefenis heen zal komen zal ik schrijven aan de moeder van hem....
Ook op haar laatste ziekbed straalde die liefde van haar uit.
Nadat nog een der vrienden met een enkel woord had afscheid genomen van deze
nobele vrouw, hebben alle aanwezigen bloemen gestrooid, waarna de heer Maas
heeft bedankt voor de belangstelling. Er waren verschillende bloemstukken en
palmtakken.
Fie Carelsen haar 25-jarig jubileum wordt gevierd op 29 november 1932. Zij vervult
de titelrol in het stuk ‘Mata Hari’, geschreven door Ignaz Rolnicke en bewerkt door
Eduard Veterman.
We lezen daarover in het Algemeen Handelsblad, 5-11-1932:

[5-11-1932]
FIE CARELSEN GAAT JUBILEEREN.

Vijf en twintig jaar aan het tooneel.Haar Amsterdamsche en Haagsche tijd.Gesprek met de begaafde actrice.
HAAR A.S. MATA HARI-VERTOLKING.

‘U kent mij toch, al van Amsterdam af. En u weet toch hoe ik speel. Ik behoef u toch
niets van mijn rollen te vertellen. Ik kan niet zoo over kunst praten. Ik vind het altijd
vreeselijk benijdenswaardig van die jongelui, dat ze zoo over kunst kunnen praten.
Ik vind het ook heelemaal niet zoo bijzonder prettig om te jubileeren. Ik moet mijn
rol leeren. Die rol voor den 18en dezer is de grootste die ik nog ooit heb geleerd,
ontzettend veel woorden. Ze brengen me tot wanhoop. En hoe meer ik er nu over
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praat, hoe meer eischen men zal gaan stellen en hoe meer ik er tegen op zal gaan
zien.’
Fie Carelsen ontvangt ons in haar woning, die toevallig ook eens de woning is
geweest van de vrouw die zij gaat voorstellen, Mata Hari.... Misschien gaat daar dien
avond toch iets van in haar over, om die vele woorden te onthouden. Het spelen komt
wel terecht. Zij heeft zich bovendien voorbereid door veel brieven
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van Margaretha Zelle te lezen, waarvan vele geschreven zijn: Nieuwe Uitleg 16, het
adres waartoe ze nu tijdelijk zijn teruggekeerd.
Wij halen herinneringen op, niet alleen aan de zes laatste jaren, waarin Fie Carelsen
bij het Hofstad-tooneel haar eigenlijke successen gevonden heeft, maar ook aan den
vroegeren tijd. Er was een tijd, waarin zij er, maar zoowat ‘bij bungelde’. Hoe kon
het anders? Er waren toen, aan het Nederlandsch tooneel, nog zoo veel actrices van
reputatie, die voorgingen. Men kwam gewoon niet aan bod. En bovendien: het is
lang de gewoonte geweest, haar rollen te geven, waarvoor zij misschien schijnbaar,
uiterlijk de persoon was, maar waarvoor zij innerlijk niets voelde. Rollen waarin zij
mondain, overmoedig, triest moest zijn, dingen waarin ze toch niet kon geven wat
zij wilde.
Met Eduard Verkade als regisseur werd het anders. Deze zag, en vooral hoorde
iets anders in haar. In haar stem vooral lagen de aanwijzingen, die hij volgde. Hoe
juist hij gezien had (of gehoord had) bleek al, toen zij in de ‘Gijsbrecht’ een der reien
te zeggen kreeg. Zij speelde toen nog: Gloria in Shaw's ‘Men kan nooit weten’, en
de moeder in ‘Hamlet’, het laatste tot ontstemming van velen die haar te jong vonden.
Maar het was die weg, dien zij voelde te moeten inslaan. Bij Van der Lugt had zij
vervolgens veel succes als de sombere paardrijdster in ‘De Man die de Klappen
krijgt’. En weldra wees deze directeur haar de rollen toe, waaraan zij zich het liefst
gaf, en waarin zij, in de Haagsche jaren, zoveel naam gemaakt heeft.
‘Hoe zijn die rollen in het algemeen te kenschetsen? Ik sta er voor bekend, dat ik
van rollen houd, waarin ik mij leelijk kan maken. Dat is bij vrouwen zeker geen veel
voorkomende ambitie. Het zit 'm ook niet zoozeer in dat leelijk maken. Het zit in het
innerlijk, dat die rollen meebrengen, het teruggetrokkene, het wat zielige - het
eenigszins tragische.’
Zulk een actrice is Fie Carelsen aan het Hofstad-Tooneel geworden, en de
waardeering, die de Hofstad (die haar het beste kent) haar op haar jubileum zal
bewijzen, zal er zeker niet geringer om zijn.
Haar 40-jarig toneeljubileum wordt gevierd op 20 februari 1948. We lezen daarover
in Het Parool, 21-2-1948:

[21-2-1948]
Ridder Fie Carelsen. Den Haag huldigde een groot actrice.
(Van een eigen verslaggever).
De vlag hing uit de Koninklijke Schouwburg toen Fie Carelsen er, te midden van
haar Haagse bewonderaars, Vrijdagavond haar veertig-jarig toneel - jubileum vierde
in ‘Die lieve Christabel’ een uit de oorlog stammend, beminnelijk blijspelletje van
Aimee Stuart en L. Arthur Rose
Het toneel stond vol bloemen en prominenten toen Fie Carelsen haar benoeming
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te horen kreeg - een eer waaraan de Haagse
burgemeester vervolgens de hoogste onderscheiding van de residentie - de gouden
penning - kwam toevoegen. Theo Frenkel zei het te betreuren dat een ander geschenk
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dat de jubilaresse zou toekomen - de beroemde ring van zijn moeder! - niet op deze
avond werd aangeboden, maar Ben van Eysselstein kwam wèl met een zinrijk cadeau:
de in een armband verwerkte manchetknopen, die Jean Louis Pisuisse eens van
Carmen Sylva kreeg, namens Eline Pisuisse aan Fie Carelsen geschonken.
Eduard Verkade noemde haar ‘de enige vrouw’, Louis van Gasteren haalde
toneelschoolherinneringen op, Cees Laseur voelde zich pàs verloofd met de jubilaresse
maar hoopte op een lang en gelukkig huwelijk en A. den Hertog kwam het
toneelverbond met bloemen en hartelijke woorden vertegenwoordi-
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gen. Een verrassing bereidde dr. Meihuizen, door de beroemde vriendin van Fie
Carelsen, Lola Cornero, die voor dit jubileum uit Amerika kwam, ten tonele te voeren.
‘Ik heb dit alles verwàcht’, zei de ontroerende jubilaresse aan het slot. ‘Als jong
actricetje dacht ik; dàt komt je toe! Maar het leven leerde me hoe moeilijk mijn vak
was en toen ik de glorie na heel veel twijfel tòch bereikte, dacht ik: ‘Ik speel comedie
omdat ik het prettig vind. Komt al die eer me nu wel toe?’ De zaal applaudiseerde
daverend - bij wijze van ‘ja’.
Een briefkaart van Fie Carelsen en Lola Cornero (Lola Tas) uit Bad Pyrmont, 1956.

[1956]
Lieve Marie, wij zijn hier samen op vacantie en voor een gezondheidskuur en spraken
over ‘oude tijden’ en dus ook over jou!!
Lieve groeten van Mevr. Carelsen en Lola Tas.
Ach, ach Marie wat worden [we] oud-maar het is leuk als je je oude vriendinnen
nog hebt.

23 Mei 1958.
FIE CARELSEN

Hoge Nieuwstraat 38
's-Gravenhage
Lieve Marieke,
Wat is er met je aan de hand? Je bent toch niet ziek??? Ik heb je namelijk echt gemistDinsdag de 20e in Utrecht bij mijn 50 jarig jubileum en tevens afscheid. Ik dacht je
stellig wel te zien - en denk dus dat je ziek bentDat is toch hoop ik niet zoo?
Ik kom nog één maal in Utrecht, omdat er zooveel menschen teleurgesteld waren
die geen plaatsen konden krijgen- was dàt misschien ook bij jullie de reden? Vrijdag
de 30e speel ik echt voor 't laatst in Utrecht dan nog een paar voorstellingen in de
maand Juni- en dan is 't echt afgeloopen- Trouwens 50 jaar is genoeg vind je niet?
Dag Marieke- ik hoop nog iets van te te zien of te hoorenGroeten aan je Arie- en jij veel lieve gedachten van je
Mevrouw Carelsen.
Na haar afscheidsvoorstellingen trekt Fie Carelsen zich uit het openbare toneelleven
terug. Wel gaat zij regelmatig naar de schouwburg en maakt voor zichzelf recensies
van de stukken die zij daar ziet.

Mijn liefste lief

Af en toe geeft zij een interview voor de radio of televisie. Er komen dan weer
oude herinneringen boven uit haar lange leven. Zij houdt steeds contact met haar
vroegere hulp in de huishouding Marie van der Zwaan - Sattelmeyer.
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24 Nov. 1964.
FIE CARELSEN.

's-Gravenhage
Ary Schefferstraat 171
Beste Arie,
Hartelijk dank voor je brief. Ik kan me best voorstellen, dat je na het zien van dat
programma vol met gedachten aan de oude tijd was- en mij toen schreef.
Ja- er is veel veranderd- en zooals je zegt- er zijn er veel uit die tijd heengegaanmaar
op dat programma zag je toch nog een paar van de oudjes.
Wat je over Marie schreef- doet me echt leed- Hoe is 't toch mogelijk- ze is dus
net zoo oud als ik- nou en je zag me op de T.V.- ik ben nog heelemaal bij- en ik schrok
ook echt van de foto's- Zóó oud en zóó mager als ze eruit ziet- Gelukkig dat ze daar
zooals je schreef zoo goed verzorgd wordt- en dat jij je kinderen en kleinkinderen
hebt. Maar voor mijn oude Marijke vind ik 't echt zielig. Ik stuurde één foto'tje naar
Mevr. Tas, en deed haar de groeten.
Ik vrees dat je deze brief niet vóór Zondag hebt- Maar misschien zie je 't zelf nog
in de Radio bode om 5 uur ben ik voor de radio ook over Pisuisse- en ook Antoinette
v. Dijk- Paul Collin- en Willy Corsari- Misschien zou Marie mijn stem herkennen??
Ik zal opbellen om het te vertellen.
Dag Arie. Met vriendelijke groeten van je
Mevr. Carelsen.

5 Jan. 1965
FIE CARELSEN

's-Gravenhage
Ary Schefferstraat 171
Lieve Marieke en Arie,
Wat was ik blij, weer eens wat van jullie te horen- hoewel ik het jammer vind te
lezen, dat Marie zoo met haar geheugen sukkelt en nooit meer uit gaat... Maar... ons
heeft ze dus nog niet vergetenJullie weten toch dat ik 2 jaar geleden mijn heup brak? Dat was ook de reden dat
ik verhuisde- ik woon nu beeldschoon in een parterre-flat, met rondom tuinen hoef
dus geen trappen meer te lopen, wat ik ook bijna niet meer kan- maar verder gaat
het goed en heb ik nog geen spijt dat ik afscheid namMevr. Tas- is goed- behalve dat ze van de rheumatiek nu al met 2 stokken moet
loopen- maar ze gaat nog veel uit- en is nu zelfs voor 4 maanden naar Cannes-Mevr.
de Vries zie of spreek ik nooit- hoewel ze in den Haag woont, maar die is echt een
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oud vrouwtje geworden- en vertoond zich bijna nooit meer- bovendien heeft ze een
heel andere kennissenkring als ikMaar verder leven we dan allemaal nog en alleen de mannen zijn doodMarieke- ik denk heusch nog vaak aan je- tenslotte was mijn tijd in de Vondelstraatmijn gelukkigste - èn ongelukkigste tijd- en jij bent daaraan verbondenHet ga jullie goed allebei- en met mijn beste wenschen voor 1965 blijf ik steeds
jullie Mevr: Fie Carelsen.
Een gedeelte uit een interview ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Fie
Carelsen in het programma ‘Cabaretaria’, KRO televisie 1970.
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[1970]
Over de geboorte van Juliana, Nederlands-Indië.
‘Dan zou er een telegram komen en zou er van het gemeentehuis wat geschoten
worden en dan wist iedereen dat het gebeurd was, en heel Soerabaja was, waar ik
toen was, versierd! Overal palen met oranje en rood wit en blauwe linten, waar iedere
dag iedereen stukjes van afknipte, en dan werden er weer nieuwe linten aangedaan.
Op alle hoeken van de straten stond er wat, grote klokken, geboorte klokken. Als
er een schot afging dan werden alle scholen opengegooid en dan mochten alle kinderen
naar buiten en wie dan het eerste kwam, die mocht de geboorte klokken luiden.
Toen had Pisuisse opeens het idee de grote verkeersweg de Basang... of was het
pasag... dat weet ik niet meer, om daar, in ieder geval tussen de 2 grote chique
restaurants Hellendoorn en Grimm, wat de oud Indisch gasten zich waarschijnlijk
zullen herinneren een tent of een tentje neer te zetten en daar een cabaret te beginnen.
Dat had hij in Parijs gezien, samen met Max Blokzijl. Hij had ook mij daar in Indië
als vrouw, als meisje waar hij wel van hield ontdekt.’ ‘Het meisje datje nooit vergeet?’
‘Nou, nooit is ook weer overdreven. In ieder geval wat hij toen dacht dat hij nooit
zou vergeten! Maar bovendien had hij ontdekt dat ik zingen kon. Dat kan ik nu niet
meer.
Dan woonde er in Soerabaja een vrouw van een kapitein van een schip en die wilde
ook verschrikkelijk graag bij het toneel. Dat was Mien Vermeulen.
Er woonde in Soerabaja ook een baron Lotar von Bentinck een neef van de koningin
en die had een hele knappe, maar een beetje lichtzinnige vrouw, die was erg leuk en
gezellig om te zien. Pisuisse maakte van haar naam Bentinck Benville, ze werd dus
Minjon de Benville en ik bleef gewoon Fietje Carelsen. Mien Vermeulen, die vreselijk
progressief was, zei gedichten op van Marie Madeleine, over hartstochten en passie.
Minjon de Benville droeg hele gewichtige Duitse gedichten voor. Ik zong liedjes
van Speenhoff en Franse duetten met Pisuisse samen en dan nog een paar gedichten
die hij voor mezelf maakte.
Na al de geboorte feesten van Juliana hield het cabaret plotseling op. Baron von
Bentinck de Villeneuve schoot zijn vrouw dood, want die had geloof ik, iets
ondeugends gedaan. Mien Vermeulen ging later naar Holland, is daar enige jaren
een tamelijk bekende actrice geweest en pleegde toen in 1929 zelfmoord. Pisuisse
werd in 1927 doodgeschoten en Max Blokzijl in 1946 geëxecuteerd. Van dit groepje
waar we dus het cabaret mee begonnen en waarvan ik de jongste was (19 jaar) en
Pisuisse de oudste (29 jaar) ben ik nog de enige die overgebleven is...

Hilversum 14 Aug. 72
Geachte Mevrouw.
De gesprekken die U Zaterdag jl. met Wim Ibo op tv.1 had gaven mij aanleiding tot
't volgende. Allereerst m'n compliment voor Uw vitaliteit bij Uw leeftijd, tweedens
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hoe smaakvol U gekleed was. (dit vanwege de z.g. zieligheid) van sommige ouderen
onder ons. En niet in de laatste plaats hoe mooi U spreekt! In taal bedoel ik.
Het is misschien wat indiscreet van mij, 't volgende. Maar U sprak er alszoodanig
over, dat ik dit onderwerp wil aanroeren. Mijn echtgenoot was n.m. ten zeerste
betrokken bij 't noodlottig overlijden van wijlen Jean Pissiese2. In die
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zin Pissiese stond in 't program van wat destijds de Mille Colonnes heette. En waar
mijn overleden echtgenoot destijds dirigent was. Het was ook mijn echtgenoot welke
als dirigent vóór 't Concertgebouw in A'dam met zijn orkest een treurmars eroica!3
speelde ten uitgeleide. Ik zelf mocht aanwezig zijn, om de hoed van mijn man vast
te houden. Er bestaat van dezen Uitvaart een hele mooie reportage in de Telegraaf
van omstreeks 41 of 42 jaar geleden welke ik in m'n bezit heb. Ik veronderstel dat
U dezen ook wel zult hebben. Mocht dit niet 't geval zijn, dan wil ik voor U er wel
fotocopie van laten maken als U er intresse voor hebt (of tenzij Uzelf ervan in 't bezit
bent).
Hoewel zelf geen actrice, heb ik prille schreden op 't pad der Muze gezet, m.n.
cello, doch m'n kinderen weerhielden mij van 't vak als musicienne. Ik heb echter 't
uiteengroeien (zooals U dit Zaterdagavond memoreerde) twee keer overleefd,
waardoor Uw interview met Wim Ibo mij echt raakte. Ik wens U allerbeste met Uw
malheur, hebt u belangstelling voor b.st.4 wil ik 't graag doen.
vriendelijke groeten
Mies v.d. Horst.

Maart 1975
CABARET TENTOONSTELLING IN HET ZEISTER SLOT.

Fie Carelsen opent de expositie via een bandopname.
‘Dames en Heren,
Toen ik 17 jaar geleden afscheid van het Toneel nam, toen was ik er van overtuigd
dat ik wel nooit meer om 'n onderscheiding zou gevraagd worden. En ik hing dan
ook in mijn gang de door mij gemaakte spreuk op: Lauweren zakken in elkaar, zodra
men erop gaat rusten.
Het verzoek om deze tentoonstelling te openen beschouw ik dan nu ook als een
grote onderscheiding, 't Leek me zelfs, een beetje onverdiend, maar toen ik er wat
overnadacht, toen begreep ik ineens waaraan ik dat te danken had.
Ik ben geloof ik met mijn bijna 85 jaar wellicht de enige die 30.000 dagen cabaret,
dus tachtig jaren met enige overtuiging en wetenschap kan meespreken. Ik herinner
mij bijvoorbeeld, toen ik zo ongeveer 5 jaar was, dat men in mijn aanwezigheid
weleens sprak over die man in de Quellijnstraat5 die van die gemene liedjes zong.
“Nou, stel je voor gisteravond toen zei hij”, maar voordat men dan verder kon gaan
zei mijn moeder: “Attention, pour l'enfant” en dan wist ik toch dat er blijkbaar iets
gezegd zou worden, wat ik niet weten mocht. Later hoorde ik dat de naam van die
man met die gemene liedjes Eduard Jacobs was, die dus eigenlijk 't eerst het cabaret
in Nederland inwijdde.
Toen ik 12 jaar was, was mijn moeder aan een toneelgezelschap in Rotterdam, dat
nogal erg slecht ging en een klein groepje toneelspelers, eigenlijk voornamelijk
toneelspeelsters namen zich voor om op zondagmiddag matinees te geven om wat
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extra te verdienen. Degene die dat waren, zijn namen die U waarschijnlijk weinig
zullen zeggen, alhoewel ze later toch een zekere bekendheid kregen.
Lize Servaes, die later de vrouw van Ko Arnoldi werd. Bets Ranucci, die later de
vrouw van Dirk Verbeek werd. Mijn moeder dan nog en Cato de Jaeger. Dat was
een actrice waarvan u de naam zich zeker niet zult herinneren, ze was dan ook niet
zo belangrijk, maar ze was voor dat groepje buitengewoon belangrijk.
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Ze was namelijk de vriendin van Koos Speenhoff, die toen nog alleen journalist was.
En daar hoorde ik voor 't eerst Koos Speenhoff, op een zondagmiddag, in een
geklede jas liedjes zingen bij de gitaar. Ik herinner mezelfs nu nog dat hij toen al
vals speelde. Z'n liedjes waren enigszins sentimenteel “'t Broekje van Jantje” en “Het
scheepje zonder roer.” Later werden z'n liedjes steeds beter en beter en dat zijn nu
de juweeltjes die we ons nu nog herinneren en die we zelfs nu nog zingen. En toen
nog een 5, 6 jaar later, toen kwam ik eigenlijk voor 't eerst werkelijk in contact met
het cabaret in Nederlandsch-Indië.
Jean-Louis Pisuisse liet namelijk bij de feesten die er gegeven werden in Soerabaja
ter ere van de geboorte van onze tegenwoordige koningin prinses Juliana, midden
op de Pasar Baroe de hoofdweg in Soerabaja een tent neerzetten die hij “De Kattebel”
noemde. Waarschijnlijk wel naar aanleiding van “Chat Noir.”
Daar traden op: Mien Vermeulen, ook misschien wel weer een naam die door U
vergeten is. Toch is ze enige jaren in Holland aan 't toneel geweest.
Ze droeg daar de meest hartstochtelijke gedichten voor. Van de toen in de mode
zijnde Marie Madeleine.
Dan was er een Baronesse Bentinck de Villeneuve, een nicht van de koningin.
Maar Pisuisse vond die naam niet mooi en maakte van Bentinck de Villeneuve,
Mignon de Benville.
Max Blokzijl was er met z'n orgeltje en ik zong de liedjes van Speenhoff en Franse
liedjes. Pisuisse noemde me dan: diseuse à voix, en als hij me plagen wilde noemde
hij me diseuse sans voix, wat niet helemaal eerlijk was, want in die tijd had ik echt
wel een aardig stemmetje.
Een paar jaar later toen Pisuisse terug kwam in Holland, ontstond het
cabaret-artistique in een zijvleugel van het Kurhaus in Scheveningen. Daar traden
verschillende groten op, geëngageerd door Pisuisse. Onder andere Cor van der Lugt
Melsert en Mien Duymaer van Twist die er een eenacter speelde. Ik zong er duetjes
met Pisuisse. Er kwamen groten uit Frankrijk, uit Duitsland, zelfs uit Amerika.
Uit Frankrijk kwam Vincent Hyspa en later Collin, Paul Collin, Lola Cornero en
vele vele anderen.
Na de dood van Pisuisse, kwam er Louis Davids. Maar vóór die tijd kwam er bij
ons thuis en als ik zeg - ons thuis - dan bedoel ik het huis van Pisuisse en mij, ik was
in die tussentijd namelijk met hem getrouwd, kwam Dirk Witte met “M'n eerste” en
werkelijk “M'n eerste” zo noemde hij 't niet alleen omdat het zijn eerste liefde was,
maar ook zijn eerste liedje en niet zoals men het tegenwoordig noemt “'t Meisje van
de zangvereniging.”
Dan kwam ook Tak, dan kwamen Tholen en van Lier en vele anderen.
Na de dood van Pisuisse veranderde het cabaret artistique in het “Palais des dances”
en de vroegere Kurhaus bar, het gebouwtje dat midden op het Gevert Deynootplein
stond werd 't Kurhauscabaret. Daar kwam toen Louis Davids die de revue vaarwel
had gezegd en ook weer de traditie van het cabaret voortzette en daar ook weer vele
groten, zowel als kleinen die vergeten zijn, liet optreden. “Eén van de allergrootste,
die zeker niet vergeten is en nooit vergeten zal worden is Fien de la Mar.”
Daar hoorde ik ook op een zekere dag z'n secretaris debuteren met een Frans liedje,
ach Wim Sonneveld! Daarna kwam Wim Kan en Gimberg.
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En nu? Nu hebben we Paul van Vliet, Cox, Halsema, van Veen, Jasperina de Jong,
zo vele zoveel dat ik het niet meer volgen kan. Maar één ding weet ik wel heel, heel
zeker, het cabaret lééft!
't Leeft sterker dan ooit en zal nooit sterven en met deze woorden zou ik dan
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deze tentoonstelling, 30.000 dagen cabaret 80 jaar willen openen.
Maar een opening kan echter niet alleen met woorden geschieden, er moet een
daad opvolgen. En die daad wil ik dan graag, als oudste cabaretière, opdragen aan
onze nieuwste dichter-zanger Robert Long.’

Volkskrant, 25 juli 1975.
FIE CARELSEN BEGRAVEN.
Van onze verslaggever
DEN HAAG- De maandag overleden actrice Fie Carelsen is donderdagmiddag op Oud

Eik en Duinen te Den Haag begraven naast6 haar vroegere echtgenoot, de cabaretier
Jean-Louis Pisuisse. De begrafenisstoet, zonder rouwkleding en met vrolijke bloemen,
hield stil bij de Koninklijke Schouwburg waar Paul Steenbergen en
schouwburgdirecteur Guus Verstraete een krans en een bloemstuk op de kist legden.
Behalve vele prominenten uit de toneelwereld waren ook de oud-minister van
CRM, Marga Klompé en de waarnemend wethouder voor kunstzaken van Den Haag
aanwezig. Per testament heeft Fie Carelsen laten vastleggen, dat er een speciale
Pisuisse-prijs moet worden ingesteld. Het is de bedoeling dat deze prijs van
vijftienhonderd gulden jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste leerling van de Academie
voor Kleinkunst te Amsterdam.

Overzicht Pisuisse prijswinnaars.
1976 Nelleke Burg
1977 Jan Elbertse
1978 Simone Kleinsma
1979 Marja Gamal
1980 Pieter Tiddens
1981 Marloes van den Heuvel
1982 Edna Kalb
1983 Karin Bloemen
1984 Dick Cohen
1985 Fred Meijer
1986 Marjolijn Touw
1987 Michel Sorbach
1988 Patty Trossel (prijs geweigerd)

Eindnoten:
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1 t.v.; voor de NCRV televisie in het programma onder de titel ‘Het leven is heerlijk.’
2 Jean Pissiese; een van de vele verkeerde spellingen, hier en daar sprak men over ‘Piet Swies.’
3 eroica; 3e symphonie van Ludwig van Beethoven. In het Concertgebouw werd ‘Ases Tod’ van
Edvard Grieg gespeeld.
4 b.st.; bovenstaande.
5 man in de Quellijnstraat; Eduard Jacobs introduceerde in 1895 in de Quellijnstraat no. 64 het
cabaret.
6 begraven naast; moet zijn: in het graf van haar vroegere echtgenoot.
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Persoonsregister

Mijn liefste lief

302
Waarin informatie over personen om een beter begrip van de teksten mogelijk te
maken.
Het kan voorkomen dat minder bekende personen meer tekst hebben dan algemeen
bekende mensen. De nummers verwijzen naar de bladzijden.
ADAMA ZIJLSTRA, Mr. A., secr. van de Raad van Beheer der NV Exploitatie
Mij. Scheveningen. 15, 270.
ALBERS, kapitein van de SS Vondel. 134.
ALSBACH EN DOYER, muziekhandel en uitgeverij. 176, 291.
ALTETIG, Peter. 253, 299.
ANNUNZIO, Gabriele d', 1863-1938, Italiaans dichter, schrijver en politicus,
vertegenwoordigde in zijn werken het fin de siècle in een verfijnde, maar
decadente en individualistische schoonheids- en zinnecultus. 186, 294.
ANTOINE, André, 1858-1943, Frans toneelleider richtte in 1887 het, Théâtre
Libre, op. In zijn visie moest het toneel vrij zijn van elke staatsbemoeienis. Hij
bracht nieuw repertoire, modern toneel in naturalistische stijl. Was van
1896-1906 directeur van het Théâtre Antoine en van 1906-1914 van het Odéon
(Parijs). 18.
ARNOLDI, Ko, (Heiko Eltjo), 1883-1964, Nederlands toneelspeler maakte
twee tournees door Indonesië met Louis Bouwmeester en groeide uit tot een
belangrijk acteur en regisseur. Was na de Tweede Wereldoorlog directeur en
artistiek leider van het Rotterdams Toneel, vertaalde een groot aantal
toneelstukken. 276.
ASSCHER, Mr. B.E., (Benjamin Emanuel), 1859-1941, advocaat. 18.
AUGUSTIN, Karl, 1858-?, komisch zanger, impresario. 162.
BAKKER, Lid van één van de families van rondreizende toneelspelers die met
houten schouwburgloges (mobiele theaters) rondtrokken met een repertoire dat
men in de steden verouderd vond, maar dat in de provincie nog goed liep. Het
waren de families Delmonte, Bakker, Gerlach, Vink en Hart. 223.
BAKKER, Annie, (Johanna), 1881-1940, soubrette en revue-artieste. Zij werkte
bij het gezelschap Ter Hall, ensemble Albert Bol, Nap de la Mar en bij het
operettegezelschap van Max Gabriël in het Rembrandttheater in Amsterdam.
Zij was gehuwd met Louis de Bree. De laatste tien jaren van haar carrière speelde
zij voornamelijk toneel. 215.
BALFOORT, Co, 1887-1945, acteur. 291.
BALFOORT, Dirk Jacobus, musicus. 291.
BALFOORT, Rie. 165, 291.
BARBAROSSA, zie: SCHRÖDER, J. Ch.
BARET, familie van Eugène Baret, 1816-1887, Frans letterkundige. 114.
BARGER, Marcel, Meyer Strelitskie, 1891-1942, chansonnier en cabaretier
met een internationaal repertoire was de zoon van een Rus en een Française.
Hij had een heldere tenor, was fijn gebouwd en maakte naam met zijn
Pierrot-liederen, die hij voor 't eerst zong bij de operette-vereniging Phoenix.
Werkte voor Max van Gelder vooral op partikuliere soirées. Zijn grote voorbeeld
was de zanger Caruso: alles in harmonie, de stem, de plastiek en de mimiek. In
de Eerste Wereldoorlog zong hij o.a. voor de Nederlandsche soldaten. Trad op
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in Pschorr (Rotterdam), Tuschinsky en het Leidscheplein Theater (Amsterdam),
Kurhaus (Scheveningen), Berlijn, Stockholm, Tunis, Algiers enz. Was meerdere
malen voor de radio (Vara). Hij werd in 1942 naar het kamp Auschwitz
gedeporteerd. 237.
BARNAY, Ludwig, 1842-1924, Duits toneelspeler en toneeldirecteur van
Hongaarse afkomst. Leider van het Hoftheater (Hannover), Burgtheater
(Hamburg). Maakte tournees naar Londen en Amerika, was voorstander van
een verenigingsleven voor de acteurs in verband met hun sociale voorzieningen.
Schrijver van het omvangrijke werk ‘Erinnerungen’. 18.
BATAVIER, Jacobus, vooraanstaande Nederlander, heeft zitting in diverse
commissies. 18, 111.
BECHT, H.J.W., (Herman Johan Willem), 1862-1922, uitgever. 60, 90, 93,
285.
BEEKMAN, Mary, 1884-1957, actrice. 298.
BEEM, Meyer van (Meyer Elias), 1838-1924, acteur en leraar grimeerkunst
aan de toneelschool. 73.
BEER, Roosje de. 292.
BEERBOHM TREE, Sir Herbert, 1852-1917, toneelspeler en toneelleider in
Londen. Hij richtte in 1897 ‘Her Majesty's Theatre’ op. Bekend om zijn
Shakespeare voorstellingen. Hij was een groot karakterspeler. 18, 104.
BEHLE, Hermine Eleonore, 1897-., op 29-6-1921 in Berlijn gehuwd met Max
Blokzijl. 291.
BELDER, Pine, (Philipinne Johanna), 1867-1961, actrice. 220, 227, 297.
BELINFANTE, Raphaël, 1880-1943, beheerder van het Badhotel, tramexploitatie
en het grondbedrijf in Wijk aan Zee, directeur van het Amstelhotel. 175.
BENNETJE. 106, 118, 222.
BENVILLE, Mignon de, (baronesse Bentinck de Villeneuve), 1887-1915,
gehuwd met Lothar von Bentheim uit Berlijn. Zij werd door haar man
doodgeschoten. 29, 33, 39, 40, 275, 277, 280, 281.
BERCKEN, 2e officier. 207.
BERG, Gerrit van den, (Dumont) 1880-1956, socialistisch dichter-zanger die
zichzelf begeleidde op de gitaar. 31, 90, 92.
BERGMANN, Frank. 231, 233, 234, 251, 297, 298.
BERCKEN, onderluitenant. 207.
BERLITZ, Maximilaan D. 71, 283.
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BERNHARDT, Sarah, (Henriëtte Rosine Bernard), 1844-1923, Frans actrice
van moederszijde van Nederlandse afkomst, debuteerde (1862) bij de Comédie
Française. Bereisde Europa met een eigen gezelschap en was eigenaresse van
diverse theaters, had belangrijke rollen in de eerste speelfilms, schreef gedichten,
toneelstukken en haar memoires. 18, 99, 104, 286.
BERSSENBRUGGE, Henri, 1873-1959, fotograaf van de kunstenaarswereld.
148.
BIBERLE, mevrouw. 103.
BIENEN, Frans van, hij had een gelegenheidsgroep waar hij in 1920 en 1921
mee optrad.235.
BISSCHOP, Mr. G.J., president van de sociëteit ‘Buitenzorg’. 22.
BLANC, René. 173, 292.
BLOEMEN, Karin, 1960-., cabaretière en musicalactrice. 278.
BLOKZIJL, Max, (Marius Hugh Louis Wilhelmus), 1884-1946, Nederlands
journalist, pianist en correspondent. Hij was de begeleider van Pisuisse. Vanaf
1918 was Blokzijl correspondent voor het Algemeen Handelsblad in Berlijn.
In 1935 werd hij geheim lid van de Nat. Soc. Beweging. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was hij politiek commentator bij de radio en propagandaleider
bij het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. In Februari 1942 leider
van het Persgilde. Hij werd beschouwd als een der voornaamste exponenten
van landverraad en collaboratie en werd op 16 maart 1946 (vonnis Bijzonder
Gerechtshof) gefusilleerd. (Zie ook: Joseph PARDO.). 12, 13, 19-22, 26, 28,
29, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47-49, 51, 53, 54, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 75-77,
80-86, 90-93, 95-99, 101-107, 109-116, 118-123, 125, 126, 128, 129, 131, 132,
134-145, 147, 149, 151-153, 155-157, 159, 161-167, 170, 172, 173, 175, 177,
186, 187, 249, 250, 261, 262, 266, 268, 275, 277, 280-283, 285, 288-292, 294.
BLOMMERS, Annie, (Johanna Hendrika Albedina), 1898-1980, actrice van
1914-1918. 211, 212.
BLOMMESTEIN of BLOMMESTEIJN. 129, 132, 134.
BLONDEL, zanger - dichter. 89, 90, 92, 98.
BLOOM, Murray Teigh, schrijver. 258.
BOEDELS, Leon, 1866-1930, komiek, zanger en regisseur. Trad op in het
Theater Flora. 91, 217.
BOERSMA, Frans, 1873-1944, was enkele jaren aan het toneel verbonden. 71,
283.
BOESCHOLTE. 247.
BOGAERT, van den, korporaal. 185.
BOKS, G. 151.
BOL, Albert, (Albert Bolhuis), 1879-1920, humorist, zanger en conferencier.
290.
BOM, J.W., opzichter 3e klas van het Mijnwezen, Soerabaja. 33.
BOM, Jan, procureur van Dorp en Co, Semarang. 33.
BONAPARTE, Napoleon Victor, 1862-1926. 259.
BOORNEN, Mr. 114.
BOREEL, Jhr., kapitein, commandant van het bivak Lam-Meulo, Atjeh. 45.
BOS, Pièrre, voordrachtskunstenaar. 66, 148, 290.
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BOSCH, Cornelis, (Johannes Jacobus), 1888-?, leraar tekenen M.O. en
kunstschilder. 94.
BOSSCHA, K.A.R., (Karel Albert Rudolf), 1865-1928, vele hoge functies in
diverse ondernemingen (thee, goud, landbouw, Preanger telefoon enz.). Zijn
laatste functie was hoofdadministrateur van de Assam Thee-onderneming
Malabar Panganlengan bij Bandoeng. 286.
BOTREL, Theodore, 1868-1925, Frans dichterzanger. 15, 90, 284, 285, 295.
BOUBERG WILSON, S.J., (Sybrand Jacobus), 1848-1923, studeerde letteren
en was leraar aan het gymnasium te Kampen en aan de Handelsschool in
Amsterdam. Directeur van de toneelschool 1881-1915. 18, 24, 25.
BOUMAN, Leendert, 1869-1936, psychiater, hoogleraar aan de VU van
Amsterdam en aan de Rijks Universiteit van Utrecht. 240.
BOUWMEESTER sr., Frits, 1848-1906, acteur. 16.
BOUWMEESTER jr., Louis, (Louis Frederik Johannes), 1884-1931, hij
debuteerde in 1903 bij het Haarlemsch Toneel. Was in latere jaren
achereenvolgens verbonden bij het gezelschap Louis de Vries, Nederlandsche
Toneelvereeniging, Indisch Toneel en richtte in 1914 het Haagsche
Blijspelensemble op. Vanaf 1922 volgde er de legendarische Bouwmeester
revue. 14, 145, 290.
BOUWMEESTER sr., Louis, (Louis Frederik Johannes), 1842-1925, voor zijn
officiële debuut in 1860 bij het gezelschap van Duport was hij al vanaf 1848
opgetreden in diverse gezelschappen. Daarna volgde er een lange rij
gezelschappen waaraan hij verbonden is geweest. De belangrijkste hiervan zijn
Boas en Judels, Kon. Vereniging Het Nederlandsch Tooneel, Gezelschap Louis
Bouwmeester, Haarlemsch Tooneel, Nederlandsche Tooneelvereeniging en
talrijke vrije producties. Hij sloot in zijn leven vier wettige huwelijken en had
twee onwettige verbintenissen, waaruit hij totaal zes kinderen had. 14, 18, 47,
96, 104, 163, 196,286,291.
BOUWMEESTER Raaf, (Rafaël), 1878-1926, acteur, speelde hoofdzakelijk
bij zijn vader (Louis Bouwmeester sr.) en zijn broer Louis jr. (op het eiland
Java). Werkte vanaf 1921 ook als operetteacteur. 14, 145.
BOUWMEESTER, Roosje, 1875-?. 292.
BOUWMEESTER, Theo, Zie FRENKEL sr., Theo (Theodorus Maurits),
1871-1956.
BOUWMEESTER, Theo(dora Antonia Louise Cornelia), MANN- 1850-1939,
actrice en lerares
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aan de toneelschool. Zij was de belangrijkste actrice van haar tijd. 14, 73, 265,
282, 283, 292.
BRAFF, mr., theateragent. 103.
BRAND-BEKKER, Rika, (Hendrika), 1877-1946, muzieklerares in Vlissingen.
207.
BRANDENBURG, Johan(nes Nicolaas), 1877-1954, was regelmatig als acteur
te zien maar trad nogal op de voorgrond in de vakorganisatie. Regisseerde een
enkele keer en had tal van toneelvertalingen op zijn naam staan. 25, 28, 32, 242,
280.
BRANDER, administrateur bij Max van Gelder. 196, 207, 209, 211, 218, 221.
BREE, Louis de, (Louis Christiaan Davids), 1844-1971, komisch acteur. 91,
92, 215, 285.
BREEMAN, Frits, broer van de musicoloog Willem Breeman. 186, 194.
BREEMER, Jopie, (Joseph), 1875-1957, dansleraar, kunstschilder, tekenaar en
dichter. 217.
BREGGEN, Mr. W.K. van der. 18.
BREITNER, C.F. 18.
BRENKUIK, kapitein. 207.
BREYER, H., gouverneurarts. 135.
BREYER, W.F., predikant, Batavia. 135.
BRICKSON, Ennemond, Frans chansonnier, directeur van Frigge en Trianon
in Groningen. 216.
BRINK, dr. K.B.M. ten, dermatoloog en uroloog. Batavia. 156, 158.
BRINKMAN, moeder, Zie: DUYL, Ada van, (ps. van Ada Cornelia Brinkman).
BROEKMAN, wethouder. 269.
BROICH, Freifrau von, zangeres uit Frankrijk. 89, 91, 285.
BRONDGEEST, Henri, (van Amstel Diederik Hendrik), 1865-1928,
Aanvankelijk cavallerie officier, maakte vooral naam in Indische stukken en
was de eerste die met een gezelschap naar Indonesië ging (1904). Hij was
gehuwd met Sophie de Vries. 212.
BRONGER, Nell, 1879-1935, costuumontwerpster bij Royaards. Zij was de
vernieuwster van de costumering en gehuwd met de decorontwerper Frits
Lensvelt. 114, 284, 287.
BRONS. 116.
BRONSGEEST, Zie: BRONDGEEST.
BROUWER, P.S., hoteleigenaar. 297.
BRUANT, Aristide, 1851-1925, Frans chansonnier, die in zijn liedjes en
monologen het leven aan de zelfkant van de samenleving schilderde. 13, 62,
67, 87, 281, 284, 294.
BRUGGEN, Carry van (Cornelia Lea de Haan), 1881-1932, Nederlands essayiste
en romanschrijfster. 20.
BRUGGEN, juffrouw van, administratrice. 196.
BRUGGEN, Kees van, C(ornelis) J(ohannes) A(ntonius), 1874-1960, journalist
en romanschrijver. Toneelcriticus bij het Algemeen Handelsblad. 20, 96, 183.
BRUNA, Jan J., 1876-1931, parlementair redacteur bij het Algemeen
Handelsblad. 162.
BUCK, Abraham de, 1897-. 185.
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BULK, W.E.J., empl. van de Javabank. 132.
BURG, Nelleke, (Petronella Adriana Maria), 1951-. cabaretière en actrice. 278.
BIJKERK, B., gérant. 124.
CADET, Ernest Alexandre Coquelin, 1848-1909, blijspelacteur. 18.
CALMEYER, H.G., 1903-1972, jurist. 16.
CANNEGIETER, Hendrik Gerrit, 1880-1966, journalist, letterkundige. 271.
CANTERS, zeeofficier. 103.
CAPECE MINUTOLO, Louisa Maria Alicia Anna, 1883-?, hertogin van San
Valentino en markiezin van Bugnano, gehuwd met jhr. dr.
C.G.W.F. van Vredenburch. 80.
CARELSEN, Cécile, (pseudoniem van Cécile Cohen), 1863-1944. actrice,
begon haar loopbaan bij het amateurtoneel, trad veel op in België. Maakte vier
Indische tournees. Was gehuwd met Jacob de Jong (1887) en later met de acteur
Henri Spoor (1911). Zij is de moeder van Fie Carelsen. 14, 24, 25, 31, 32, 37,
40, 75, 100, 111, 122, 137, 139, 140, 141, 143, 148, 155, 254, 276, 280, 289,
299.
CARLO, G.A.L.M.J., admin., délegué de la Société Agricole et Chinique des
Indes-Neerlandaises, muziekrecensent bij het Nieuws van de Dag voor
Nederlandsch Indië. 145.
CARLSEN, Zie: KARLSEN.
CARMEN SYLVA, zie: Elisabeth Ottilie Luise von Wied (pseudoniem Carmen
Sylva).
CAROL I, 1839-1914, Koning van Roemenië. Geboren als prins Karl van
Hohenzollern-Sigmaringen, in 1866 gekozen als vorst, in 1881 als koning,
huwde met Elisabeth von Wied, Carmen Sylva. 80.
CARPENTIER ALTING, Mr. J(ohannes) H(endrik), 1864-1929, Nederlands
jurist, o.a. president van de beide Indische Hooggerechtshoven. Secretaris van
de schouwburg in Batavia. 143.
CASALS, Pablo, 1876-1973, cellist. 99.
CHABOT, Hendrik, 1894-1949. Nederlands schilder, graficus en beeldhouwer,
organiseerde vaak kunstavonden bij hem thuis. 210, 228.
CHAILLET, Louis, zeeofficier, achterneef van Pisuisse wiens grootmoeder
Maria Christina Chaillet heette. 201.
CHRISPIJN, Jr., Louis, 1876-1931, blijspelspeler. 15, 91, 100, 116, 117, 200,
259.
CHRISPIJN Sr., Louis Hendricus, 1854-1926, begon zijn loopbaan onder de
naam Henri Otten. Was acteur, regisseur (vooral ook van ‘stomme’ films) en
leraar aan de toneelschool. Werd als toneelvernieuwer gezien (naturalisme). 25,
32, 34, 35, 37, 40, 42, 47, 58, 280.
CITROEN, David, bestuurder van het automobielfabrikantengilde. 102, 103.
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CLEMENTINE van België, prinses, 1872-1955. 259.
CLIGNETT-OVERAKKER, Lili, (Elisabeth Henriette Sophia), 1879-?. 220.
CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H., 1884-1978, dichter-zanger en journalist.
263, 265.
COCKSHOTT, Leslie, verloofde van Tjakko Kuiper. 261, 262, 299.
COEBERGH, Mr. K.A.H., advocaat in Soerabaja. 132.
COHEN, August C.F. 32.
COHEN, Dick, 1960-., cabaratier en musicalacteur. 278.
COHEN, familie. 236, 298.
COHEN, Margot, tante van Fie Carelsen. 14.
COLLIN, Lena. 229, 262.
COLLIN, Paul, (Simon Witjas), 1883-1968, zanger. Hij was in 1914 uit
Antwerpen gevlucht, waar hij diamantbewerker was. Hij had, net als Pisuisse,
grote liefde voor het (Franse) lied. Zij hebben dan ook tien jaar met elkaar
samengewerkt. 13, 205, 229, 251, 258, 262, 265, 269, 270, 274, 277.
CORNERO, Lola, (Helene Dorothea Catharina Rasmussen), 1892-1980, kwam
in 1915 als zangeres naar Nederland, later werkte zij als actrice voor de
zwijgende film en maakte ook naam als operette diva. Zij was de vrouw van
Henri Tas. 13, 202, 204, 215-217, 219, 222, 234, 259, 265, 269, 270, 273, 274,
277, 295, 296, 299.
CORSARI, Willy, (Wilhelmina Angela Schmidt), 1897-, zangeres, actrice en
schrijfster. De kennismaking met Pisuisse verliep via Jan C. Vos, leraar aan de
toneelschool en medebewoner van het pand aan de Leidschekade. 13, 191, 229,
245, 274.
COUVEE, M.M., fotograaf, dir. De Hofstad. Eigenaar Kon. Ned. Boek- en
Kunsthandel. 282.
COX, Gerard, (Gerardus Antonius), 1940-., onderwijzer, chansonnier, cabaretier,
acteur, tekstschrijver en vertaler. 277.
CREMER. 95.
CREMER, Jacobus Johannes, 1827-1880, schrijver. 95, 285.
CRETS, Anna Maria, vrouw van Pierre Gilliams. 199, 261.
CREUTZBERG, dr. E.E., arts in Soerabaja. 137.
CROESUS, ± 559 voor Chr., rijkste koning van Klein-Azië. 38, 280.
CROO, M.H. Du, 1887-1951, tekstschrijver. 15.
CULP, Julia, 1880-?, zangeres. 294.
CUYPERS, Julia (Rosalie), 1871-1952, actrice, speelde ook in de zwijgende
film, was gehuwd met Joseph van Lier. Hertrouwde in 1912 met Mozes
Woudhuysen. 95, 96, 285.
CZAAR van Rusland, Zie: NICOLAAS II.
DALFSEN, Mej. M.H. van. 129.
DALSUM, Albert van (Albertus Wilhelmus), 1889-1971, acteur, regisseur,
directeur en leraar. 240, 298.
DANTZIG, van, directeur van het weekblad De Hofstad. 282.
DAS, Bertje. 184.
DAS, Pension, Leidschekade 95, Amsterdam. 86, 98, 104, 108, 189, 284-287.
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DAVIDS, jr., Louis (Simon David), 1883-1939, revueartiest, cabaretier en
conferencier, vormde samen met Margie Morris het duo ‘He, she and the piano’.
13, 215, 265, 277, 296.
DEKKING, Henri (Marinus), 1871-1939, journalist, roman- en toneelschrijver.
22.
DELFT, Jan van, 1858-?, kolonel. 188.
DELVARD, Maria. 164.
DEMMERS, L., hoteleigenaar. 69.
DENZ, Theod. C. 18.
DESGRAVES, Suzanne, zangeres. 89, 90.
DESLYS, Gaby, (Gabrielle Caire), 1881-1920, Frans actrice en danseres, bekend
om haar performances en haar bezit aan juwelen. 104.
DESMITT, dr., behandelend geneesheer van Fie Carelsen. 63, 64, 71, 115, 147,
212, 282, 283, 287, 290.
DIEPENBROCK, Alphons, 1862-1921, Nederlands componist. 284, 287, 294.
DIK, Hendrik, 1879-?, kleermaker in Amsterdam. 180, 192.
DJASSIMIEN, de huisjongen. 134, 137, 150.
DOESBURG, J.N. van, decorateur. 187, 188, 294.
DOMMELEN, Caroline van (Carolina Christina Charlotte), 1874-1957, actrice.
14, 46, 63, 140, 166, 270, 292.
DOMMELSHUIZEN, Cor, (Cornelis Hendrik), 1880-1963, acteur. 200.
DONATELLO, 1386-1466, Florentijns-beeldhouwer uit de Renaissance. 298.
DOOR - LEBLANC, goochelaar. 47.
DULLÉ, G(uillaume), 1867-1969, decorateur, toneelmeester en acteur. 25, 32.
DUMESTRE, Gaston, Frans dichter. 284.
DUYL, Ada van (pseudoniem van Ada Cornelia Brinkman), 1881-1973, actrice.
89, 90, 92, 93, 160, 175, 184, 191, 285, 291.
DUYMAER VAN TWIST, Mien, (Wilhelmina Harmance Martine), 1891-1967,
actrice. 153, 200, 277.
DIJK, Antoinette van, 1879-1975, operazangeres, cabaretzangeres, werkzaam
bij de Avro radio, zij schreef vanaf 1924 kleuterboekjes en kinderliedjes, o.a.
het klassiek geworden liedje Dag Sinterklaasje. 13, 191, 193, 204, 211, 219,
220, 274, 294, 296, 297.
DIJK, Chef van, 1892-1945, tekstschrijver. 252, 253.
EES, Annie van (Johanna Martina), 1893-1970, actrice, beroemd geworden
door haar ‘Boefje’ vertolking. Huwelijk met Cor van der Lught Melsert op
15-9-1919. 15, 69, 75, 137, 248, 283, 284,
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289.
EIK, J. van. 18.
ELBERS, F(redericus) H(enricus), kapper, gehuwd met Jenny Gilliams. 199,
261.
ELBERS, Freddy, 1916-., zoon van Fred Elbers en Jenny Gilliams. 199, 229,
258.
ELBERS, Jenny Zie: GILLIAMS, Jenny.
ELBERTSE, Jan, (Johannes Wilhelmus Maria), 1955-., decorateur, cabaretier
en acteur bij het kindertoneel. 278.
ELISABETH OTTILIE LUISE von Wied, 1843-1916, koningin van Roemenië.
Zij publiceerde gedichten, sprookjes en novellen onder de naam
CARMEN SYLVA. Haar werk was geïnspireerd op het Roemeense landschap
en de folklore. 80, 83-85, 164, 272.
EMANTS, Marcellus, 1848-1923, Nederlands romanschrijver en dichter, zoon
van gefortuneerde ouders, studeerde rechten te Leiden, maar leefde na de dood
van zijn vader als ambteloos literator. 22.
ENCLA, Maddy, danseres. 217.
ENCLA, Willy, danseres. 217.
EPEN, Dr. J. van, directeur van het sanatorium Middenbosch, Doorn. 253.
ERFMANN, (Philip) Eberhard, 1866-1944, acteur, regisseur en vertaler van
toneelstukken. 209.
ERLEVOORDT, Frans van, dir. van Het Leven. 65.
ESLING, Lucienne d', zangeres. 204.
EULENSTEIN, H., hoteleigenaar. 118.
EVERSENS. 181.
EYSDEN, Peter Diederick van, 1864-1934, violist, acteur en toneelleider. 99.
EYSDEN-VINK, Marie van, 1864-1953, actrice. 250, 299.
EYSSELSTEYN, Ben van, 1898-1973, Nederlands roman- en toneelschrijver,
journalist. 272.
FABRICIUS, Jan, 1871-1964, Nederlands-Brits toneelschrijver, journalist in
Nederland en Ned. Indië, vestigde zich in 1938 in Engeland. 142, 259.
FAUST, Leo, journalist en restauranthouder in Parijs. 185, 196, 197, 294, 295.
FEITH, Jhr. Jan, (Johannes), 1874-?, letterkundige. 177, 197, 270.
FERKRANUS, H., hoteleigenaar. 225.
FIEDLER, Max, 1859-1939, Duits dirigent en componist, maakte veel
concertreizen door Europa. 85.
FLESSEMAN, werkzaam in de confectie-industrie. 218.
FLESSEMAN, meisje(s). 215, 218.
FONTAINE, Stella, (Saartje Canes), 1889-1966, voordrachtskunstenares,
soubrette en imitatrice. 13, 190.
FORTUYN, J.A., officier, uitgever. 193, 194.
FRANK, Alex(ander), 1880-1950, ambulant toneel- en filmspeler in het binnenen buitenland. Schreef een toneelroman, woonde samen met Sophie de Vries.
24.
FRANK, George Frenkel, Zie: FRENKEL
FRANK, George.
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FRANK, Lena, (Helena), 1891 -1974, toneelspeelster. Zij speelde als kind bij
het gezelschap van haar vader, zat samen met Fie Carelsen op de toneelschool,
vertrok daarna naar Frankrijk waar zij trouwde en bleef wonen. 24.
FRANSSEN. H.J., onderluitenant in Bandoeng. 134.
FREIFRAU von Broich, Zie: BROICH.
FRENKEL, Maurits, 1841-1873, kapelmeester, gehuwd met Theo(dora)
Bouwmeester in 1867. 283, 292.
FRENKEL jr., Theo(door), 1893-1955, acteur (ook bij de film) en regisseur,
door Pisuisse ook wel Bouwmeester genoemd. 73, 96, 283.
FRENKEL sr., Theo(dorus Maurits), 1871-1956, acteur, regisseur en
filmdirecteur, noemt zich in het buitenland Theo Bouwmeester. 167, 168, 272,
292.
FRENKEL FRANK, Georg, 1898-1980, violist, werkzaam bij de NV. Intiem
Theater Pisuisse. 231, 233, 234, 251, 297, 298.
FRIEDLAENDER, Max, hoogleraar muziek. 164.
FUHR, H.A., hoteldirecteur. 215.
FULLER, Loïe, 1862-1928, Amerikaans danseres. 289.
GABRIEL, Max, 1861-1942, operette-componist en dirigent uit Berlijn. Hij
werkte bij de Ter-Hall revue en was van 1904-1907 directeur van het Rembrandt
Theater. 233-235, 297, 298.
GALLIANO, hoteleigenaar. 127.
GALLIRUE, Sophie, (Sofia Galieia Arrue), 1904-1965, danseres, van Spaanse
afkomst, was vanaf 1928 met Henk Stuurop gehuwd. 262, 265, 299.
GAMAL, Marja, (Maria Berdina Andrea Vis), 1954-., cabaretière, actrice,
docente en radiopresentatrice. 278.
GAMPA, Mizzi. 214.
GANS. 217.
GANTVOORT, J.M., hoteleigenaar. 28.
GASTEREN, Louis van, 1887-1962, acteur, regisseur en leraar (toneelschool
Amsterdam en Jan van Eijck-academie, Maastricht). 24, 272.
GEER VAN OUDEGEIN, Freule de, Anna Henriëtte Pauline, 1863-? of Jeanne
Maria, 1870-? of Catharina Elisabeth, 1872-?. 217, 242, 296, 297.
GELDER, Betty van - Zie: HOLTROP-VAN GELDER, Betty.
GELDER, Max van, 1893-1943, begon zijn loopbaan als secretaris van de
impresario Willem Boesnach, ontwikkelde zich tot specialist in de
vertegenwoordiging van buitenlandse artiesten. Hij organiseerde
amusementsavonden voor een interna-
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tionaal publiek in het Kurhaus Cabaret (Scheveningen) en het Centraal Theater
(Amsterdam). Op 31 augustus 1922 nam hij afscheid. 12, 13, 19, 57, 60, 82,
86, 91-93, 97, 100-102, 111, 112, 114, 115, 123, 159, 181, 183, 187, 188, 195,
196, 199, 200, 209, 212, 216, 223, 234, 265, 281, 287, 294, 297.
GELDER, Roosje van, 1886-1962, revuester. 292.
GEORG, de poes. 194, 294.
GEORGES, Yvonne, diseuse. 234.
GERKE, Willem J.C., 1876-?, violist en dirigent. 73.
GHEEL GILDEMEESTER, kolonel van. 45.
GILLIAMS, Frans, broer van Jenny Gilliams, getrouwd met Fonsine. 199.
GILLIAMS, Jenny, (Joanna Jacoba), 1893-1927, zangeres, vrouw van Jean-Louis
Pisuisse. 13, 15, 199, 200, 211, 217, 218, 224, 229-232, 237, 238, 240, 241,
243, 245, 246, 249, 251, 254, 258-265, 267, 269, 296-299.
GILLIAMS, Pierre, schoenmaker, vader van Jenny Gilliams. 199, 261.
GILSE VAN DER PALS, Hendrik, 1856-?, consul van Nederland in St.
Petersburg. 60.
GIMBERG, Louis, (Theodoor van Drielen), 1880-1959, acteur, regisseur,
voordrachtkunstenaar, conférencier en cabaretier. 15, 63, 64, 174, 183, 191,
208, 277, 282, 292, 294, 295.
GOBAU, Johannes, 1891-1958, acteur van Vlaamse afkomst. 293.
GOEDHART, Wilhelmina, 1885-1920, was slechts twee jaar actrice. 24.
GÖPNER, J.G., employé van de Ned. Ind. Handelsblad in Singapore. 134.
GÖPNER, S.B.H., chef van het filiaal E.F. Buyn en Co. in Bandoeng. 134.
GOLDSMIT, huiseigenaar. 211.
GORTER, Herman, 1864-1927, dichter. 144.
GRAAFF, J. de, beeldhouwer. 269.
GREIN, Jack Thomas, 1862-1935, Engels theaterleider van Nederlandse afkomst.
Hij speelde een actieve rol in de vernieuwing van het Engelse toneel. 102, 240.
GRIET, Jo J., ambtenaar. 33.
GRIMM, Jacob, 1785-1863, hoogleraar en grondlegger van de Germaanse
filologie verzamelde samen met zijn broer de volkssprookjes: Kinderund
Hausmärchen. 34, 280.
GRIMM. K.H., café-restaurant in Soerabaja. 34, 149, 280, 290.
GRIMM, Wilhelm, 1786-1859. 34, 280.
GROENENDAAL jr., G., hoteleigenaar. 182.
GROOT, Amalia de, 1889-1941, actrice. 25, 32, 111, 116, 287.
GROOT, Paul de, 1887-1941, toneelspeler. Trad veel op in het buitenland.
Bracht met zijn groep een groot aantal stukken in de Zuidafrikaanse taal,
waardoor hij een belangrijke bijdrage leverde aan het Zuidafrikaanse toneel.
Hield lezingen aan de Universiteiten aldaar. 25, 32, 61, 64, 282.
GUILBERT, Yvette, 1866-1944, Franse chansonnière, aanvankelijk
toneelspeelster, werd in 1890 zangeres in het café-concert L'Eldorado. Ze vierde
triomfen in alle landen van Europa. Toulouse-Lautrec portretteerde haar op zijn
affiches. 34, 89, 164, 294.
GULICKX, Joanna Philomena, 1876-1959, naaister. 188.
GULICKX, Maria Catharina, 1873-1950, naaister. 188.
GUNTERS, C.A.C., 1880-1951, hoteleigenaar. 233, 236.
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GUTTMANN, concertbureau in Duitsland. 156, 159, 160, 161-163, 168, 172.
GIJN, Mr. dr. Anton van, 1866-1933, dr. in de rechts- en staatwetenschappen,
was in 1916-1917 minister van financiën. 190.
HAAN, de, pianist. 196, 212.
HAAS, Alex de (Alexander Nederveen), 1896-1973, cabaretier, tekstschrijver,
musicus en cabaret historicus. 229, 255, 299.
HAAS, Nico de, 1854-1924, karakterkomiek. 66.
HALSEMA, Frans, (Franciscus Aert Maria), 1939-1984, pianist-entertainer,
cabaretier en componist. 277.
HAMDORFF, Jan en Chris, eigenaars van Hotel Hamdorff in Laren. 173, 174,
292.
HARTOGH, Sam den (Salomon), 1876-1966, toneelspeler, administrateur,
bedrijfsleider en directeur van de Schouwburg-Bioscoop (Gouda). Hij was van
1909-1919 gehuwd met Stine van der Gaag en werkte in die periode als acteur.
137.
HARTOGH-VAN DER GAAG, Stine, (Christina Geertruida), 1887-1929,
toneelspeelster, was van 1909-1919 gehuwd met de acteur Sam den Hartogh.
137.
HAYE, Maria Catharina, 1894-1973, kleedster, actrice in kleine rollen, was de
vrouw van Jo Sternheim. 174.
HELBING, C., hoteleigenaar. 182.
HEMSING, Ada. 191, 205, 214, 254, 296, 299.
HEMSING, Jan, 1871-1924, operazanger, zangleraar en pianist en begeleider
van Pisuisse. Het eerste optreden samen is op 17 september 1914. 13, 177, 180,
190, 195-197, 199, 200-202, 204-206, 210-217, 220, 221, 229, 231, 247, 250,
251, 254, 258, 293, 295, 299.
HENDRIX, Henriette. 18.
HENRY, Mare. 164.
HERTOG, Ary den, 1889-1958, Nederlands schrijver van o.a. blijspelen. 272.
HEUTSZ, generaal van, (Johannes Benedictus), 1851-1924, Nederlands militair
en koloniaal bewindsman was gouveneur van Atjeh (1898-1903) en
gouverneur-generaal (1904-1909). Hij bracht de buitengewesten onder het
Nederlands gezag.
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Standbeeld te Amsterdam, 1935. 58, 68, 95, 282.
HEUVEL, Marloes van den, 1956-., zangeres en actrice. 278.
HEYDENS, Jos, zanger. Hij was een Belgische vluchteling en werkte korte tijd
aan het cabaret in Nederland. 265.
HEIJERMANS, Herman, 1864-1924, aanvankelijk romanschrijver. Maakte
naam met zijn toneelwerk. De meeste van zijn stukken hekelen de sociale
misstanden. Hij schreef ook humoristische schetsen onder het pseudoniem
Samuel Falkland. 38, 91, 92, 96, 211, 227, 285, 297.
HOHENZOLLERN, (Frederik) Willem II (Victor Albert) von, 1859-1941,
oudste zoon van Frederik III, besteeg in 1888 de Duitse troon, week in november
1918 uit naar Nederland en vestigde zich in Doom. 254, 299.
HOLDERT, H.M.C., (Hendrikus Marinus Cornelis), 1870-1944, eigenaar van
De Telegraaf, het dagblad dat in de Eerste Wereldoorlog fel anti Duits en nadien
pro Mussolini was. 178.
HOLTROP, Marie (Betty Marie Jolanthe), 1889-1969, actrice en vertaalster
van toneelstukken. 24, 99, 175.
HOLTROP-VAN GELDER, Betty, 1866-1963, actrice, lerares en schrijfster,
zette zich in voor de vrouwenemancipatie. 80, 122, 123.
HOORWEG, Mr. Pieter Reinardus, 1873-1958, advocaat en procureur in Batavia,
daarna directeur van de Utrechtse Hypotheek Bank. 143.
HOPMAN, Jeanne, 1886-1966, debuteerde na één jaar toneelschool (1906) en
speelde ruim 20 jaar bij zowel de grote gezelschappen als bij het ambulante
toneel. 24.
HORST, C.F. van der. 18.
HORST, J. van der, kapelmeester van Mille Colonnes. 264, 275, 276.
HORST, Mies van der, echtgenote van de kapelmeester van Mille Colonnes.
276.
HORSTING, H.W., hoofd admin. Industrieële Mij. in Palembang, medewerker
van het bureau auteursrechten in Jogjakarta. 126.
HOVEN, H., hoteleigenaar. 72, 183, 283.
HUF, kleermaker. 186, 248.
HUF, Paul, (Peter Henri), 1891-1961, acteur, regisseur, toneelleider,
voordrachtskunstenaar, leraar voordrachtskunst aan het Amsterdams
Conservatorium. 209.
HUGES, Jan, hoofd administrateur Rotterdam - Deli Maatschappij. 101, 136,
137, 287.
HUIDEKOPER, J., directeur Semarangse Zee en Brandassurantie Maatschappij.
101, 107, 287.
HULSMAN, Herman, 1883-1926, acteur en declamator. 24.
HULZEN, Joop van (Johannes Petrus Bartholomeus Henricus), 1898-1971,
acteur en zanger, zat nog in 1915 op de toneelschool en debuteerde bij Pisuisse.
Hij studeerde zang en kunstgeschiedenis in München. 213, 214, 296.
HULZEN, Lien van. 213, 296.
HUNSCHE, Willem, (Johannes Wilhelmus), 1880-1934, komisch speler en
leraar (grimeren). 73, 119.
HUNSEL, J.H.F.E. van, arts off. van gezondheid, le klas. 149.
HUNSEL - HEMMES, A.E. 149.
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HUNTING, Mr., medewerker bij Pathé Frères. 165, 167.
HUP, Huppeline, de poes. 185, 187, 188, 191, 194, 197, 198, 200, 201, 204,
294.
HUYSERS, Alexandrina. 280.
HUYSERS, Leendert Arie. 39, 42, 280.
HYSPA, Vincent, Frans chansonnier van Mont Martre. 89, 91, 277.
IBO, Wim, (Johan Willem), 1918-., dichter-zanger, cabaretier, producer voor
radio en televisie, cabarethistoricus. 275, 276.
IRWEN, Meina, 1878-1941, danseres, diseuse en actrice. 96, 285.
ISRAËLS, Mr. 89.
's JACOB, Mr. mej. Leonie, ambtenaar. 129, 132.
JACOBS, Eduard, (Ezechiël), 1868-1914, aanvankelijk diamantbewerker, kwam
in aanraking met het Franse cabaret (portier bij Aristide Bruant, Parijs).
Dichter-zanger, bekend om zijn gewaagde chansons en zijn optreden in de
nachtsociëteit De Haps, Quellijnstraat 64 en de Sphinx in de Warmoesstraat.
59, 145, 152, 276, 291, 299.
JAEGER, Cateau de (Catarina Theresia Boon), 1873-1933, toneelspeelster. 42,
276.
JEANNE, huishoudelijke hulp van Fie Carelsen. 71, 75, 283, 284.
JO. 175.
JONG, familie de. 102, 111, 286.
JONG, Jacob de, koopman in oudheden. De vader van Fie Carelsen. 14, 163,
291.
JONG, Jasperina de, 1938-., zangeres, actrice en cabaretière. 277.
JONG, Marius de, Vlaams componist en pianist. 102, 286.
JONG, Nico de (Nicolaas Pieter), 1876-1856, acteur, toneelleider, hoorspelacteur
en vertaler. 259.
JONG, Sophia de, eigenlijke naam van Fie Carelsen.
JONGEN, Phons. 189.
JONKER, D.L., 1875-?, hoofdingenieur bij Siemens in Berlijn, beheerder van
het impresariaat Guttmann. 160.
JOSKA, Zunki, violist, speelde zigeunermuziek. ‘In het caféconcert verovert
hij harten, bij zalen vol!’ Algemeen Handelsblad 11-11-1913. 87, 88, 171, 173.
JULIANA, Louise Emma Maria Wilhelmina, 1909-., Koningin der Nederlanden
van 1948 tot 1980. 14, 29, 151, 275, 277, 281, 290.
JURGENS, Annie, (Anna Elizabeth Henriëtte),

Mijn liefste lief

309
1889-1973, actrice, schrijfster van meisjesromans was van 1 augustus 1912 tot
12 mei 1914 met Max Blokzijl gehuwd. Daarna met Herman Heijermans van
17-12-1918 tot aan zijn dood op 22-12-1924. Zij was van 1910 tot aan haar
huwelijk met Heijermans aan het toneel verbonden. 64, 69, 72, 75, 76, 80, 85,
91, 95, 101, 107, 111, 113, 115, 118, 140, 141, 147, 153, 157, 163, 164, 167,
175, 282, 284, 286, 289, 290, 292.
KALB, Edna, (Suzanne), 1959-., cabaretière en tekstschrijfster. 278.
KAMP, Mr. Anthonij Willem, 1879-1945, advocaat en procureur. Op
journalistiek gebied werkzaam, reis door Indië. Ook als voordrachtskunstenaar
actief. 47.
KAN, Wim, (Willem Cornelis), 1911-1983, cabaretier, tekstschrijver en
conferencier. 277.
KAPP of KAPPER, Raphael, 1878-?, revue-artiest. 91.
KAPP of KAPPER, Eduard, humorist. 91.
KAPS, Fred, (Abraham Bongers), 1926-1980, goochelaar. 16.
KARLSEN, Inge, (Little), danseres en soubrette. 89, 90, 91.
KATE, ten. 127.
KATTENBURG, Jac. N., 1877-?, regenkledingfabrikant, handelt op Indië. 214,
215, 218, 219.
KEIZER, D.P.R., (Dirk Paul Roelof), 1901-1980, arts. 263.
KEMPEN, van. 64, 282.
KERCKHOVEN jr., Constant van, 1892-1966, acteur en regisseur. 265.
KERKHOF, R., directeur Deli Veem, Medan. 218, 297.
KERKHOF, A. van den, directeur Sijpestein en Co, Medan. 218, 297.
KIMMEL, Anna. 25.
KIMMEL, Anton, leider van het reizend gezelschap: Het Nederlandsch-Indisch
Tooneel. 14, 25, 28, 32, 34, 37, 39, 42, 47, 145, 280.
KIRSTEIN, Paul, 1869-?, koopman, uitgever van theaterstukken. 160, 161, 291.
KISCH, H.B., hoteleigenaar. 203, 228.
KLEEREKOPER, A.B., 1880-1943, journalist, redacteur van De Telegraaf,
schrijver, criticus in Het Volk. Hij was in zijn tijd één der meest gevraagde
sprekers. 107, 214.
KLEINSMA, Simone, 1958-., revue- en musicalactrice. 278.
KLEM, Johannes, kapitein. 195.
KLING, Mien, (Wilhelmina Francisca), 1894-1966, actrice en vanaf 1938 veel
voor de radio in hoorspelen was getrouwd met Constant van Kerckhoven. 175,
201, 295.
KLOMPÉ, Marga (Margaretha Albertina Maria), 1912-1986, Nederlands politica,
studeerde scheikunde en was Minister van CRM. 278.
KLIJNVELD, Henri, humorist en monologenzegger. Hij doet als bijverdienste
de administratie van Pisuisse. 20, 175, 293.
KNUTTEL, A.J., employé N.V. Deli Courant in Koeta Radja, inspecteur N.I.L.L.
Mij in Medan. 136.
KÖHLER, Charlotte, (Theresia Catharina), 1892-1977, actrice en
voordrachtskunstenares. 200.
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KÖHLER, Christian Louis Heinrich, 1820-1886, musicus, directeur van een
pianoschool. 47.
KÖHLER, Friedrich Albert, 1860-1926, Duits musicus. 47.
KOKOSKY, Mr. Frits, (Friedrich Abraham), 1875-1943, advocaat. 218, 265.
KOKOSKY, juffrouw, administratrice. 234.
KOLKMAN, Mr. Maximilien Joseph Caspar Marie, 1853-1924, advocaat en
notaris, was van 1908-1913 minister van financiën. 190.
KONING, P.W. de, 1868-1931, advocaat, rechterplaatsvervanger, hoofdred.
van het Soerabajaasch Handelsblad. Strijder voor Groot-Nederland gedachte
(Vlaamse taal) en schreef onder het pseudoniem Volker gedichten. 80.
KORLAAR jr. later sr., Willem van, 1858-1939, acteur en toneelleider van de
KVHNT. 111, 123.
KOTZEBUE, August von, 1761-1819, Duits toneelschrijver. 35, 280.
KOUWENAAR, David, 1876-1957, journalist. 265.
KREEFT, Bart, (Albertus Cornelis), 1854-1933, acteur, zanger in de operette,
komiek bij KVHNT en directeur NV. Nieuw Ned. Tooneel. 183.
KREMER, Jan Leonard Arnold, 1877-?, sergeant-majoor. 207.
KROESE, Stenfert, arts. 190.
KUIPER, Tjakko, 1900-1927, zanger. 13, 260-264, 267.
KURKDJIAN, O., hoffotograaf in Soerabaja, fotografisch atelier. 35, 149.
KUYPER, Dr. Abraham, 1837-1920, Nederlands gereformeerd theoloog en
staatsman, minister, leider van de afscheiding der gereformeerde kerk, oprichter
van de VU en hoogleraar aldaar. 266.
LABOUCHERE, Josine Elise, 1889-1948, echtgenoot van Louis Gimberg van
1917-1937. 295.
LANSDORP, Nicolaas, korporaal. 185.
LANGE, Daniël de, 1841 -1918, Nederlands componist en directeur van het
conservatorium in Amsterdam. 283.
LANGE, Daniël de, 1878-1948, directeur journalist. Gehuwd met Adriana Smit.
44.
LANZER. 162.
LASEUR, Cees, (Cornelis Jan), 1899-1960, acteur, toneelleider en regisseur,
bekend radio-acteur. 16, 250, 251, 272.
LAUTENBURG, Sigmund, 1851-1918, was korte tijd toneelspeler in Hongarije,
later regisseur in dat land en in Duitsland en Nederland (1883-'84). Als directeur
van het Berliner Residenz-Theater
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introduceerde hij het Franse drama en de modernen. 18.
LEBRET, Frans. 221.
LEBRET, Frits, ?-1932, advocaat en procureur, de man van Beppie de Vries.
215, 217, 219, 222, 234, 249, 296.
LEBRET, mevrouw. 214.
LEEDE, H.E. van der, onderwijzer. 192, 193.
LEEMKOLK, W.G. van de, commies ter beschikking B.B. 138.
LEHMANN, Eduard A. 18.
LEHMANN, Rud. 18.
LENSVELT, Frits, (Frederik Willem Hendrik), 1886-1945, Nederlands
decorontwerper en illustrator die uitging van zuiver architectonische beginselen
en daardoor een vernieuwer van de Nederlandse ensceneringskunst was.
(Gijsbrecht van Aemstel, 1912). Hij was gehuwd met Nell Bronger. 284.
LENSVELT-Bronger, Nell, zie: BRONGER, Nell.
LEON, Zie: BOEDELS, Leon.
LEONARDS, H.v.d., keelarts. 236.
LEWIS, G.P., chef directeur van het photografisch atelier O. Kurkdjian. 149.
LIER, Abraham van, 1812-1887, acteur en directeur van het Grand Théâtre in
de Amstelstraat in Amsterdam. 17, 280.
LIER, Albert van, ( Joseph Martin), 1898-1989, pianist en cabaretier, vormde
samen met Herman Tholen het duo The Juveniles. 13, 96, 229, 277, 285.
LIER, Isouard van, 1846-1913, de zoon van Albert van Lier en Helena de Jong
was danser en acteur. Na de dood van zijn vader (1887) zette hij met zijn broers
Joseph en Lion het Hollandsch Tooneelgezelschap voort, dat tot 1911 het Grand
Théâtre in de Amstelstraat bleef bespelen. 24, 96, 280.
LIER, Joseph van, 1854-1923, was voornamelijk regisseur, maar speelde af en
toe wel zelf. Na de dood van zijn vader (1887) werd hij met zijn broers Lion en
Isouard mede-directeur van het Hollandsch Tooneelgezelschap, en het Grand
Théâtre. Uit zijn tweede huwelijk (1895-1911) met Julia Cuypers wordt de
bekende pianist Albert van Lier geboren. 24, 96, 280.
LIER, Lion van, 1851-1923, schrijver en in 1887 na de dood van zijn vader
Albert mede-directeur van het Hollandsch Tooneelgezelschap en het Grand
Théâtre. In zijn latere leven richtte hij een auteursbureau op. 24, 96, 280.
LIES. 141.
LIMBURG STIRUM, Joan Paul graaf van, 1873-1948, Nederlands diplomaat
en staatsman was van 1916-1921 gouverneur generaal van Nederlands-Indië.
108, 116, 118.
LIONI, J.D., assuradeur, boekhouder van Reiss & Co. 139.
LISSA, George van, correspondent van het Algemeen Handelsblad in Berlijn.
160-162, 166, 169 171, 172, 194, 291.
LISSA, Mien van. 160-162, 166, 169, 171, 172 194, 291.
LOBO, David, (Jessurun), 1884-1926, acteur en regisseur, sinds 1910 met Greta
Braakensiek gehuwd. 127, 147, 163, 211, 215, 217, 225, 234, 236, 288, 290,
297, 298.
LOBO-BRAAKENSIEK, Greta, 1882-1926, actrice. 73, 127, 147, 163, 183,
225, 234, 236, 288, 290, 294, 298.
LODER, Stephanie Jacqueline, 1882-1959. 123.
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LOEBOE DALEM, vorst uit Sumatra. 111.
LONG, Robert, (Jan Gerrit Bob Arend Leverman), 1943-., cabaretier,
tekstschrijver en componist. 278.
LUGT MELSERT, Cor van der (Cornelis Dirk), 1882-1969, acteur, regisseur
en directeur, was sinds 1919 gehuwd met Annie van Ees. 15, 248, 255, 272,
277.
LUS, Herman, inspeciënt, acteur en souffleur. 236, 237, 251, 255.
LUXEN. 193.
LIJNDRAGER, bloemist. 244, 249.
MAAS, Jos A., beroepsofficier, gehuwd met Lien Pisuisse. 44, 271.
MADELEINE, Marie, dichteres. 275, 277.
MAHARADJA VAN JALUWAR, Grootvorst van Brits Indië. 105.
MALIE. 173.
MANDERS, J. 212-215, 217-219, 296.
MANN-. 217.
MANN-Bouwmeester, Zie: BOUWMEESTER, MANN.
MANTGEM, B. van, drukkerij. 80.
MAR, Fien de la (Josephina Johanna), 1898-1965, zangeres, cabaretière en
actrice. 277.
MAREZ OYENS, G.H. de (Gerrit Hendrik), 1881-1961, bankier. 162.
MARHEINECKE, danseres. 200, 204, 295.
MATA HARI, (Maleis voor ‘oog van de dag’), Margaretha Geertruida Zelle,
1876-1917, Nederlands danseres, trok na haar huwelijk met de KNIL-kapitein
Rudolf Mac Leod met hem naar Nederlands-Indië, maar verliet hem en vestigde
zich in Parijs (1903). Daar vierde zij triomfen als (naakt)danseres en had als
courtìsane relaties in de hoogste kringen. In 1917 werd zij van spionage voor
de Duitsers beschuldigd, ter dood veroordeeld en gefusilleerd op 24 juli 1917.
271, 272.
MAUHS, Else, 1885-1959, toneelspeelster. 241.
MEEGEREN, Han van (Henricus Antonius), 1889-1947, Nederlands schilder,
aquarellist, tekenaar en etser. Hij schilderde een aantal portretten en tekende
dieren op oosters verfijnde wijze. Zijn bekendheid dankt hij voornamelijk aan
een reeks vervalsingen van werk van Johannes Vermeer
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(o.a. De Emmausgangers) Gerard Terborgh en Pieter de Hoogh. Na 1945 werden
ze als vervalsingen ontdekt, hetgeen tot gerechtelijke vervolging van de schilder
leidde. 270, 283.
MEEKREN, Helene van, red. Amsterdamsche Dameskroniek. 188.
MEES, Jacob, 1885-1970, bankier. 190.
MEETEREN, Christina van (ps. van Carolina Christina Manssen), 1885-1973,
een actrice, die veel voor de (stomme) film heeft gewerkt. 25, 37, 42, 58, 280.
MEIHUIZEN, Dr. J(acob), 1874-?, direkteur-Intendant voor het gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen te Den Haag. Geneesheer en vanaf 1919 lid en
secretaris van de Rijkscommissie voor dramatische kunst. 22, 273.
MENGELBERG (Josef) Willem, 1871-1951, werd in 1895 dirigent van het
Concertgebouworkest en in 1898 van het Toonkunstkoor. Hij leidde orkesten
in Frankfurt, Londen en New York. Beroemd waren zijn vertolkingen van
Beethoven, Tsjaikovski, Mahler en de Mattheus Passion van Bach. In Nederland
ijverde hij voor een verbreding van het concertpubliek (Volksconcerten). In de
jaren '20 heeft hij bijgedragen tot de verbetering van de maatschappelijke positie
van de orkestleden. 18, 264, 284, 287.
MENKE. C.W., handelsemployé van het handelshuis Erdmann & Sielcken. 33,
153.
MENKO, Izak, 1864-1940, fabrikant, gehuwd met Grietje Spanjaard. 212, 296.
MENSING VAN CHARANTE, Mr. N.A., (Nicolaas Antonie), 1846-?, juridisch
adviseur van Pisuisse. 193.
MERENS, Meinard, consul-generaal van Joegoslavië. 18.
MEREZ, fabrikant in Tilburg. 186.
MEUNIER, Maurice, 1871-1915, acteur. 293.
MEUNIER, Marie Nagtegaal, 1889-1972, actrice, 181.
MEURS, Bernardus van, 1884-?, zanger, reizende door Ned. Indië. 47.
MEIJER, Fred, (Franciscus Frederik), 1960-., cabaretier en tekstschrijver. 278.
MEYER, Zie: BEEM, Meyer van.
MEYER, Julie, (Marie Louise), 1878-1963, actrice. 73, 168, 292.
MEYSBERG, luitenant, vriend van Max Blokzijl. 186.
MICHAEL, G.J., hoteleigenaar. 35, 37, 145.
MICHAELIS, Alfred, 1889-1943, een erudiete en geestige man, die zeer goed
piano kon spelen. 163.
MICHELS, Firma D.H., grimeurs en toneelkappers. 187.
MIES. 107, 140, 148, 287, 290.
MIKERN, Mika, tekenares. 94, 98.
MIRBEAU, Octave, 1850-1917, Frans schrijver van naturalistische
toneelstukken, romans en novellen. 102.
MOLENAAR, J., echtgenoot van Amalia de Groot sinds 1910. 111.
MONTIJN, J.J., procureur Molukse Hand. Venn. Menado. 132.
MOORTJE, poes. 200, 201, 204.
MOREAU, Jean, chansonnier. 164.
MORESCO, prof. dr. E., (Emanuel), 1869-?, vice-president van de Raad van
Nederlands-Indië, waarnemer voor koloniale zaken bij de Volkenbond. 90.
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MORRIS, Margie, (Margareth Sara Whitefoot), 1892-1983, pianiste, componiste
en zangeres, die samen met Louis Davids het duo He, she and the piano vormde.
13, 211, 215, 296.
MOSSEL, Isaäc, 1870-1923, cellist en pedagoog, trad vaak op als solist. 90,
92, 285.
MOSSEL, Max, violist uit Birmingham. 66, 90-93, 151, 174.
MOSSEL, Meier, 1910-1978, godsdienst onderwijzer, voorzanger. 91-93.
MOUNET-SULLY, Jean, 1841-1916, Frans toneelspeler, debuteerde in het
Odéon (Parijs) in 1868, was acteur van de Comédie Française en heeft vele
onderscheidingen ontvangen. 18.
MÜLLER, (Forster), Alfred, Duits conferencier. 59.
MULDER, Jan Marie, majoor. 207.
MULLER, Karel. 201, 234, 295.
MULTATULI, Eduard Douwes Dekker, 1820-1887, Nederlands schrijver. 37,
252.
MUNCK, Adriaan de, 1887-1960, voordrachtskunstenaar, acteur en pianist. 24.
MUSCH, Jan, (Johannes Petrus), 1875-1960, acteur, regisseur en beeldhouwer.
14, 25, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 73, 117, 154, 163, 291.
NAUMANN, Dr. 171, 292.
NEELTJE, dienstmeisje. 175, 180, 293.
NEGRI, Pola, 1894-?, Amerikaans filmactrice van Pools-Hongaarse afkomst,
was door een geruchtmakend privé-leven de meest besproken actrice. 283.
NELSON, Rudolf, (ps. van Rudolf Lewysohn), 1878-1960, Leider van het
Nelson Cabaret, tot 1933 in Duitsland, daarna in Nederland Cabaret La Gaîté,
Amsterdam. In 1949 terug naar Duitsland, stichtte in Berlijn het Cabaret Le
Chat Noir en later het Nelson Revue Theater am Kurfürstendam. Schreef meer
dan 6000 liedjes. Hij was net als Pisuisse een talentenontdekker. 116, 282.
NET, Zie: DIJK, Antoinette van.
NETER, N(athan) Emmanuel, Goes 1887-?, gestorven in Dusseldorf. 218, 297.
NEVE, Eduard de, fotograaf. 261.
NEYE, Mies de, secretaresse van het N.V. Intiem Theater Pisuisse. 208, 211,
217, 296.
NICKERS, Jhvr. 129.
NICOLAAS II Alexksandrovitsj, St. Petersburg 18 mei 1868- Jekaterinenburg
16 juli 1918. Laat-
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ste keizer van Rusland (1894-1917). 178, 293.
NIEMEYER-ROMENY, J.M. (Hannie), nichtje van Jean-Louis Pisuisse. 299.
NIES, huishoudelijke hulp. 194, 200, 201, 204, 205, 210, 222, 294.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, 1844-1900, Duits wijsgeer. 281.
NIEUWENHUIS, meisjes, dochters van P. Nieuwenhuis, predikant in Soerabaja.
129.
NIEUWENHUIS, meisje. 219.
NIEUWENKAMP, Willem Gerrit, 1846-1912, was koopman van beroep,
bewerkte toneelstukken in het Nederlands en was de vader van de kunstschilder
Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp. 18.
NOCLE, M.O., criticus. 192.
NOORDENBOS, Willem, 1875-1954, hoogleraar in de chirurgie. 264.
NOORDEWIER-REDDINGIUS, Aaltje, 1868-1949, zangeres. 294.
NUYENS, mevr., administratrice. 162.
NIJLAND, Dirk (Hidde), 1881-1947, schilder, tekenaar, houtsnijder en
lithograaf. 190.
OFFERMANS, Antoni Willem O., 1867-1918, man van vrouwe Awah. 89.
OFFERMANS, L., violist van het Haags Hofkapel orkest. 89.
OFFERMANS, mevrouw, 1874-1930, Vrouwe Awah, een indonesische. 89.
OLLANDT, Willy. 127, 173, 288.
OLLEFEN jr., Daan van (Daniël Hendrik Nikolaas Antonie), 1886-1959, acteur
en hoorspel medewerker van de Nederlandse Radio Unie. 212, 214, 296.
OOGEN, Janny van, 1894-1974, actrice en hoorspelmedewerkster. 241.
OOSTERZEE, Karel Eduard van. 288.
OOSTERZEE-KRAUSE, Emma Louisa van. 129, 288.
ORIZANT, apotheker. 163, 175, 189, 293, 294.
ORLANDINI, hoteleigenaar. 127.
OSTWALD, Ernst. 18.
OSTWALT. 163, 168.
OTTERLOO, Kees van, bagagemeester van het Nederlandsch-Indisch Tooneel.
32.
OTTO, Ernst, voordrachtskunstenaar. 20.
OVER, dr. J., gepensioneerd officier van gezondheid, 1e klas. Bandoeng. 146.
OVERAKKER Zie: CLIGNETT-OVERAKKER OVERBEEKE, A. van,
hoteleigenaar. 226.
OYENS-LABOUCHEREDE, Labouchère & Oyens & Co Bank. 162, 210, 291.
OZINGA-PISUISSE, Maria Christina, 1871-1944, zij was de dochter van Jan
Lodewijk Pisuisse, de oom van Jean-Louis Pisuisse en ze had 16 jaar in
Roemenië gewoond. 78.
PAETS TOT GANSOYEN, Mr. A., advocaat en procureur, één van de
kopstukken van Soerabaja. 152, 291.
PARDO, Joseph, (pseudoniem van Max Blokzijl). 20, 21, 283, 285.
PASSTOORS, Theodorus Marie, 1873-1946, arts in Batavia, gehuwd met Suze
Horsting, is regelmatig met verlof in Nederland. 156, 178.

Mijn liefste lief

PATHÉ, Charles, 1863-1957, Frans filmindustrieel, die in 1896 met zijn broer
de eerste Franse filmmaatschappij oprichtte. Hij had o.a. in Berlijn een
geluidsregistratie bedrijf waar grammofoonplaten gemaakt werden. 165, 169.
PAUWELS, Desiré, (Desiderius Clementius), 1861-1942, zanger. 183.
PEETJE, typiste van het N.V. Intiem Theater Pisuisse. 234, 236, 298.
PETERSEN, J., administrateur van Het Tooneel. 46.
PIERSON, Nicolaas Gerard, 1839-1909, Nederlands econoom en staatsman,
was minister van financiën van 1891-1894 en van 1897-1901. 190.
PISUISSE, Co (Jacoba Wilhelmina), 1870-1959, zangpedagoge, zuster van
Pisuisse. 108, 133, 160, 180, 186-188, 291, 293, 294.
PISUISSE, Eline (Marguérite), 1905-1949, actrice, cabaretière en vertaalster
van toneelstukken, dochter van Pisuisse. 12, 39, 40, 47, 63, 71, 74, 82, 85, 93,
113, 123, 133, 140, 148, 150, 151, 159, 179, 188, 189, 191, 207, 218, 269, 270,
271, 272, 280, 282, 293.
PISUISSE, Hans, Pam (Anna Elizabeth Geertruida), 1874-1951, onderwijzeres,
was gehuwd met A. Schelfhout en was een zuster van Pisuisse. 100, 216, 286,
296.
PISUISSE, Henri (Hendrik Lodewijk Frederik), 1840-1907, hoofdredacteur
van de Middelburgse Courant en oom van Pisuisse. 12, 104, 286.
PISUISSE, Jack, (Jacques Servais Louis), 1904-1973, begon als acteur, in latere
jaren actief als regisseur bij het amateurtoneel. Bedrijfsleider en public relations
medewerker. Hij was de zoon van Pisuisse. 12, 39, 40, 47, 63, 71, 74, 82, 85,
93, 94, 113, 123, 133, 140, 148, 150, 151, 159, 173, 174, 188, 189, 191, 207,
218, 229, 230, 238, 240, 266, 271, 280, 282, 292, 297.
PISUISSE, Jacobus Servaas, 1836-1904, de vader van Jean-Louis Pisuisse was
ontvanger van de loodsgelden. Hij huwde in 1869 de loodgietersdochter
Wilhelmina Jacoba Schipper. 12, 85, 261.
PISUISSE, Jenny, (Jeanne-Louise Wilhelmine), 1920-., journaliste. Zij is de
dochter van Jean-Louis Pisuisse en Jenny Gilliams. 13, 243, 245, 246, 254, 258,
268, 299.
PISUISSE, Lien, (Engelina Maria Sophie), 1872-?, pianolerares, gehuwd met
J. Maas, zuster van Pisuisse, zij komt niet in de brieven voor.
PISUISSE, Marie (Maria Christina), 1870-1945, hoofdverpleegster, was gehuwd
van 1899-1938 met M.B. Romenij, zuster van Pisuisse. 174, 292, 293, 295.
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PISUISSE, Mien (Wilhelmina Jacoba), 1876-1944, kleuteronderwijzeres, was
gehuwd met C. Vermaas, zuster van Pisuisse. 106, 215, 216, 286, 296.
PISUISSE-MARGADANT, Stannie, (Constance), vrouw van Henri Pisuisse.
216, 296.
PISUISSE-SCHIPPER, Wilhelmina Jacoba, 1845-1928, de moeder van
Jean-Louis Pisuisse was de dochter van een loodgieter. Zij huwde in 1869
Jacobus Servaas Pisuisse en kreeg met hem zes kinderen. 12, 45, 80, 100, 133,
140, 161, 174, 213, 216, 226, 242, 246, 261, 266, 267, 271, 284, 286, 292, 296,
297, 299.
PISUISSE-SMIT, Coba (Jacoba), 1877-1933, zij was één van de vier dochters
van een ijzerhandelaar aan de Reguliersgracht, een muzikale Amsterdamse
familie. Zij trouwde op 5-5-1903 met Jean-Louis Pisuisse. Het huwelijk werd
op 23-8-1912 ontbonden. 12, 18, 20, 28, 36, 47, 60, 75, 76, 82, 96, 104, 148,
159, 161, 173, 174, 186, 202, 216, 240, 242, 248, 255, 267, 280, 282, 285, 286,
291, 292, 296.
POLAK, Den Helder. 196.
POLAK, Emil en Bram, kledingzaak op de N.Z. Voorburgwal in Amsterdam.
137, 148.
POLAK, mevrouw. 213, 296.
POLLEN, levensmiddelenbedrijf. 187.
POOLMAN, Gusta de VOS-, Zie: VOS-POOLMAN, Gusta de
POSSART, Ernst, 1841-1921, toneelspeler, regisseur en directeur van het Theater
in München. Hij was één van de oprichters van het Wagner- en Mozartfestival,
schreef ook over toneel. 18.
POST, Jac., administrateur bij N.V. Het Tooneel. 87, 285.
POSTHUMUS, Nicolaas Wilhelmus, 1880-1960, hoogleraar in de economische
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 190.
POTHUIS, Sam J., 1873-1937, diamantbewerker, gehuwd met Carry Smit. 44.
PRAAG, Betsy van, 1884-1943, pianiste. 20.
PREMISLAV, violist. 47.
PRÉVOST, Marcel, 1862-1941, Frans romanschrijver, journalist en uitgever.
114.
PRIESSNITZ, 1799-1851, een Duitse boer, die zich natuurarts noemde. 290.
PRIVAS, Xavier, 1863-1927, dichter-zanger. 42, 67, 84, 257, 266, 281, 284,
292, 299.
RAAFF, Mr. J., componist en pianist. 20.
RAALTE, Lo(dewijk) E.M. van, 1880-1943, zakenman, groot vriend van
Pisuisse. 74, 107, 123, 157, 160, 206, 207, 209, 210, 226, 287, 288, 295, 297.
RAALTE-VAN RAALTE, Ada S.R.E. van, 1880-1943. 74, 206, 207, 209, 295.
RAALTE, Jos van, 1906-1943. 206, 207, 295.
RAALTE, Stella van. 228.
RADEMAKER, J., hoteleigenaar. 106.
RANUCCI-BECKMANN, Bets, (Theodora Elisabeth), 1877-1965, actrice,
regiseuse, vertaalster en schrijfster. 15, 276.
REDDINGIUS, Johannes, 1873-1944, dichter, boekhandelaar sinds 1897 en
directeur van een concertbureau. 180.
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REESE, Dirk, (Henri Martinus), 1880-1967, exploiteur van Pschorr, hotelhouder.
124, 247, 254, 297.
REPELIUS, Jan, 1865-1941, belastingontvanger. 236.
REULE, Jacques, 1879-1954, acteur. 240.
REUSCH, luitenant. 185.
RICHEPIN, Jean, 1849-1926, Frans dichter en romanschrijver. 114.
RIEMSDIJK, Jhr. A(driaan) W(illem) G(errit) van, 1878-1930, directeur en
hoofdredacteur van de Oprichter Haarlemmer Courant (1912-1930), redacteur
Het Tooneel (1915-1928), medeoprichter van Het Toneel-Museum (opgegaan
in het Ned. Theater Instituut), toneel schrijver. 18.
RIEMSDIJK, Jan van, (Johannes Gerhardus), 1879-1954, Veluwse zanger van
boerenliedjes. 205.
RIENZI, Madame, zangeres. 102.
RINSE, Jac(obus), 1866-1930, nam het initiatief tot oprichting van het
Toneelmuseum (het huidige Ned. Theater Instituut) in 1924. Was jaren lid van
de Commissie van Beheer en Toezicht van de Toneelschool en de secretaris
daarvan. 20, 22.
ROB. 107, 140, 148, 167, 287, 290.
ROELVINK, Herman, (Christiaan Jurriaan), 1883-1957, regisseur en
toneelleider, schrijver van toneelstukken. Schreef ook onder het pseudoniem
Donaert van Elten. 175, 183, 197, 293, 295.
RÖSSING, J(ohan) H(erman), 1847-1918, van 1888-1918 gezaghebbend
toneelcriticus bij Het Nieuws van den Dag. Leraar toneelschool (1887-1890)
en secretaris van de K.V.H.N.T., vertaler. Hij was gehuwd met Anna Sablairolles.
18, 289.
ROETERS, Rodi, (Cristiaan Gijsbertus), 1892-1980, tekenaar, goochelaar en
clown. 259.
ROGMANS, dokter. 95.
ROLNICKE, Ignaz, schrijver. 271.
ROMENIJ, M(arcelis) B(ernardus), 1861-1938, arts, gehuwd met Marie Pisuisse.
44, 202, 205, 292, 293, 295.
RONNEVELD, R., hoteleigenaar. 170.
ROOS, Jan de. 175.
ROOS, Mies de. 147, 220, 227, 290, 297.
ROOSJE. 173, 292.
ROOY, Mr. L.F.A. de (Louis Frederik Anton), 1879-1954, advocaat en
procureur. 271.
ROSA, Naphtalie de (pseudoniem van Jean-Louis Pisuisse). 20, 21, 283, 285.
ROSE, Ruth la. 296.
ROSENVELDT, Jacoba. 280.
ROSENVELDT, Willem Louis. 280.
ROTHENBERG, J.N. von, chef van de firma Ro-
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thenberg-Batavia Hôtel der Nederlanden. 33.
ROTHSCHILD, Mayer Amschel, 1744-1812, bankier, begon een kleine
antiquiteiten winkel en een geldwisselbedrijf in Frankfurt A.M. De Rothschilds
hebben vele vorsten en staatshoofden geholpen bij de financiering van tal van
projecten. Zij zijn het symbool van zeer grote rijkdom. 210.
ROYAARDS, Willem (Cornelis), 1867-1929, acteur, regisseur, toneelleider en
toneelhervormer. Eredoctor in de Letteren en Wijsbegeerte. 14, 15, 38, 40, 41,
46, 52, 66, 73, 74, 76, 85, 87, 88, 92, 98, 99, 111, 112, 117, 140, 150, 153, 168,
169, 171, 202, 281, 283-287, 292.
RUBINO, Guiseppe. 234, 298.
RÜPHAN, J.H., assistent op de onderneming Kesaran-Medan.
Amateurtoneelspeler. 42.
RUPS, W., beheerder Filiaal Piano Magazijn K.K. Knies, Batavia. 33.
RURZELL, Milly. 296.
RUYS, Cor(nelis), 1889-1952, komisch karakterspeler, leraar, vertaler van
blijspelen, cabaretier. 91, 92, 190, 200, 228, 233, 285, 298.
RUYTER, P(etrus) C(ornelis) de, 1875-1966, handelsreiziger en tekstschrijver.
245.
RIJFSNIJDER, H., resident van Batavia. 143, 290.
RIJNDERS, E.J., hoteleigenaar. 251.
RIJSWIJCK, dr. Jan van, 1853-1906, burgemeester van Antwerpen (1892),
schrijver. 18.
SAALBORN, Louis, (Alexander Abraham), 1891-1957, kunstschilder, acteur,
toneelleider, decor- en costuumontwerper. 137.
SABELSON, Alfred, 1893-?. 160.
SABLAIROLLES, Anna, (Johanna Cornelia Sophia), 1861-1945, actrice,
gehuwd met J.H. Rössing. 166, 167, 292.
SALTER. 168, 172, 292.
SANTOS BANDEIRA, Don José de, 1879-1960, Portugees zakenman, intieme
vriend van Fie Carelsen. 15, 255, 258.
SARKIES, J.M., hoteleigenaar. 149.
SARKIES, L.M., eigenaar Oranje Hotel, Soerabaja. 149.
SASSEMUS, J., pianist en componist. 204.
SATTELMEYER, Marie (Maria Charlotte), 1890-1969, huishoudelijke hulp
van Fie Carelsen. 180, 225, 229, 231, 237, 240, 258, 259, 269, 273, 274, 279,
293, 297.
SCHAAP, J., redacteur van de Java Bode. 139.
SCHELFHOUT, André, Dré (Chretiën Henri Louis), 1872-?, ambtenaar, gehuwd
met Hans Pisuisse. 44, 216, 266, 296.
SCHILLER, Friedrich von, 1759-1805, Duits dichter en toneelschrijver. 228.
SCHIPPER, Chris, neef van Pisuisse. 191, 225.
SCHIPPER, Wilhelmina Jacoba, Zie: PISUISSE-SCHIPPER, Wilhelmina
Jacoba.
SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Jhr. Johann Heinrich von, 1891-1946,
procuratiehouder. 99, 101, 103, 104, 286.
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SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Jkvr. Johanna Wilhelmina Constantia
Henriëtte von, 1893-1975, Mezzosopraan. 127, 133, 148, 160, 164, 268, 288.
SCHMITZ, Tony, tekstschrijver. 298.
SCHNITZLER, Arthur, 1862-1931, Oostenrijks toneel- en romanschrijver. 58,
197.
SCHNITZLER, Louis, pianist, begeleider van de lyrisch, mimische danseres
Angèle Sydow en van J.H. Speenhof. 90, 92.
SCHOLANDER, Sven, 1860-1936, Zweeds componist en volksliederenzanger.
164.
SCHONITZER, L., directeur Metaalgieterij. 269.
SCHOUTEN, John M. 180.
SCHOUTEN, J., assistent onderneming Tandj. Kassan, Tebing Tinggi, Deli.
132.
SCHOUTEN jr. W., employé onderneming Martabing, Tebing Tinggi, Deli.
132.
SCHRÖDER, J(ohan) C(ristiaan), 1871-1939, gevreesd toneelcriticus van het
dagblad De Telegraaf. (pseudoniem Barbarossa). 15, 153, 167, 203, 241, 291,
292.
SCHUMANN, Circus. 71, 283.
SCHUMANN, Gotthold, 1825-1908, stamvader van het circusgeslacht. 71, 283.
SCHUT jr., J.W. 18.
SCHWAB, Herman, 1861-1951, acteur, regisseur en toneelleider. 117, 119,
175, 197, 250, 299.
SCHWAB-WELMAN, Wilhelmina, (Johanna Jacoba), 1862-1940, actrice. 250,
299.
SCHWARZE, Thérèse van DUYL-, 1851-1918, Nederlands schilderes, werd
vooral bekend om haar portretten. 18.
SERNÉ, fa., toneelcostumiers. 238.
SERVAES, Lize, (Elisabeth Wafelman), 1880-1966, actrice en dramaturge.
276.
SHAW, Bernard, (George), 1856-1950, Iers toneelschrijver. Zijn stukken
behandelen politieke en sociale problemen in naturalistische trant en voeren
een constante strijd tegen de huichelarij in de maatschappij. 14, 15, 26, 64, 203,
283, 284, 294.
SIENTJE, dienstmeisje. 100, 122, 255, 288.
SIEP, W.F., dirigent van het strijkje van Hotel des Indes, pianist en componist
van boerendansen. Oprichter van ‘Toonkunst Aurora’. 139.
SIMAN, Huisbediende. 34, 37.
SITSEN, P.H.W., oud-le luit. Genie, bouwopzichter. 155, 157.
SITSEN-RUSSER, Marie, actrice, o.a. bij Anna Klaasen's Toneelgezelschap.
155, 157.
SJIJNTJE, Zie: Sientje.
SLEESWIJK, Dr. A. 18.
SMIT, Adriana, (Zus), 1879-?, zuster van Coba Smit, gehuwd met Daniël de
Lange, zij komt niet in de brieven voor.
SMIT, Carry, zuster van Coba Smit, gehuwd met
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Sam Pothuis, zij komt niet in de brieven voor.
SMIT, Jacoba, Zie: PISUISSE-SMIT, Jacoba.
SMIT, Lena, zuster van Coba Smit, gehuwd met Gerard van Trooyen, zij komt
niet in de brieven voor.
SMIT, W., administrateur bij de Koningin Regentes. 208, 295.
SMIT, Willy. 24.
SMIT, vader van Coba Smit. 295.
SMIT-VAN DEN HONERT, moeder van Coba Smit. 295, 296.
SMIT KLEINE, F.H., 1845-1931, letterkundige, richtte in 1902 ‘Den Gulden
Winckel’, maandschrift voor boekenvrienden op. 18.
SMITS, A.W., hoteleigenaar. 76.
SMITS, H. 271.
SNACKERS, Henri J.F., hoteleigenaar. 221.
SNEEVLIET, Henk, (H.J.F.M.), 1883-1942, Nederlands politicus internationaal
bekend communist, was oorpronkelijk beambte bij de Spoorwegen. 293.
SNEL, Hans, 1904-1947, conferencier, chansonnier en tekenaar. 265.
SNOEK, Hans. 191, 294.
SONNEVELD, Wim (Willem), 1917-1974, cabaretier, zanger, acteur. 277.
SORBACH, Michel, (Willem), 1962-. caberatier. 278.
SOREL, Ada, zangeres, zong volkomen op haar gevoel. Ze werd in het Centraal
Theater aangekondigd als: Deutschland's erste Kabaretkünstlerin. 123.
SOREL, Agnes, 1422-1450, gunstelinge van de Franse Koning Karel VII. 142,
290.
SOREL, Poldi, 1887-1946, blijspelactrice, ook opgetreden onder de naam
Mignon Sorel, in 1920 gehuwd met Louis de Vriendt. 142, 290.
SPANJAARD, Grietje, gehuwd met Izak Menko. 212.
SPEENHOFF, Césarine, (Alexandrine Césarina Julia Prinz), 1883-1946, zangeres
en sinds 1905 gehuwd met Koos Speenhoff. 13, 192.
SPEENHOFF, Koos, (Jacobus Hendrikus), 1869-1945, dichter-zanger, tekenaar
en schrijver van enige toneelstukken. 13, 29, 89, 176, 192, 202, 212, 260, 275,
277, 281, 296.
SPIESS, Otto Wolfgang, 1893-1931, tekenaar. 160.
SPITTEL, Frans. 15.
SPOOR, Henri, (Hendrik Gerard Adriaan Simon), 1869-1912, acteur. 25, 32,
37, 40, 47, 280, 289.
SPOOR, Josephina Louise, (Phine), 1868-1961, actrice tot haar huwelijk met
Willem Royaards (getrouwd 1894, gescheiden 1903) daarna
voordrachtskunstenares. 37, 39, 280.
SPREE, Marius, (Petrus Marirus), 1876-1929, volksacteur, toneelleider,
toneelschrijver en directeur van de Circus Schouwburg in Rotterdam. 214.
STAAL, Maupie. (Mozes van der Staal), 1887-1978, humorist en imitator,
maakte van zijn hobby (optreden voor bruiloften en partijen) zijn beroep. 192.
STAALDUYNEN, Yard van, 1876-1961, acteur. 211, 216, 217, 296.
STALLIE, Fam. van. 31, 37.
STAPELVELD, Jean, 1887-1963, acteur, chansonnier, toneelschrijver en
schilder. 24, 200.
STEADMAN, VAN PRAAGH en GAYLOR, procureurs. 103.
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STEEN, Gerrit van der, 1880-1961, administrateur van de H.B.S. en bij Max
van Gelder. 90, 123.
STEEN, moeder van der, Soerabaja. 66.
STEENBERGEN, Paul, (Jozef), 1907-1989, acteur. 16, 278.
STELLWAGEN, A(rnold) W(illem), 1877-1969, criticus, schrijver, regisseur,
directeur en leraar aan de Toneelschool. 227, 297.
STERKMAN, notaris. 211, 214, 215, 217, 296.
STERNHEIM, Jo (Joseph), 1887-1956, acteur, voorvechter voor de sociale
positie van de toneelspeler, gehuwd met Maria Catharina Haye. 119, 174, 293.
STERNHEIM-HAYE, Maria Catharina, 1894-1973, kleedster, actrice in kleine
rollen, was sinds 1915 met Jo Sternheim gehuwd. 174.
STEVENS. 207.
STIGT, G. van, hoteleigenaar. 207, 253.
STOKER, boekverkoper en medewerker van het concertbureau in Hilversum.
180.
STOKVIS, prof. dr. B(arend) J(oseph), 1834-1902, hoogleraar algemene
pathologie, schreef een groot aantal artikelen in diverse tijdschriften. Hij was
de medeoprichter en directeur van het Koloniaal Geneeskundig museum in
Amsterdam (1891). 18.
STOOP, F.C., voorzitter van de Nederlandse vereniging in Londen. 104.
STRAUS, Oscar, 1870-1954, componist en theaterkapelmeester. 66.
STRINDBERG, August, 1849-1912, Zweeds auteur, verwierf als toneelschrijver
wereldreputatie. 286.
STRINDBERG-UHL, Frida, 1872-1943, tweede vrouw van August Strindberg.
98-103, 105, 286.
STRUVÉ, C., hoteleigenaar. 70, 163.
STUERS, Eugène Paul Emanuel de. 216.
STUERS, Louis Hubert Lambert de, 1899-1970. 216.
STUERS, nichtje van Mien van Lissa. 162.
STUMPFF, Willem, 1826-1912, toneeldirecteur, leider van de Parkconcerten
in de plantage in Amsterdam, bekend impresario. 283, 292.
STUUROP, Henk, (Hendrik Willem), 1894-1956, pianist, violist, klarinetspeler,
zanger en begeleider van Pisuisse. 13, 259, 260, 261, 262, 265, 270.
SULLY, Mounet, Zie: MOUNET-SULLY.
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SWELLENGREBEL, dr. N(icolaas) H(endrik), 1885-?, bioloog, bijzonder
hoogleraar aan de U. v.A. vanwege zijn verbinding met het Instituut van de
Tropen. 173.
TACK. 90, 92.
TAK, Max, 1891-1967, musicus, journalist en impresario. Vanaf 1940 werkzaam
in New York. 265, 269, 277.
TAS, Hans, (Henri), 1888-1961, diamantair en man van Lola Cornero. 215,
217, 222, 247, 270, 296, 297, 299.
TEIGH BLOOM, Murray, zie: BLOOM, Murray Teigh
TELLEGGEN, Lou, (Isidor van Dameler), 1881-1934, acteur. 99.
TEUNE, Hendrik Klaas, 1874-1943, acteur, trad weinig op, schreef veel artikelen
over toneel in tijdschriften en kranten. Hij stichtte de Nederlandse Kunstenaars
Kring. 73, 85.
THOLEN, Herman, (Johan), 1897-1982, conférencier en cabaretier, vormde
samen met Albert van Lier het duo The ‘Juveniles’. 13, 229, 277, 285.
THOMASSEN, cabaret medewerker. 204.
TIDDENS, Pieter, (Pieter Alfons Oswald Maria), 1958-., cabaretier, acteur,
tekstschrijver, componist en regisseur. 278.
TINDAL. 64, 282.
TOELAAR, mevrouw. 116.
TOONTJE, ober. 174, 292.
TOOREN, Marijke van, (Maria Helena), 1901-., cabaretière, actrice, journaliste
en vertaalster. 265.
TOUW, Marjolijn, (Hendrika), 1962-., cabaretière en actrice. 278.
TREUB, Marie Willem Frederik, 1858-1931, Nederlands econoom en staatsman,
was van 1914-1916 en van 1917-1918 minister van financiën. 190, 210, 296.
TROOYEN, Gerard van, arts, gehuwd met Lena Smit, zuster van Coba Smit.
44.
TROSSEL, Patty, 1963-., zangeres. 278.
TSCHETSCHORKE, danser. 200, 204, 295.
UDE, Julia, (Maria Henriëtte Juliana), 1873-1922, actrice. 73.
VALKENBURG, arts van het Burgerziekenhuis. 220.
VALLON, René, 1880-1911, Frans vlieger. 53, 281.
VANCKEURS, komiek. 66.
VANTEYEN, hoofdraden, Deli Maatschappij, een Belg. 136.
VEELEN, J. van, hoteleigenaar, Berlijn. 159, 161, 166, 168.
VEEN, van. 92.
VEEN, Herman van (Hermanus Jantinus), 1945-., cabaretier, zanger, componist,
tekstdichter en regisseur. 277.
VEER, Willem van der, 1887-1960, was in 1906/07 medeleerling van Fie
Carelsen. Acteur, regisseur, directeur, leider van ‘De Dietse spelers’, speelde
vaak in de stomme film. 24, 48.
VEERTJE, Zie: VEER, Willem van der.
VELLEMA, Mej., dochter van P. Vellema, notaris in Bandoeng. 129.
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VERBEEK, Dirk, 1883-1954, journalist, toneelspeler, regisseur en directeur.
15, 276.
VERHEYDEN, Léontien, 1886-1932, vrouw van Henry Wijnmalen. 284.
VERKADE, Eduard, (Rutger), 1878-1961, acteur, belangrijk toneelvernieuwer,
regisseur, criticus (bij de Groene Amsterdammer), publiceerde tal van artikelen,
leraar aan de toneelschool en (gedurende zijn hele leven) voordrachtskunstenaar.
15, 38, 191, 202, 203, 206, 215, 217, 219, 224, 227, 235, 241, 272, 297, 298.
VERKADE, Jan Willibrord O.S.B., 1868-1946, Benedictijn, werd in 1902 tot
priester gewijd. 243, 298.
VERMAAS, C(arel) Ph(ilippus), 1875-1972, architect, was gehuwd met Mien
Pisuisse. 44, 296.
VERMAAS, Elly, dochter van Carel Vermaas en Mien Pisuisse. 216, 296.
VERMEULEN, Mien, (Wilhelmina Duinker), 1885-1929, onderwijzeres en
actrice. 29, 92, 275, 277, 285.
VERSTRAETE, Guus, (August Juliaan de Graaf), 1914-., acteur, dramaturg,
regisseur, vertaler, schouwburgdirecteur. 278.
VERSTRAETE, Jules, (Julien Gustave de Graaf), 1883-1951, acteur, docent
aan de toneelschool. 250, 299.
VERWIEL, P.W.H., hoteleigenaar. 196.
VETERMAN, Eduard, (Elias), 1901-1946, regisseur, décor- en
costuumontwerper en toneelschrijver. 15, 259.
VIERHOUT, Mattheus, 1866-1949, journalist, criticus en hoofdredacteur van
‘De Locomotief’, Semarang en hoofdred. Sumatrapost (1916/17). Directeur van
de Amsterdamse Berlitz Mij. 33, 35.
VINCENT, Johan Evert, 1875-1929, hoofdagent Molukse Handelsvenn. Menado,
amateur goochelaar. 47.
VINKESTEYN, Dr. C.J., (Cornelis Johannes), 1859-?, rector gymnasium,
hoofdbestuurder van het Nederlands Toneelverbond. 22.
VIS, M(artinus), 1869-1948. administrateur, gehuwd met Roosje Bouwmeester.
139, 143, 144, 292.
VISSER, Edmond, (Eduard), 1882-1941, heeft toneellessen gehad van Willem
Royaards, journalist van de Haagsche Courant en schrijver van het boek ‘Het
Nederlandsche cabaret.’ 19, 26, 222, 235, 265, 297.
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VLIET, Paul van, 1935-., mr. in de rechten, cabaretier, tekstschrijver. 277.
VLIET, Theo(dorus) van (der), 1880-1965, operaen operettezanger in binnenen buitenland en toneelleider. 24.
VOGELZANG, Dora, 1886-1921, balletdanseres en actrice. 24.
VOLKHARDT, Gebrüder, hoteleigenaars, München. 169.
VOLLENHOVEN, Joost van, secretaris van de Deli Mij. in Medan. 42, 111.
VOS, Herre (Frederik) de, 1877-1949, operettezanger en cabaretier,
tekstschrijver. 100, 172, 286.
VOS jr., Jan, C(ornelis) de, 1897-1959, acteur en regisseur. 172, 175, 178, 184,
292, 293, 294.
VOS sr., Jan C(ornelis) de, 1855-1931, acteur, regisseur en toneelleider. 163,
172, 175, 178, 197, 291, 292, 293.
VOS-POOLMAN, Gusta de, (Augusta Johanna), 1870-1943, actrice, vrouw
van Jan C. de Vos sr. 163, 172, 178, 291, 292.
VOS-POORTER, Nora de, actrice, 2e vrouw van Jan C. de Vos jr. 172, 178,
292, 294.
VOSSEN, Arthur, hoteleigenaar. 172, 200, 292.
VOUTE, E.J., 1875-?, admininistrateur bij de credietbank in Garoet. 154.
VREDE, juffrouw, in 1906-1907 de verloofde van Max Blokzijl. 165, 280.
VREDENBURGH, Jhr. Dr. C(arel) G(erard) W(illem) F(rederik) van,
1874-1927, Nederlands gezant te Brussel en in Roemenië. 80, 82-84, 259, 284.
VRIENDT, Louis de (Francois Jacques), 1874-1946, acteur, medewerker Intieme
Kunstavonden van Max van Gelder, librettist. 142, 290.
VRIES, Beppie (Elisabeth) de, 1893-1965, operette ster. 215, 217, 222, 234,
249, 274, 296.
VRIES, Louis de, 1871-1940, acteur en directeur. 235.
VRIES, Sophie de, (ps. van Louise Sophie Maria Elisabeth de Moor), 1873-1961,
aanvankelijk pianiste, later actrice. 25, 32, 39, 63.
VROLIK, Gerard, (Gerardus), 1882-1944, acteur, gaat in 1924 met Ada van
Duyl naar Nederlands-Indië. 148, 290.
WAGNER, Frank, dirigent-kapelmeester. 292.
WALCH, prof. dr. J.L., 1879-1946, letterkundige, hoogleraar in Parijs, schrijver
en criticus in ‘Het Vaderland’, directeur van de toneelschool, specialiseerde
zich in de toneelgeschiedenis en oudere literatuur. 89.
WALT-VAN LENNEP, Theodora Augusta van, 1877-1950, volgde lessen in
voordracht bij Pisuisse. 205.
WEGERIF, H.J. (Hendrik Johannes), 1879-1946, accountant. 229.
WENSMA-KLAASEN, Anna, (Elisabeth), 1881-1944, actrice. 107.
WERTHEIM, Hendrik, 1868-?, comm. Grand-Théâtre. 18.
WESTENBERG, oud hoofd-administrateur van de Ned. Rubber Maatschappij.
271.
WIBAUT, F(lorentius) M(arinus), 1859-1936, Nederlands politicus. 284.
WIET, Zie: GIMBERG, Louis
WILHELM, Mej. 129, 132.
WILHELMINA, Helena Pauline Maria, 1880-1962, Koningin der Nederlanden
van 1898 tot 1948 trouwde in 1901 met Hertog Hendrik van
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Mecklenburg-Schwerin. Uit dit huwelijk werd op 30 april 1909 hun dochter
Juliana geboren. 29, 281,290.
WILKENS, dr. J.A., stadgeneesheer Semarang. 141, 142.
WILS, G. administrateur en manusje van alles bij Pisuisse. 183, 195, 197, 201,
204, 295.
WILSON, Henri, 2e administrateur van het Nederlandsch-Indisch Tooneel. 25.
WINTER, Abraham de, 1841-1920, karakterkomiek. 66.
WINTERTON. 103.
WITHAAR, Marie. 24.
WITTE, Dirk, (Hermanus), 1885-1932, houthandelaar, componist en tekstdichter
van cabaretliedjes. 13, 172, 176, 187, 189, 197, 205, 208, 209, 211, 217, 228,
234, 264, 277, 282, 294, 295, 298.
WOENSDREGT, M.M.G., officier van gezondheid, 2e klas, Batavia. 129, 132,
288.
WOENSDREGT-VAN BLADEL, J.M.L. 128, 132.
WOLFF, A., redacteur van de Wereldkroniek. 119, 167, 288.
WOLFF, Heinrich, werkzaam bij het bureau Guttmann. 163.
WOLFF, Willy, tekstschrijver. 119, 288.
WONDER, Gerrit Janszoon, hoteleigenaar. 122.
WOUDHUISEN DE VRIES. 129.
WOUDHUISEN, Moritz D., 1874-1936, in zaken, man van Julia Cuypers. 95,
96, 285.
WOUDHUYSEN. 160.
WIJBRANDS, Karel, 1863-1939, journalist van Het Nieuws van den dag van
Nederlandsch-Indië, wordt in ‘Journalisten op Java’, van Dr. C.W. Wormer
omschreven als ‘de geestige, onverzoenlijke, de onbeheerschte, de groote
Indische journalist uit het begin dezer eeuw.’ Wijbrands zette vaak alleen zijn
initialen onder zijn stukken K.W. 139, 140, 141, 143, 290.
WIJK, J. van, vertaler. 258.
WIJK, P.H. van der, inspecteur van de Paketvaart in Makassar. 95.
WIJNMALEN, Henri (Henricus Joannes Evert Willem Carel), 1889-?, piloot
en directeur automobielfabriek. 75. 284.
WIJS-MOUTON, Manna de, 1873-1947, dichte-
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res, componiste en voordrachtskunstenares, kreeg pas grote bekendheid toen
Pisuisse als eerste één van haar liedjes ‘Het tasje’ op zijn repertoire nam. 166.
Z, Nan, redactrice van de Amsterdamsche Dameskroniek. 188.
ZADOKS, Estella, 1871-?, schrijfster van kinderboeken, huwde in 1911 Edmond
Visser. 222, 265, 297.
ZECHANDELAAR, dr. 236.
ZWAAN, Ari van der (Adriaan), 1896-1981, machinist NS, man van Marie
Sattelmeyer. 258, 270, 273, 274, 299.
ZWANENBURG, van, huisagent van de Tivolibioscopen. 190.
De auteur houdt zich aanbevolen voor verdere aanvullingen en op- en
aanmerkingen.
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Cabaretliedjes
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Teksten en liedjes van Jean-Louis Pisuisse.
Brave ouders
Dronkenmans-tooneel
De Fransche gouvernante
De gangen van het Concertgebouw
Gekerstend Indië
Hoon
Meisjes
Minneklachtje
Pieter's levensgang
Poëzie en proza in de thee
'n Troostlied voor 'n armen artist
De vlek
Wiegelied voor Jenneke

Teksten en liedjes van J.H. Speenhoff, Herre de Vos en Dirk Witte.
Aan 'n landweerman
Annètje
Aspirine
Het broekie van Jantje
De goedgezinde meid
Hora ruit
Kringloop
Het land van Noordscharwou
Lente
M'n eerste
De Mei
Meisje
Mensch, durf te leven!
De oude zanger
De peren
Het wijnglas

Internationale chansons
Der Arbeitsmann
Auf Flügeln des Gesanges
Autour du chat noir
Berceuse
Follow me 'ome
Les inquiets
La jalouse
Ma tête
Mad Willie
Das Märchen vom unschuldigen Nixlein
Les metamorphoses
My old Dutch
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The old umbrella
Les poilus de l'Argonne
Robin-a-thrush
Le roi a fait battre tambour
Serrez vos rangs!
Le travail
Der Wagon rollt
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Teksten en liedjes van Jean-Louis Pisuisse.
De met * aangegeven teksten zijn niet eerder gepubliceerd.

* Brave ouders.
'n Jonge man, 'n meisje teer
Die wilde, elkander trouwen...
Daar was geen and're reden veur
Als dat z'elkander wouên.
Hij was 'n zorgelooze kwant
En zij 'n argloos kind,
Die droomden zich de huw'lijksband
'n Rose zijden lint...
Gelukkig had zij nog 'n Pa,
'n Heel verstandig vader.
En bovendien nog 'n Mama,
En deze twee tegader
Die waakten voor het levensheil
Van hun geliefde dochter:
Ze kenden same 'n ouwe dweil
Met duiten. En die kocht'r.
't Jonge meisje werd ‘mevrouw’,
Maar van den dorren ouwe
Kon 't arme kind dat leven wou
En liefde zocht, niet houe.
En als 't Lente, voorjaar was,
Dan had ze oogenblikken,
Dan zocht ze buite 'n plekje in 't gras...
Daar zat ze stil te snikken.
En 't eindigde met 'n schandaal,
'n Echtbreuk en 'n scheiding Voor leutertantes allemaal
'n Reden tot verblijding.
De theestoof en de koffiekan,
Die zongen 't zelfde wijsje.
Want heel de stad sprak schande van
Dat zedelooze meisje.
De man, die troostte zich weldra,
Hij kocht wel gauw 'n ander...
Maar 't ergst was 't voor haar Pa en Ma,
Zoo zei men tot elkander.
Je dochter als 'n slet in huis,
Je zou 't geen vijand wenschen....
Ja ja, zoo'n kind dat is 'n kruis
Voor zulke nette menschen.
Lebong, April 1910. ten huize van Karl Krickhaus
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* Dronkenmans-tooneel.
Natuurlijk, 't is vandaag weer net als and're dagen,
'n Vent van mijn slag hoeft geen baas meer om
karwei te vragen,
Want d' een zeit ‘Volk genoeg’ en d'ander
‘Menschen over’....
Als je verdomd, 'n dief was of 'n roover
Dan kon 't niet lammer zijn, zooals je van zoo'n
werk af-sluipt.
Want ‘Volk genoeg’ is flauwe kul: ze weten 't
wel:
‘Hij zuipt’!
Hij zuipt... Hij zuipt... ja, godverdomme
Zoover is 't dan met mijn gelukkig al gekomme'
Dat ze 't op m'n gezicht en in m'n oogen lezen:
Dat moet er een van likkem - jajem wezen.
't Is of, god beter het, de drank al van mijn kleêren
druipt....
Pas op, patroon! Pas op, hoor baas, die man
die zuipt!
Als zij 'ns wist hoe dat 'k hier mijn verderf drink,
Zou zij dan.... Och, verrek,.... als ik maar naar de
verf stink
Dan doet z'al nuffig, maakt z'al spul genoeg...
Nou zou 't nog erger zijn.... nou stink ik naar de
kroeg.
Wat geeft zoo'n meid erom hoe diep je in de vullis
kruipt.
Zij haalt 'r neus nog hooger op.... Gelijk,
nietwaar? ‘Hij zuipt!....’
Hij zuipt zich buiten werk; dan breng ie als 'n
stommerd
z'n plunje en z'n gereedschap naar de lommerd.
'n Werkman wou ze niet, nee zij most 'n meneer...
Nou ben ik heelemaal niks, zelfs geen werkman
meer.
Nou drink 'k ze bij de maat, wàt zeg 'k, voor mijn
part uit de kuip...
Ik ben er overheen. Ze kan 't me doen. Ik zuip.
Hier, annéme... Hé... chef!.... Hier schele
salamander,
Is mijn geld niet zoo goed als dat van ieder ander...
Omdat 'k nou buiten werk ben, daarom heb ik nog
wel centen...’
Zoo, tap jij mij niet meer... Wat be'jij voor 'n vent,
èh?
Is het joùw zorg, al blijf 'k in 'n jeneverstuip....
Ik geef ze 'r zin, d'r zin, d'r zin.... ik zuip!....
ik zuip!....
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Aanboord ss. Kasuga Waru
tusschen Modje en Nagasaki
23 April 1911.

De Fransche gouvernante.
'n Groote stad, 'n stille gracht,
'n Deftig huis met ‘horren’,
'n Liverei-knecht, 't is de pracht,
Met bakkebaard, geen snorren.
Die staat te buigen voor de deur,
En uit de vigelante
Stapt met 'n lachje en 'n kleur:
De Fransche Gouvernante.
Mevrouw ontvangt haar in 't kantoor,
Mam'sell maakt ‘révérence’.
Mama stelt haar de meisjes voor:
Mimi, Fifi, Hortense.
Papa zegt heel distrait: ‘Bonjour’,
Maar achter zijn courante'
Zit hij als kenner op de loer
Naar de Fransche Gouvernante.
Tusschen het slaapvertrek der juf
En het boudoir der meisjes
Daar zingt de oudste zoon, - student -.
Sentimenteele wijsjes.
Er klinkt verliefdheid in de stem
Van Wim, den elegante',
Niet voor de zusjes, maar voor hem
Is de Fransche Gouvernante.
Als straks Mam'sell' zich toiletteert,
Staan Frans en Fritsje buiten,
De tweelingen, die door 't sleutelgat....
De Marseillaise fluiten.
De ‘Vrouw’ is reeds het zwakke punt
Voor deze jonge kwante'
En strakjes spelen ze kruis of munt
Om de Fransche Gouvernante.
En d' and'ren morgen aan 't ontbijt Mam'sell' die is nog boven Dan komen de jonge meisjes los:
‘O, Ma! U kunt 't niet gelooven,
Ze draagt 'n onderrok van zij
En 'n...weet-u-wel met kante'
En 'n opengewerkte nachtjapon,
De Fransche Gouvernante’.
‘En als ze 'r bad genomen heeft,
Dan parfumeert ze 'r arme'
Haar schouders en haar heele hals
Met violette-de-parme!....’
Papa zegt: ‘Zulke praatjes zijn
Unladylike, gênant.... eh...’
Maar ondertusschen denkt-ie ‘Fijn,

Mijn liefste lief

Zoo'n Fransche Gouvernante!’
En Wim en Frans en Frederik
Die zitte' erbij te gnuiven
En ieder denkt: Als 't lukt zal ik
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M' eens op Mam'selle fuiven.
Kortom, het heele huis loopt dol
Op de geestige, piquante
Modieuse en verleidelijke
Fransche Gouvernante.
'n Deftig huis... dus hallef elf,
Dan zijn de lui naar bed en
Dan laat één rolgordijn je zien
De raarste silhouetten.
Soms is 't Papa, en soms is 't Wim,
Ook Frits en Frans zijn klante',
Maar altijd is de and're schim....
De Fransche Gouvernante!
October 1910,
‘Two Rivers’
Medan.

De gangen van het Concertgebouw.
Als de helft van het programma is afgeleverd,
En de pauze wordt geannonceerd,
Dan is 't smartelijk-verbeid moment gekomen,
Waarin men eindelijk zich werk'lijk amuseert:
Heel 't publiek vliedt ijlings door de deuren,
't Is 'n drijven, drukken, dringen en gedouw
Naar de pauze-parade in de gangen,
In de corridors van het ‘Gebouw’.
Deftig drentelt men in drommen op en neder,
Of men staat zich te exposeeren langs den wand,
En men zorgt daarbij vooral dat and'ren weten:
‘Van muziek heb ik zoo vrees'lijk veel verstand’....
Met Debussy dweept de een, met Mahler d'ander,
Wat den eene heet maakt, laat den ander lauw,
Maar 'n elk lucht z'n opinie in de pauze,
In de corridors van het ‘Gebouw’.
Menig huisvader, jarenlang verbonden
Aan zijn echtvriendin in reine harmonie,
Heeft destijds zijn ‘dulcinea’ gevonden
Aan het eind van de ‘Vijfde Symphonie’.
Ja, zoo menig erentfest en deftig huw'lijk,
Van onkreukbare eerbaarheid en trouw,
Begon met 'n flirtation in de pauze.
In de corridors van het ‘Gebouw’.
22/23 September 1910.

* Gekerstend Indie.
Spotlied op het Indische regeeringsbeleid, geinaugureerd
onder G.G. Van Idenburg.1)
1) G.G. Van Idenburg; A.W.F. van Idenburg, 1861-1935, Nederlands staatsman, is van
1909-1916 Gouverneur Generaal.
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Ik kan mij langer niet bedwingen,
'k Wil met groote dankbaarheid
Hier een huld' en loflied zingen
Op het nieuwe Staatsbeleid,
Dat onlangs per circulaire
Insulind' gekerstend heeft,
Zoodat niemand in misère
Van het ongeloof meer leeft.
Elken morgen, voór hun werk,
Gaan de menschen naar de kerk,
Bidden zich van zonden rein
Want God! Ze zijn zoo fijn!
Kerken en kapellen rijze, als paddestoelen uit den
grond,
Kloosters, zendelingspaleizen ziet men overal in
't rond
En inplaats van door soldaten
Wordt het land bepatrouilleerd
Door een leger van prelaten,
't Welk het Heidendom bekeert
Hindoe, Jood en Muzelman
Brengen ze bekeering ân,
Houden 't ongeloof in toom...
Want God! Ze zijn zoo vroom!
Passar houde op Zondagmorgen
Rijmt zich niet met Christ'lijkheid.
Onze Lieve Heer zal zorgen,
Dat daar niemand schâ bij lijdt.
Wat daar voor 'n arme bliksem
Vroeger te verdienen viel,
Krijgt-ie nu niet in contanten,
Maar in ‘winste aan zijn ziel.’
Als zoo'n man daar lak ân heit,
Ligt dat aan z'n zeedlijkheid,
En dan is het onze plicht
Om te bidden voor zijn ‘licht.’
Spoedig maakt men societeiten
Tot een jonghelingsgesticht,
Er komt boete op het ‘paiten’ (=bitteren)
En de schouwburgen gaan dicht.
Voetbalwedstrijde en concerten
Worden Christ'lijk afgeschaft
En je hondje wordt verzopen
Als 't onder kerktijd blaft.
Indië wordt mettertijd
In religie geconfijt,
Wordt gezaligd voor en na:
Soli Deo Gloria!
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Het groot-ambtenaars examen
Wordt totaal gereformeerd,
En benoemd wordt die de meeste
Bijbelteksten heeft geleerd.
Die een kerkbeurt kan vervullen
Naar den aard, zooals 't behoort,
En doorkneed is in den rechtgezinden
Uitleg van ‘het Woord’
Van 't B.B. legt heel de staf
Pet en uniformjasje af,
Krijgt 'n kuitbroek en 'n steek
En fuift de rapat op 'n preek.
Onbewerkte wetsontwerpen
Liggen er bij karrevracht,
Maar... de godsdienst kan niet wachten,
Neen geen dag, en neen, geen nacht.
Spoorwegreeg'ling, arbeids wetten
Heel de boel is stopgezet,
En voorloopig wordt in Buitenzorg
Op godsdienst slechts gelet.
‘Bid en werk’, zoo heet 't dan...
Ja - maar 't werk, komt achterân.
Men verprutst den kostb'ren tijd
Aan vage zielezaligheid.
En 't is heug'lijk op te merken:
Er rust zegen op het werk:
's Zondags is er in Batavia
Haast geen plaats meer in de kerk.
En ze kruipen, als ze kunnen
Erreg dicht bij dominé....
Maar ze zitten 't liefst van allen
Vis-à-vis van den G.G.
En beweert U: ‘Om de smeer
Likt de kat de kandeleer’,
Neen, 'k verzeker U, 't is heusch,
Al die lui zijn religieus!
En zoo raken wij ten slotte
't Vrees'lijk paganisme kwijt:
Insulinde ligt te baden
In een zon van christ'lijkheid.
Maar.... de Oude Man, daarboven,
In zijn zielebakkerij,
Kijkt omlaag en lacht eens witjes
Om die zelfverlakkerij.
En Hij mompelt heel zachtzinnig
Deze kleine paradox:
‘Ach, mijn vromen zijn vrijzinnig Mijn mìs-kenners.... orthodox’
Seriboe Dolok tot Bandar Baroe. 22/23 September
1910.

Aanteekening:
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Bovenstaand liedje, dat ik alleen ter Oostkust van Sumatra, dus in Medan en
omliggende plaatsen, heb gezongen wijl toen mijn groote tournée op Java reeds
achter den rug was, heeft mij - allicht! - de verontwaardiging van vele oogendienaars,
strebers en huichelaars op den hals gehaald, alsmede de ontstemming van de
bestuursmannen, welke laatsten er zelfs over gedacht hebben mij te laten ‘vervolgen.’
't Is er, helaas, niet van gekomen. Wat zou 't 'n prachtreclame zijn geweest.... 't Spijt
me dat ook enkele waarlijk goede en eerlijke menschen aanstoot aan m'n liedje hebben
genomen, wijl ze vonden dat ik oneerbiedig tegen God ben geweest.....
Dit blijft een zaak tusschen Mijn God en mij.
JLP.
Naar aanleiding van een tegen mij ingestelden klacht heb ik van ‘Gekerstend Indië’
in eenigzins gewijzigde vorm op 27 Dec. 1910 een afschrift gemaakt op verzoek van
den HulpOfficier v. Justitie te Palembang, den Controleur BGB - Nieuwenhuis Zulks na een opvoering op 24 December.
JLP.
Op Java, waar 'k toch nog terug kwam, ging ‘Gekerstend Indië’ er maar op enkele
plaatsen ‘in’. -Wonderlijk en onverklaarbaar.
Tenzij men overwege dat op Java ‘Buitenzorg’ ligt.....
JLP.
Het laatste couplet is door mij enigszins gewijzigd en luidt thans voor de
desbetreffende regels:
Maar, de Oude Man daarboven
Sluit misnoegd de Hemeldeur:
Al die vromigheid-parade
Staat bij hem niet in de geur:
En Hij mompelt, enz.

JLP.
De titel is onder de hand veranderd in ‘Gekerstend Indië’, een minzaam liedje voor
de ‘plotselinge’ Christenen van 1910 in N.J.
JLP.
Januari 1910
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* Hoon.
(Aan een oude maitresse, die carrière heeft gemaakt.)
Ik zag je juist het restaurant inglijden
M'n oude hartsvriendin....
De menschen weke'eerbiedig uit terzijden
Als voor 'n koningin.
Want van je prachtfiguur van schitt'rende mondaine
Ging geur van weelde uit....
Jij hebt 't goed, liet mij alleen in de déveine 'k Benijd je niet... Ik lach je uit.
Ik zit alleen hier. 'k Krabbel 'n gedichtje,
- 't Is voor m'n boterham Maar jij? Jij fokte kapitaal m'n wichtje
Toen je hèm nam,
Hem lokte met je lijf van weeld'rige brunnette,
Den ouden Protz-bankier.
Die j'in 'n deftig huis en in de luxe zette.
'k Benijd je niet... Ik heb plezier.
Ja, 'k heb plezier, als ik dat oud scharminkel
Naast jou zie gaan.
Moet hij, dat lijf, die krakebeenewinkel...
Naast jou bestaan?
Zeg, hijgt-ie niet naar lucht onder jouw vuur'ge
zoenen?
Of... zoen jij soms niet meer?
Heeft hij misschien genoeg aan rokken en aan
schoenen?
'k Benijd je niet... met zoo'n meneer!
Toen je met mij ging, kroop je, als je 't koud had,
Onder m'n oude cape,
Toen je geen edelsteenen en geen goud had,
Geen rokken met 'n sleep.
Dan mocht ik je in m'n bed vast in m'n armen
sluiten...
Zoo warremden w'elkaar....
Nou loop je in bonte avondmantels van zijn duiten
'k Benijd je niet....
Zoo'n jas weegt mij, mij vrije vagebond te zwaar!
Estate Two Rivers
Medan, Januari 1910.
bij Jan Huges.

Meisjes.
Wanneer zo als jongen het leven je pakt
Met zijn wetjes, zijn plichtjes, zijn eisjes,
Dan duurt het niet lang, of je komt in contact
Met het grote probleem: met de meisjes!
Die zijn zoeter bij spelen en leren dan jij
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En die wassen zich zelfs ‘uit d'r eigen’,
Die passen veel meer op haar kleren dan jij
En zijn bang om een standje te krijgen.
In huis en op school zijn de straffen voor jou
En voor haar zijn de lof en de prijsjes.
En waar alles om draait, och, je merkt het al gauw:
't Zijn de meisjes, de meisjes, de meisjes!
De grote meisjes, de kleine meisjes,
De grove meisjes, de fijne meisjes,
De bruine meisjes, de blonde meisjes,
De hoekige meisjes, de ronde meisjes,
De aardige kuil-in-d'r-kinnetjes meisjes,
De ben-ik-geen-aardig-vriendinnetje meisjes,
De suffige, steeds schone handjes meisjes,
De nuffige broekjes met kantjes meisjes,
Zij zijn nummer een en jij bent nummer twee,
Of liever: je telt helemaal niet meer mee,
Naast de meisjes, de meisjes, de meisjes.
Dan wor je zo twintig: je hangt aan de muur
Veel aardige snuitjes in lijstjes,
en iedere dag brengt een nieuw avontuur
Want dan ben je getapt bij de meisjes!
Dan vlei je jezelf dat j'een Don Juan bent,
Verzadigd van ondervinden,
Die 't meisje in al haar verscheidenheid kent
En het om de vinger kan winden.
Zij laten 't je g'loven en jij, je slikt braaf
Haar lieve vereringsbewijsjes.
In schijn ben je meester, in werk'lijkheid slaaf
Van de meisjes, de meisjes, de meisjes!
Van schattige meisjes, van kattige meisjes,
Van schuchtere meisjes, van nuchtere meisjes,
Van willige meisjes, van grillige meisjes,
Van mollige meisjes, van lollige meisjes.
Van heel onschuldige naïeve meisjes,
Van kameraadschap'lijke sportieve meisjes,
Van motorfiets en van tennis meisjes,
Van wie-maakt-eens-leuk-met-me-kennis
meisjes.
Jij voelt je gevleid en spendeert dan gedwee
Je lijf en je ziel en je portemonnaie
Aan de meisjes, de meisjes, de meisjes.
Maar raak je zo zoetjes de veertig voorbij
En je haar wordt wat dun en wat grijsjes,
Dan ga je voorzichtig een beetje op zij
Als 't geldt een ontmoeting met meisjes.
Och, je bloed wordt wat kil en je hart wordt wat
zwak
En je voelt je wat ouwlijk bij tijden,
En je raakt wat gesteld op je rust en gemak
En je leert de emotie te mijden.
Dan droom je niet meer van een hemel op aard
Met engeltjes in paradijsjes,
Dan ben je bezonken, bezadigd, bedaard,
En je hebt je bekomst van de meisjes!
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Van kribbige meisjes, van snibbige meisjes,
Van pezige meisjes, van vlezige meisjes,
Van dure meisjes, van zure meisjes,
Aanhalige meisjes, schandalige meisjes,
Van ranke, slanke, etherische meisjes,
Van reuze, nerveuze, hysterische meisjes,
Van slordige, nonchalante meisjes,
Van chique en heel elegante meisjes,
Van heel ouderwetse verlegen meisjes,
Van nee-daar-kan-ik-niet-tegen meisjes,
Van raak-me-niet-aan-of-ik-krab-je meisjes,
Van heel uit de hoogte en dikdoende meisjes,
Van 't-mooist-in-de-wereld-ben-ik- doende meisjes,
Van intelligente, romantische meisjes,
Plaisante, astrante, bachantische meisjes...
Je bekeert je, rangeert je, je trouwt en weldra
Dan wreekt zich het noodlot en dan wor je papa
Van meisjes, van niets dan meisjes!

Minneklachtje
Mijn lief was als licht in een lentenacht zo teer,
Maar dan mocht er geen enkel wolkje zijn,
Of dat doofde de glans van de maneschijn...
En dan was er geen stralenspel meer.
Mijn lief was als de stilte in 't bos zo teer,
Maar als ik slechts even te luide sprak,
Dan was 't of ik ruw die stilte brak...
En dan was er geen zwijgenis meer.
Mijn lief was als een voorjaarsbloem zo teer,
Maar raakte ik slechts even dat bloemken an,
Dan kneusde ik de stengel, de blaadjes ervan...
En dan bleef er geen heerlijkheid meer.
Nu is mijn lief, mijn lief niet meer,
Want om mij zweefden de nevels aan,
Toen moest mijn lief wel van me gaan...
Mijn lief was voor nevels te teer.
Nu is m'n lief mijn lief niet meer,
Want wijl ik in 't leven te luidkeels sprak
En al tredend de bloemen de stengel brak,
Was mijn lief voor mij te teer.
April 1909, Soerabaja.

* Pieter's levensgang.
Toen Pieter zestien jaren was Hij dacht dat 't zoo hoordeToen droeg-ie 'n pimpelpaarse das
En heele-hooge boorden.
En 's middags, schoon ie 't aak'lig vond,

Mijn liefste lief

Dronk-ie zijn oude klare.
Hij dacht dat dat heel kranig stond...
Ook rookte-ie steeds sigare'.
Toen Pieter achttien jaren was,
Toen voelde-ie zich dichter,
Toen droeg-ie 'n artiestendas
En dacht zich ‘Nieuwe-Licht-er’
Hij smeedde versjes aan elkaar
En weende in sonnetten.
Droeg kort zijn broek en lang z'n haar
En rookte cigaretten.
Toen Pieter twintig jaren was
Schold-ie op kapitalen...
Toen droeg-ie 'n vuurroode das,
Ging bij de socialen.
Ook was hij bij de Heilsarmee
En bij de vegetaren,
En rookte principieel-gedwee
Zijn pijpje eikeblaren.
Toen Pieter twee-en-twintig was;
Kwam hij tot een herziening
Van zijn principes èn zijn das...
Zocht ‘vrouw'lijke bediening.’
Op eens zag hij het voordeel in
Van kozen en van kussen;
Toen haalde-ie druk zijn schade in
En rookte ‘witte Russen.’
Toen Pieter vijfentwintig was,
-'t Verhaal dat sluit belabberdToen droeg-ie heelemaal geen das....
Hij had zich doodgezwabberd.
Men maakte hem in 'n oven klaar
'n Klein maar warrem plaatsie
Toen rookte aan Piet alleen nog maar
De asch van zijn crematie.
Naar 'n idee van Ch. Van Schellen.
vervaardigd op ‘Two Rivers.’
Januari 1910

Poezie en proza in de thee.
Deklamatie.
Langs de Papandaän-helling vlienden langzaam regenwolken, grauwe
donkere regenwolken, streelende langs den groenen bergwand, 'lijkt bij 't
blije minnekoozen teedere gelieven vlijen hoofd aan hoofd en wang aan
wang. Sarina staat thee te plukken. Helder kleurt haar rank figuurtje tussen
de teer groene struikjes, buigend rekkend weder, guitig 't helle blauw van
't baadje, tegen 't bruin van 't bloote borstje, dat maar even, schuchter even,
welving van heur maagdeboezem toont in 't
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soepel dun katoentje. Nijver plukt ze blad bij blaadje van den tankalan,
de volle kopstruik, die bij 't vingerstreelen heim'lijk lijkt te weelderillen.
Ziet, de kleine handjes buigen gracelijk de twijgjes weg, die spelend vast
hun blaadjes houden, zóó dat bij het feller rukken munten aan Sarina's
geulang rink'len om haar slanke polsjes. En, als ze het schuchter tink'len
hoort van het vergulde koper, heft ze plots'ling hooger 't lichaam uit de
regelmaat'ge rijen van de boompjes, schut ze d'oogen met heur donkerroode
slengdang, tuurt en tuurt ze, naar waar ginder, Doeroek Assi, poot'ge
Soenda, patjal heft en patjal neerslaat bij 't bewerken van zijn sawab...
Doeroek Assi, die de geulang, de zwaar kopergouden armring voor haar
kocht op Slamattan... Ziet, de zon schijnt op 't ijzer van zijn patjal, dat 't
'n bijl lijkt, tooverbijl van enkel zilver! Hoei! Hoe ranselt hij de sawab! 't
Water spettert tot z'n schouders, doet zijn borst en lenden glimmen... Mooi
en sterk is Doeroek Assi! Mooi en sterk en in zijn armen moet het zalig
zijn, te rusten... Sarina glimlacht en zucht. En ze buigt zich weer tot
plukken, ijveriger dan zoo even... Want met elke handvol theeblad, die ze
neerwerpt in haar mandje, vordert zij aan haar Geluk: komt de Blijde Dag
haar nader... Sarina plukt voor haar bruidschat!

Zang
En, die thee die drinkt m'n Tante, die niet wagen zou, Holland te laten varen voor
den Oost. Ja, die thee is voor m'n Tante in haar zure larmoyante ouwevrijstersleven
troost.
Als m'n Tante uit haar maagd'lijk
Ledikant is opgestaan,
Trekt zij eerst haar négligeetje
Over haar geraamte aan.
Met haar facie ongewasschen,
Elke krul 'n papillot,
Gaat ze dan met Duncan-passen
Linea recta naar de pot.
Naar de theepot, welbegrepen,
Waar van gisteravond laat
Nog 'n restje vierde treksel
Op Verkade's nachtlicht staat.
En m'n Tante slurpt 'n koppie
En dat doet m'n Tante goed,
Beter dan 't z'n eerste proppie
'n Gewoontedrinker doet.
Dan gaat Tante zich verkleeden,
Nel, de poes, loopt met haar mee,
Dan gaat Tante naar beneden
En daar drinkt m'n Tante thee.
Bij haar boot'ram met 'n sneetje
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Zoete koek er bovenop,
Drinkt m'n Tante dan haar theetje,
Derde, vierde en vijfde kop.
Later bij het koppieswasschen
Schenkt m'n Tante nog eens bij...
‘Al die thee maar weg te gooien
Is verkwisterij’, zeit zij.
Als de thee is afgeschonken
En geen kleur of geur meer hêt,
Dan gebruikt ze nog de blaêren
Voor 't borst'len van 't karpet.
Even moet de thee van tafel,
Want de koffie komt erân,
Grootpapa komt uit z'n kamer,
Die geen thee verdragen kan,
Maar des middags, zoo ná drieën,
Gaten stoppend in Opa's sok,
Drinkt ze thee-poes op 'r knieën...
En dat noemt ze 'r fijveklok'.
En des avonds na het eten
Nauw'lijks is de tafel ‘schoon’,
Is mijn Tante neergezeten
Achter 't theeblad op haar troon.
En dan komen de vriendinnen,
Lieve Truus en lieve Kee,
Eén voor één de kamer binnen,
Drinken met m'n Tante thee.
En de thee, die met haar geuren
't Ouwevrijstershart verrukt:
't Is de thee die door Sarina
Voor haar bruidschat werd geplukt!
Voorjaar 1909.
De ‘Deklamatie’ wordt begeleid door krontjongmuziek.

* 'n Troostlied voor 'n armen artist.
Philisters, Meneeren! Die hebben 't goed,
Die hebben kleêren in overvloed.
Die hebben 'n front met 'n strikkie voor
En hun zolen laten geen water door.
Die gaan des avonds secuur onderdak....
Wat weten die veel van òns ongemak!
Wat kunnen ze ook, ja, wat willen ze weten.
Zij hebben 't goed... Zij hebben te vreten!
Jawel, jawel, hun bestaan is duf,
Hun hart is lauw en hun hersens zijn muf
En hun denken gaat lam
En hun voelen is klam
En ze hebben van 't levensvolheid geen notie
Maar wat weten de stakkers veel van emotie?!
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Wat kunnen ze ook, ja wat willen ze weten.
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten!
En stelt jou je trouwlooze kunst teleur
En zit je met kleine mans-zorg voor je deur
Te huilen, te klagen, jij arme artist,
Omdat je je kracht en je moed verliest
Bij 't eeuwige leenen, bij 't eeuwige borgen
Wàt weten Philisters veel van jouw zorgen?
Wat kunnen ze ook, ah, ze wìllen 't niet weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
En knauwt de ellende je geestes kracht
En ondermijnt ze je scheppingsmacht
En dompt ze je heerlijke kunst'naars besef,
En fnuikt ze je lust en breekt ze je lef,
En kan je niet werken meer en niet strijden...
Wat weten Philisters veel van jouw lijden
Hoe kunnen ze 't ook, och, ze willen 't niet weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
En voel je je suf, en voel je je dom,
En woel je in je leêge hersens om,
Naar wat nieuw, naar wat frisch
Naar wat ‘gèld waard’ is...
En werk je op voorschot en werk je op bestelling,
Wat snappen Philisters veel van zoo'n kwelling
Wat kunnen ze ook, och wat willen ze weten...
Zij hebben het goed: zij hebben te vreten.
Maar Jij bent 'n Heer. Maar Jij bent 'n Koning.
God koos zich jouw Ziel tot 'n tempel, 'n woning.
In jou leeft wat eenmaal tot schepping voerde,
Den chaos tot vorm en tot leven beroerde.
De Zon in haar glorie, de Maan in haar pracht,
De jubel der dagen, 't geheim van den nacht
Zijn, Kunst'naar voor jou! En wie dat weten,
Die laten Philisters vreten, vreten....
Aanboord ss. Tjimaki v. Makassar n. Hongkong
16 Febr.-27 Febr. 1911.
Philister; filister (Hoogduits), kleinburgelijk iemand,
met bekrompen ideeën.

* De vlek
Pierrot zat bij de lichte maan
Onder de donkere boomen
Hij heeft Colombine zoo vast beloofd
Vooral niet te laat te komen
De muggen dansen, de wind is zacht
Onder de donkere boomen
Pierrot zit in den lichte nacht
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Van Colombine te droomen.
Op z'n zwarte jasje schijnt de maan
Een ronde witte vlek
Pierrot schrikt wakker en denkt verbaasd
O! wat een vieze vlek.
Zoo durft hij niet naar Colombine te gaan
En hij wrijft de halve nacht
Die wrijft en poetst hij uit alle macht
De vlek die wil niet gaan.
En hij zit, terwijl Colombine wacht
Onder de donkere boomen
In elk oog een dikke traan.
De maan schijnt stil en lacht
Toen kwam er een wolk en de maan lacht niet
onder de donkere boomen
En Pierrot had heel den nacht verdriet
Want Colombine, die wachtte niet
Maar had Harlequin genomen.

Wiegelied voor Jenneke.
Kindje ligt te kraaien
Kindje ligt te draaien
Kindje kijkt haar vader aan
Kindje wil niet slapen gaan
Kindje ligt te pruilen,
Kindje wil gaan huilen.
Kindje, kindje, huil maar niet,
Vadertje zingt j'een lied.
In je ledikantje,
Kussentje met een randje
Dekentje met een blauwe strik
Nu is 't kindje in haar schik
Grijpt ze met 'r handje
Rond in 't ledikantje.
Zegt ze met een lieve lach,
Vadertje goeiendag.
Zo zing 'k voor mijn meisje
Wiegend wiegenwijsje,
Tot 't kleine mondje gaapt
En mijn lieve popje slaapt.
Dan wordt vlug de deken,
Gladjes neergestreken,
Spreiden wij het sprei'tje zacht,
‘Jenneke, goeienacht.’
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Teksten en liedjes van J.H. Speenhoff, Herre de Vos en Dirk Witte
Aan 'n landweerman, Brief van z'n vrouw.
M'n lieve Sander,
Nou de jongens slapen, Ze kunnen soms toch zoo rumoerig zijn.
Ze hebben óók niet veel, die arme schapen
Schrijf ik je gauw een briefje, ventje-mij
Dat j'over ons gerust gerúst kan wezen,
Hoewel 't niet van 'n leiën dakje gaat.
Je moet m'n briefjes maar heel dikwijls lezen
Als je soms uren-lang op schildwacht staat.
Ik weet je denkt geheel niet aan je eigen
Als je 'nou kou en ongemak doorstaat,
Of soms het noodigste je niet kan krijgen
Als men je uren excerceeren laat.
Dat je bij ons steeds bent met je gedachten
En dat je piekert wat ons lot zal zijn
Als wij je nou nog langer moeten wachten
Ik weet 'et, dàt doet je het meeste pijn.
M'n ouê heer, die laat nie's van zich hooren
Die heeft de pee in da'k je heb getrouwd
Hij dacht: 'k was voor zoo'n kale niet geboren
Maar, vent, het heeft me nog geen uur berouwd
En 't Comité, daar ben ik bang voor, weet je,
'k Had anders daar m'n best wel voor gedaan
Maar onze meubels, en ons nieuwe kleedje
En die paar centen die op 't boekje staan
Je kleine Leida die is om te zoenen!
Och, man-ne-man, wat is dat kind een schat
En onze Lex loopt weer op stukke'schoenen
Maar heeft een vijf voor z'n dictée gehad.
Johan gaat aardig uit'et fransch vertalen.
't Klinkt zoo komiek als hij die woorden leest
Als je bedenkt, hè, dat die generalen
Toch allemaal óók kinderen zijn geweest.
Maar als 't gevaar voorbij is, lieve Sander,
Al heb ik maar een drooge boterham,
Nietwaar, dan gaan we nooit weer van elkander
'k Zou het besterven als dàt weer e's kwam
Zèg, denk je dat 'et nou nog lang kan duren
Wat hèbben ze toch aan die moordpartij
Nou schei 'k er uit... 'k ben moe... al twálef ure
Een zoen... een zoen,.. en nog een,
dáág je Lei
Herre de Vos, 23 Februari 1915.

Annetje.
Annetje was een meisje -
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Voorbeeldig, ja, da's waar,
Ze dient nu toch by Jansen
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Al haast het heele jaar.
Mevrouw is zeer tevreden,
En da's geen kleinigheid,
Want alles wat ze noodig heeft
Dat zegt ze aan de meid.
Ze doet commissies by de vleet,
Ze helpt Mevrouw als zy zich kleedt.
Ze moet de tuin begieten,
Ontvangt Mevrouws visite,
En als Mevrouw zich krullen zet
Geeft zy al ongevraagd belet...
Annetje diend'haar altyd trouw Ze kreeg een bloesje van Mevrouw
Voor haar Sint Niklaas feest.
Omdat ze altyd zoo gewillig is geweest,
Omdat ze zoo gewillig is geweest.
In huis is ook een dochter,
Van kostschool amper thuis,
En als Mevrouw is uitgegaan
Regeert die 't heele huis.
Ook zy is zeer tevreden.
En da's geen kleinigheid
Want alles wat ze weten moet
Dat vraagt ze aan de meid.
Annetje haalt haar iedre week
Een boekje uit de bibliotheek.
Annet, die goed kan zwygen,
Moet haar corsetje rygen,
En, als de juffrouw ‘hem’ verwacht
Dan staat Annetje trouw op wacht...
Annet loopt voor haar door een vuur De juffrouw gaf haar een ceintuur
Voor haar Sintniklaasfeest, Omdat ze altyd zoo gewillig is geweest,
Omdat ze zoo gewillig is geweest.
De strenge heer des huizes
Vergt ook nog veel van haar,
Annet is altyd vriendlyk
En staat steeds voor hem klaar.
Ook hy is zeer tevreden,
En da's geen kleinigheid,
Want wat z'n vrouwtje niet wil doen
Dat vraagt ie aan de meid.
Ze poetst z'n schoenen glimmend zwart,
Ze kookt z'n eitje niet te hard,
Ze borstelt al z'n kleeren,
Brengt water om te scheren.
En heeft ze 's morgens thee gezet,
Dan krygt Meneer een kopj' op bed....
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Meneer waardeert haar diensten zeer Ze kreeg een wiegje van Meneer
Voor haar Sintniklaasfeest....
Omdat ze altyd zoo gewillig is geweest,
Omdat ze zoo gewillig is geweest.
Dirk Witte.

Aan mijn onvergetelijke Chefs: Dr. I.Z. en Dr. A.W.S.v.H.

Aspirine.
Als je op de tafel kijkt,
Van den dokter, van den dokter,
Wat daar zoo voor deftigs prijkt;
Als je op de tafel kijkt,
Is het eerste wat we zien:
Aspirine, aspirien!
Aspirine voor je beenen,
Aspirine voor je buik,
Tegen blaren op je teenen,
En als je je pols verstuikt.
Aspirine voor je armen,
Voor je nek en voor je darmen,
De soldaatjes één voor één
Gaan met aspirine heen.
's Morgens staan ze kwart voor acht
Voor den dokter, voor den dokter,
Alles wat maar moet op wacht,
Staat al klaar om kwart voor acht;
Negen krijgen van de tien:
Aspirine, aspirien!
Aspirine voor de goeierds
Na een slapeloozen nacht,
Aspirine voor de knoeierds,
Die verlangen: ‘vrij van wacht!’
Aspirien alleen kan baten
Voor of'cieren voor soldaten,
Voor fourier en voor sergeant,
En voor 't paard van d'adjudant.
Als we eens weer burger zijn,
Gaan we nooit meer naar den dokter,
Zelf genezen w'alle pijn
Als we eerst maar burger zijn.
Koopen elk een pond of tien
Aspirine, aspirien!
Aspirine voor je oudje,
Aspirine voor de hond,
Aspirine voor je vrouwtje,
Als er weer een kleintje komt.
Aspirine zal niet hind'ren,
Voor je kanarie voor je kinderen,
Dokters kan ik niet meer zien,
Ik zweer trouw aan d'aspirien.
Dirk Witte.
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Het broekie van Jantje.
Er was een 'n haveloos ventje,
Die vroeg an z'n moeder 'n broek.
Maar moeder verdiende geen centje,
En vader was wekenlang zoek.
Ach, moedertje, geef me geen standje;
Er zit in m'n broekie 'n scheur!
De jongens op school roepen:
‘Jantje, jouw billen die zien we d'r deur!’
De moeder werd ziek van de zorgen,
Lag stil en bedrukt in een hoek,
Geen mensch die haar centen wou borgen,
En Jantje vroeg toch om z'n broek.
Toen heeft ze haar rok uitgetrokken,
De eenigste die ze bezat.
En ze maakte van stukken en brokken
Een broek voor haar eenigsten schat.
Nu konden ze Jantje niet plagen,
Nou waren zijn billen niet bloot.
Maar voor hij zijn broekie kon dragen,
Ging moeder van narigheid dood.
Ze stierf van 't sjouwen en slaven,
Vervloekt en verwenscht door haar man,
Toen Jantje haar meê ging begraven,
Toen had ie zijn broekie pas an.
J.H. Speenhoff.

De goedgezinde meid.
Hij was een man van niemendal,
Om eer en plicht gaf hij geen bal;
Hij was zijn tranen en zijn duiten kwijt,
Maar hij had een goedgezinde meid.
Hij was een kniezerige sul,
Van vlijen had hij geen benul,
Hij had een hekel aan menschlievendheid,
Maar hij had een goedgezinde meid.
Hij had geen huis, hij had geen licht,
Hij had geen lach op zijn gezicht,
Hij had een leven als 'n hond geleid,
Maar hij had een goedgezinde meid.
Hij had geen hemd, hij had geen hoed,
Hij had geen wilskracht en geen moed,
Hij had nog nooit 'n eerlijk mensch benijd,
Maar hij had een goedgezinde meid.
Hij had geen kat, hij had geen kind,
Hij had geen trouwe bittervrind,
Hij zong nooit liedjes in de eenzaamheid,
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Maar hij had een goedgezinde meid.
Hij at geen oesters en geen patée,
Hij nam geen baden in de blauwe zee,
Hij voelde nooit de sociale nijd,
Want hij had een goedgezinde meid.
Hij dronk geen koffie met 'n pousse,
Had nooit een whisky soda roes,
Hij at geen havermout bij zijn ontbijt,
Maar hij had een goedgezinde meid.
Ze was zoo groot, ze was zoo rond,
Ze was zoo sterk en zoo gezond,
Hij werd soms vierkant in 't bed geleid,
Door die goedgezinde meid.
Hij is tevreden met zijn lot,
Hij zal wel doodgaan als ie mot,
Dan zoekt hij eenzaam door de eeuwigheid,
Naar zijn goedgezinde meid.
J.H. Speenhoff.

Hora ruit Een troostzang.
Gij, die gebukt gaat onder kleine zorgen,
Gij, die met angst in stille nachten denkt
Aan al wat komen moet, den naasten wreeden
morgen,
Die nieuwe zorg, en nieuwe lasten brengt,
Het hoofd omhoog!
Geen dag kan langer duren.
Dan vierentwintig korte snelle uren,
En wat geeft, geluk of smart of pijn,
Die dag, ook hij... zal eens verleden zijn...
Gij, die Uw macht zich daaglijks uit ziet breiden,
Gij, die nog heerscht en stuurt naar Uwen zin.
Gij, die een volk als slaven door Uw macht doet
lijden,
En and'rer bloed vergiet tot Uw gewin,
Het hoofd gebukt!
Een jaar is gauw vervlogen,
De wraak des tijds kent nimmer mededoogen,
De trotse macht van Uw vernuftig brein
Die macht, ook zij... zal eens verleden zijn...
Gij, die in deemoed staat voor 't grootsche leven,
Gij, die Uw leed zoo stil verborgen houdt.
Die 't ideaal aan 't starre noodlot prijs moest
geven,
Die lijdzaam lacht, en in Uw binnen rouwt,
Het hart gerust!
Uw leed is gauw geleden,
U blijft de troost van het verganklijk heden,
Het leven zelf blijft in zijn grootschheid klein,
Want dit -ook dit- zal eens verleden zijn...
Dirk Witte.
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Mevrouw Fie Pisuisse-Carelsen, de trouwe gade, opgedragen.

Kringloop.
O, wat was ik toch verkouen,
'k Heb geniesd, ik heb geproest,
's Nachts was 't haast niet uit te houen
'k Kon niet slapen van de hoest.
Dokters kan ik niet betalen,
Dat gaat boven onzen stand,
Maar m'n vrouw die wist een middel,
Dat ze knipte uit de krant.
En ik vond dan ook genezing
Bij een flesch Abdijsiroop:
Driemaal daags een flinke lepel,
't Hielp me goed, en 't was goedkoop!
In dit veelgeprezen stroopje
Zat helaas wat veel kaneel,
En m'n...hm, m'n spijsvertering
Liep niet goed meer in 't gareel.
Dokters kan ik niet betalen,
Dat gaat boven onzen stand.
Maar m'n vrouw die wist een middel,
Dat ze knipte uit de krant.
‘Califig’ was thans m'n redding,
Driemaal daags een flinke slok en m'n spijsvertering ging weer
-Zoo te zeggen- op de klok!
Maar dit Californisch middel
Voedde blijkbaar al te zwaar,
Want ik groeide in twee weken
Meer dan anders in een jaar.
Dokters kan ik niet betalen,
Dat gaat boven onzen stand.
Maar m'n vrouw die wist een middel,
Dat ze knipte uit de krant.
‘English Breakfast Tea’ zou't wezen,
't Beste middel, dat ik ken!'t Was goedkoop en 't hielp uitstekend:
'k Werd weer ‘slank gelijk een den’!
Maar die Breakfast Tea, al hielp ze,
Bleek geen al te goeie keus:
'k Had m'n slankheid gauw herwonnen,
Maar 'k werd schrikkelijk nerveus.
Dokters kan ik niet betalen,
Dat gaat boven onze stand.
Maar m'n vrouwtje nooit verlegen,
Deed een Kneippkuur aan de hand.
En ik kroop in 't koue water,
't Natte gras hielp me patent,'k Werd m'n zenuwen weer meesterEn het middel kost geen cent!
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Maar door al dat koue water,
Waar 'k mee genezen moest,
Werd ik schrikkelijk verkouen,
'k Kan niet slapen van de hoest.
Dokters laat ik toch niet halen!
Aan zoo'n vent heb ik het land
Maar daarom geen moed verloren'k Heb een vrouw- en 'k heb een krant!
'k Neem weer stroop, en thee, en bladen,
Califig, en dan weer stroop...
Dokters kan ik niet betalen,
Maar zoo 'n krant- die is goedkoop!
Dirk Witte.

Het land van Noordscharwou.
Toen ik voor 't eerst jou heb gezien
In 't land van Noordscharwou,
Toen ik jou zag, m'n blonde Trien,
Dacht ik: Jij wordt m'n vrouw, Jouw oogen en jouw frissche mond,
Jouw snuit, zoo dik, zoo rood, zoo rond, Ik wou geen ander meer tot vrouw,
Dan enkel jou uit Noordscharwou,
Ik wou geen ander meer tot vrouw
Dan jou uit Noordscharwou.
Die smalle juffies uit de stadIk kan ze niet meer zien!
Geen een, die half die wangen had
Van jou - m'n dikke Trien.
Een hals of armen had er geen,
't Was Enkel vel en enkel been,En daarom, als ik ooit eens trouw,
Dan is 't een vrouw uit Noord-Scharwou,
En daarom, als ik ooit eens trouw,
Dan is 't in Noord-Scharwou.
Een Amsterdamsche meisjeszoen
Is zacht, en delicaat, Ze denken steeds om haar ‘fatsoén’
En of zooiets wel ‘staat.’
Maar, als 'k met jou te vrijen zit,
Dan kost 't me haast een valsch gebit, Dat is de ware vrijsterstrouw
-'s Lands wijs, s' lands eer-in Noord Scharwou,
Dat is de ware vrijsterstrouw
In 't Land van Noord-Scharwou.
't Parfum van meisjes van de chic
Is duur, en maakt je wee,
Het is Coty, of Lenthéric,
Of Chevalier d'Orsay....
Maar, druk ik jou eens aan m'n vest,
Dan ruik ik hooi, dan ruik ik mest!
Dan proef ik uit die geur van jou
De biggenteelt van Noord-Scharwou,
Dan proef ik uit die geur van jou
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Jouw vader is een deftig man,
Heel rijk, en groot, en dik....
Die vindt, dat jij niet trouwen kan
Met iemand zooals ik.
Maar, ben je eens een halve wees,
Dan nemen wij z'n mooiste sjees,
Dan rij 'k met jou, als man en vrouw,
Naar het stadhuis in Noord-Scharwou,
Dan rij 'k met jou, als man en vrouw,
Door 't land van Noord-Scharwou!
Jean-Louis Pisuisse in bewondering en vriendschap
opgedragen. Oct. 1916 Dirk Witte.

Lente
Wanneer je zestien jaren bent zoo op de H.B.S.,
De lentezon schijnt in je klas, en 't is een taaie les;
Dan suist je hoofd, dan droomt je oog,
Dan zweeft je ziel zoo zacht omhoog.
Dan denk je aan haar blonde vlecht en aan haar
groote hoed,
Dan denk je aan de algebra, waar j'haar bij helpen
moet,
Dan denk je aan haar barsche Pa,
En aan het stukje chocola,
Bewaard in 't diepste van je la
Voor haar, voor haar.
Wanneer je vierentwintig bent, je zit op een kantoor,
Je hebt de ramen openstaan, de Lente waait er
door,
Dan rust je hand, dan staart je oog,
't Papier blijft wit, de pen blijft droog.
Dan denk je, dan denk je aan haar.
Dan denk je aan het blonde kind, waarmee je bent
verloofd,
Dan denk je aan den opslag, die de chef je heeft
beloofd,
Aan 't huisje, dat nu staat te huur,
Maar juist een gulden is te duur.
Je denkt aan 't stille schemeruur
Met haar, met haar.
Wanneer je veertig jaren bent, de Lente is in 't
land,
Je wandelt 's middags naar de Beurs, met d' een
of and're klant,
Een lief blond meisje komt voorbij..
Dan kijk j'er's even schuin op zij.
Dan kijk je, dan kijk je naar haar.
Dan denk je aan je kale kruin, je rimpelige koon,
Dan denk je aan je schoonmama, en aan je oudsten
zoon.
Je snuitje neus met veel gerucht,
En door de zoele lentelucht
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Gaat ongemerkt een stille zucht
Naar haar, naar haar.
Dirk Witte

M'n eerste
Toen'k een jongen was van amper achttien jaar
Was'k natuurlijk altijd voor een pretje klaar,
En het spreekt van zelf ik ging
Ook naar de zangvereeniging,
Want daar was je heel gezellig bij elkaar.
En ik zong daar met het meeste vuur tenor
Of, laat'k liever zeggen daarvoor ging het door,
Maar de hoofdzaak was dat niet
Want zelfs onder 't schoonste lied
Keek ik altijd naar een meisje uit het koor.
En ik kwam toen in haar gunst.
Als een broeder in de kunst,
Maar toen m'n stem het niet meer dee
Kreeg ik heel gauw m'n congé.
Refrein:
Toch denk ik altijd nog met liefde aan m'n eerste
M'n eerste meisje van de zangvereeniging,
M'n allerliefste klein sopraantje,
Waar 'k mee wandelde in 't maantje,
Maar die niet meer aan me denkt nu 'k niet meer
zing.
Toen m'n stem versleten was, en 'k niet meer
zong,
En een and're zanger 'm uit haar gunst verdrong,
Moest ik aan m'n smart gewennen
'k Leerde and're meisjes kennen
Naar wier gunst ik met vernieuwde woede dong.
Maar hoe mooi hoe lief ze soms ook zijn geweest,
Een herinn'ring zweefde altijd voor m'n geest,
En ik hoorde in m'n oor
Het sopraantje uit het koor,
Dat m'n eerste groote liefde is geweest.
Als 'k een avontuurtje had
En een meisje hield omvat,
Als ik blikte in haar oog
En m'n ziel ten hemel vloog,
Refrein:
Dan dacht ik toch nog telkens aan m'n eerste,
enz......
Als ik straks nu toch nog met een ander trouw,
En dan deftig ondertrouwreceptie hou,
Met zwarte jassen, lang en kort,
Ooms en tantes, witte port,
Zie ik toch met lichten weemoed naar m'n vrouw.
Als ik in de kerk dan voor het altaar sta,
En gearmd den langen looper overga,
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En de menschen kijken uit
Naar de bruigom en bruid,
En de vrienden en vriendinnen zien ons na
En ze zingen ongezien 't Bruidskoor uit de Lohengrin,
En ik sta daar en ik hoor
De sopranen van het koor.
Refrein:
Dan denk ik toch nog wel eens even aan m'n eerste
M'n eerste meisje van de zangvereeniging,
M'n allerliefste klein sopraantje,
Waar 'k mee wandelde in 't maantje,
Maar die niet meer aan me denkt nu 'k niet meer
zing.
Dirk Witte.

De mei.
Daar schoven de menschen in drommen zoo dicht
In ryen van vier in het voorjaarsche licht.
Daar woeien de vaandels in kleuren zoo bly,
Daar schalde het koper het lied van de Mei.
De zon scheen op hem, en de zon scheen op haar,
Ze hielden dien dag eens zooveel van elkaar,
Ze liepen gearmd aan het eind van den stoet,
Een roos op de borst, en de oogen vol moed,
Ze snoven de lucht, en ze zongen zoo bly
Het Lied der Overwinning,
Het Lied van de Mei,
De eerste Mei.
Hy keek in haar oogen, en drukte haar arm,
Haar bloesje was dun, en haar hartje was warm,
Ze stapten gewichtig, en zongen vol vuur,
Ze keek onderhand naar de bordjes ‘Te Huur’.
Ze zag in haar droomen een hy en een zy
Tesaam in zoo'n huisje, het volgend jaar Mei,
Hy dacht niet aan kiesrecht, aan staatspensioen,
Hy dacht aan z'n meisje, hy dacht aan een zoen...
En diep in hun hart zond de Lente zoo bly
Een liedje van verlangen,
Een lied van de Mei,
Een lied van de Mei,
De blyde Mei.
De dag was voorby, en de avond was koel,
Heel ver lag de stad met haar licht en gewoel.
De nevel lag dun over water en wei,
Alleen op den weg liep een hy, en een zy.
De avond was eenzaam, en zacht was het gras,
Ze vleiden zich neer aan den kant van den plas,
Hy keek in haar oogen, en heeft het verstaan,

Mijn liefste lief

Daarboven daar lachte bescheiden de maan...
En ver in het groen zong een vogel zoo bly
Een liedje van de liefde,
Een lied van de Mei,
Een lied van de Mei,
De jonge Mei.
Dirk Witte, Mei 1916.

Meisje.
Meisje weet je wat ik
Wat ik zeggen wou?
'k Wou je zeggen dat ik
Dat ik van je hou.
En dan wou ik schatje
Dat je, nou, dat jij,
Nou, natuurlijk, dat je,
Dat je hield van mij.
En dan wou 'k je, als je
Als je van me houdt
Zoenen in jouw halsje
Als je 't hebben woudt.
En dan, nou dan dee ik
Dee ik 't overal,
En dan dee ik, nee ik,
Dee ik niemendal.
En dan, Ja dan zou ik,
Zou ik 't nog een keer
En dan, och dan wou ik
Wou ik nog veel meer...
Tekst: C.S. Adama van Scheltema
Muziek: Charles Heijnen.

Mensch, durf te leven! (memento vivere.)
Je leeft maar heel kort, maar een enkelen keer,
En als je straks anders wilt, kun je niet meer!
Mensch, durf te leven,
Vraag niet elken dag van je korte bestaan:
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan?
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind?
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer
vindt?
En - wat heeft ‘Het Fatsoen’ voorgeschreven!
Mensch, durf te leven!
De menschen bepalen de kleur van je das.
Den vorm van de hoed, en de snit van je jas
En - van je leven!
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je mag gaan,
En roepen ‘o foei!’ als je even blijft staan,Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk,
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk,
En wat j'aan de armen moet geven.
Mensch, is dat leven?

Mijn liefste lief

335
De menschen - ze schrijven je leefregels voor,
Ze geven je raad, en ze roepen in koor:
Zóó moet je leven!
Met die mag je omgaan, maar die is te min,
Met die moet je trouwen - al heb je geen zin.
En dáár moet je wonen, dat eischt je fatsoen, Alsof je iets ergs hadt misdreven.
Mensch, is dat leven?
Het leven is heerlijk, het leven is mooi,
Maar - vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een
kooi!
Mensch, durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in den wind,
En lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je
borst,
Maar wees op je vierkante meter een Vorst!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mensch, durf te leven!
Opgedragen aan Jean-Louis Pisuisse, die dit lied
op onvergetelijke wijze vertolkt.
Dirk Witte.

De oude zanger.
Sinds jaar en dag reeds gaat hij daar,
De oude, dwaze Zanger!
Zijn oogen dof, valsch zijn gitaar
Zijn stem al bang en banger...
't Refrein, dat droef hij hooren doet
Dat telt maar enkle malen:
Mijn Lief was schoon, mijn lief was goed...
En toch heb 'k haar verlaten..
Eens was ik flink en sterk en jong
En Mei was 't in mijn leven!
Van alle liedren die ik zong
Is één mij slechts gebleven...
Dàt lied is 't, dat ik zingen moet
Langs grachten en langs straten
Mijn Lief enz.
Ik dacht, het was voor haar Geluk,
En brak toen, in mijn wanen
Ons mooi en teêr geluk aan stuk
't Bracht beiden rouw en tranen...
Ik schreef toen wel mijn harte-bloed
Het lied dat m'is gelaten:
Mijn lief enz.
Ik zag haar nimmer, nimmer weer
Zij, die mijn daarzijn vulde...
En sinds is 't, of een waanzins-sfeer
Mijn geest met nacht omhulde...
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Maar d'oude gek is rustig, doet
Geen vlieg leed, zingt gelaten:
Mijn Lief enz.
Als 'k bruine oogen lachen zie,
Begint mijn hart te beven:
Dan meen ik haar t'erkennen, die
Mij 't liefste heeft gegeven...
'k Vergeet, dat ook de tijd, zijn moet
Op haar heeft nagelaten:
Mijn Lief enz.
Herre de Vos
17-III-1924.

Aan Luitenant S., den jovialen Kompieskommandant.

De peren.
Als 't bataljon ging uit marcheeren,
Marcheerde Jopie mee,
Ze droeg een mandje vol met peren,
Ze droeg er soms wel twee.
Zoodra de jongens rusten mochten,
Was Jopie al present,
En al de landweermannen kochten
Een peertje voor een cent.
Ze sleet ze aan het luitenantje,
En aan den korporaal,
Den ziekendrager, het sergeantje,
Ze kochten allemaal!
Ze bleef maar altijd mee marcheeren,
Al brandde ook de zon,
En Jopie die verkocht maar peren
Aan het heele bataljon.
De jongens mochten Jopie lijen,
Want Jopie mocht er zijn,
De meesten vroegen tusschen beien:
‘Zeg Jopie, ga met mijn!’
En Jopie liet zich gauw bepraten,Ze had een week gemoedEn vaak kwam een van de soldaten
Haar 's avonds tegemoet.
Dan liep ze met het luitenantje,
Dan met den korporaal,
Den ziekendrager, het sergeantje,Ze liep met allemaal!
Ze mochten allen concurreeren
En niemand die het won,
Want ze sleet haar liefde als haar peren
Aan het heele bataljon.
Maar toen vertrokken de soldaten,
En Jopie had verdriet,
Met één had zij nog iets te praten
Maar wie... dat wist ze niet.
Ze zag de toekomst donker dreigen....
Daar floot, daar ging de trein,
Ze overlegde bij d'r eigen,
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Ze dacht eens aan het luitenantje,
Den knappen korporaal?
Den ziekendrager? het sergeantjeZe dacht aan allemaal!
Ze stond nog lang te prakkizeeren
Aan 't einde van 't perron,
Maar ze zat met de gebakken peren
Van het heele bataljon.
Dirk Witte.

Het wijnglas.
's Avonds lezen w'in de kranten
Hoe het ging die dag aan 't front,
Zoveel honderd weer gevallen,
Zoveel duizend weer gewond.
Zoveel kind'ren zonder vader,
Zoveel moeders zonder kind...
En we vragen wanneer eens toch
Dat gemoord een einde vindt...
Maar des morgens - welk een vreugde
Lezen w'in het ochtendblad
Dat er een banket geweest is
In de een of and're stad,
Waar Lloyd George heeft gedronken
Op het welzijn van z'n land,
Waar de oorlog werd gewonnen
Met het wijnglas in de hand!
's Avonds lezen w'in de kranten:
Weer een boot getorpedeerd,
Zoveel mensen uitgevaren,
Zoveel maar teruggekeerd.
Zoveel tonnen graan verloren,
Zoveel monden zonder brood,
Zoveel vrouwen, zoveel kind'ren
Dichter bij de hongerdood...
Maar des morgens - welk een vreugde Lezen w'in het ochtendblad
Van een rijk en deftig feestmaal
In de een of and're stad,
Waar de ‘Kaiser’ heeft gedronken
Op z'n uitgehongerd land
En de ‘Alten Gott’ geprezen
Met het wijnglas in de hand!
Elke dag brengt nieuwe ellende,
Nieuwe armoe, nieuwe rouw,
Elke dag krijgt ons vertrouwen
In de mensen weer een knauw.
Angstig vragen we hoe lang nog
Deze oorlogswaanzin duurt,
Welke afgezant des duivels
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Deze wereld toch bestuurt...
Ernstig gaan de diplomaten
Naar hun feestmaal en banket,
Satan heeft aan 't hoofd der tafel
Zich als schenker neergezet.
En hij vult daar met grijnslach
Telkenmale tot de rand
Met het rode bloed der volk'ren
't Willig wijnglas in hun hand!
Dirk Witte.
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Internationale chansons
Der Arbeitsmann.
Wir haben ein Bett' wir haben ein Kind,
Mein Weib!
Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit,
Und haben die Sonne und Regen und Wind.
Und uns fehlt nur eine Kleinigkeit,
Um so frei zu sein, wie die Vögel sind:
Nur Zeit!
Wenn wir Sonntags durch die Felder gehn,
Mein Kind,
Und über den Aehren weit und breit
Das blaue Schwalbenvolk blitzen sehn:
Oh, dann fehlt uns nicht das bischen Kleid,
Um so schön zu sein, wie die Vögel sind:
Nur Zeit!
Nur Zeit! Wir wittern Gewitterwind,
Wir Volk.
Nur eine kleine Ewigkeit.
Uns felht ja nichts, mein Weib, mein Kind,
Als all das, was durch uns gedeiht,
Um so froh zu sein, wie die Vögel sind...
Nur Zeit!
Hannes Ruch - Richard Dehmel.

Auf Flügeln des Gesanges.
Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag' ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weisz ich den schönsten Ort.
Dort liegt ein rotblühender Garten
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.
Die Veilchen kichern und kosen,
Und schau'n nach den Sternen empor:
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen ins Ohr.
Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen, klugen Gazell'n.
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Well'n.
Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken
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Autour du chat noir.
La lune était sereine
Quand sur l'boulevard
Je vis poindre Sosthène
Qui m'dit: ‘mon cher Oscar,
D'où viens-tu, vieille branche?’
Moi je lui répondis:
‘C'est aujourd' hui dimanche,
Et c'est demain lundi!’
La lune était moins claire
Lorsque je rencontrai
Mademoiselle Claire
A qui je murmurai:
‘Comment vas-tu, la belle?’
‘Très bien, et vous?’ - ‘Merci’.
‘Apropos’, me dit-elle,
‘Que cherchez-vous ici?’
La lune était plus sombre,
En haut les chats braillaient,
Quand j'aperçus dans l'ombre
Deux grands yeux qui brillaient.
Une voix de rogomme
Me cria: ‘Nom d'un chien!
Je vous y prends, jeune homme!
Que faites-vous?’ - ‘Moi? Rien.’
La lune était obscure
Quand on me transborda
Dans une préfecture
Où l'on me demanda:
‘Etes-vous journaliste,
Peintre, sculpteur, rentier,
Poête ou pianiste....
Quel est votre metier?’
REFREIN:
Je cherche fortune, autour du Chat Noir,
Au clair de la lune, à Montmartre le soir.
Aristide Bruant.

Berceuse.
Pour reposer tes sens, j'ai conjuré Morphée,
D'auréoler ton corps d'anéantissement,
Et j'ai prié ta soeur, la souveraine fée
De parer tes esprits du nimbe enchantement.
Et voici que le Dieu, cédant à ma prière,
Te jette inanimée en le nid de mes bras,
Et que sous mon baiser ne s'ouvre ta paupière
Et que le mot ‘Aimer’ ne te réveille pas.
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Pour ne point te troubler ma voix se rend plus
douce
Ma caresse plus sobre et mon geste affaibli,
Et je veille sur toi, cependant que te pousse
Le souffle du sommeil sur l'Océan d'Oubli.
Ne pas se souvenir est souvent une joie:
L'heure de la douleur sonne si fréquemment
Qu'il est bon, par instant, de déserter la voie
Que le soleil d'amour n'embrase qu'un moment.
Livre-toi donc, Amie, aux caprices des songes,
Qui, pour-toi, vont ouvrir leurs Edens enchantés,
Car ici-bas, vois-tu, mensonges pour mensonges,
Les Rêves sont plus doux que les Réalités!
Xavier Privas.

Follow me 'ome Barrackroom Ballad.
There was no one like ‘im’ 'orse or foot,
Nor any of the guns I knew,
And because it was so, well o'course e' went and
died,
Which is just what the best men do.
So it 's: knock out y'r pipes
And follow me!
And it 's: finisch off y'r swipes
And follow me!
Oh, hear the big drums callin':
Follow me, follow me 'ome!
'is mare, she neighs the whole day long,
She paws the whole night through,
An' she won't take 'er feed, 'cause of waiting for
'is steps,
Which is just what a beast would do,
'is girl, she goes with a bombardier
'afore 'er month is through,
And the bans are up in church,
'cause she 's got the beggar hooked,
Which is just what a girl would do.......
So it 's: knock out y'r pipes etc.
We fought' 'bout a dog,
Last week it were,
Not more then a round or two.
An 'I knock'd 'im cruel hard,
An 'I wish I hadn't now,
Which is just what a man can 't do.
'e was all that I had
In the way of a friend,
An I've got to find one new,
But' I'd give me pay an' stripes,
Just to get the beggar back,
Which it's now too late to do.
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So it 's: knock out y'r pipes
And follow me!
An' its finish off y'r swipes
And follow me!
Oh, hear the fifes a-crawling
Follow me, follow me 'ome!
Take him away!
'E's gone where the good men go.
Take him away!
An' the gun-wheels turnin' slow....
Take him away!
There 's more from the place he come.
Take him away.....
With the limber an' the drum,!
Edward F. Cobb - Rudyard Kipling.

Les inquiets.
Quand la nuit tombe sur Paris,
Une bande noire chemine:
Ce sont les inquiets, sans logis;
Par la tristesse et la famine
Leurs yeux quêteurs sont agrandis
Ils vont, ils vont
Le long du fleuve profond,
Au bruit des vagues chanteuses,
Berçant leurs âmes rêveuses,
Les yeux brillants du désir
Des flots verts, qui font mourir.
Les inquiets ont de fous espoirs
D'amantes qui leur seraient douces,
Et dans la tristesse des soirs
Rêvants de brunes et de rousses,
Ils rechercent les coins biens noirs,
Ils vont, ils vont etc.
Les inquiets dorment sur les bords
Du fleuve en rêvant de richesses,
La lune a l'air d'un flambeau d'or.
Et les pierreuses de dùchesses....
Ils rêvent: leur douleur s'endormit,
Ils vont, ils vont etc.
Gaston Dumestre.

La jalouse
Je suis un gâs de Saint-Malo,
Et vous, fille de Cornouailles;
Avec le pauvre matelot
Vous désirez les accordailles.
M'aimer serait du temps perdu,
Chassez-moi de votre pensée...
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L'amour, hélas! m'est défendu
Car la Mer est ma fiancée!
Lorsque j'était petit garçon
Et que je dormais sur la grêve
La Mer chantait à sa façon,
Afin de mieux bercer mon rêve.
Ne tenons plus de doux propos
Comme nous faisions tout à l'heure...
Ma fiancée a le coeur gros:
Entendez-vous comme elle pleure?
En vrai Breton, j'ai pour la Mer
Un amour sauvage et farouche,
J'ai soif de son baiser amer
Qui parfume et meurtrit ma bouche.
Rendez-moi vite mes genêts,
Reprenez votre boucle blonde Ma fiancée est aux aguets:
Entendez-vous comme elle gronde!
Quand on lui fait quelque chagrin
La Mer se venge de l'infâme...
C'est pourquoi le pauvre marin
Ne devrait jamais prendre femme...
Adieu! puisqu'il en est ainsi,
Vous ne serez pas mon épouse...
Mais ne rôdez plus par ici
Car ma fiancée est jalouse!
Th. Botrel.

Ma tête.
Le long des fortifications,
Y'a pas d'erreur, c'est moi l'plus bate.
Avec ma casquette à trois ponts
Et mon foulard rouge écarlate.
Les copains, moi, j'les dégout' tous,
J'leur ai soul'vé plus d'une conquête,
Aussi r'gardent-ils d'un oeil jaloux
Ma tête.
Les mômes elles tombent en pamoison
Elles voudraient tout's dev'nir ma femme
Moi j'y mets pas d'opposition
C'est mon métier d'êtr' polygame.
J'suis bien tranquille sans m'émouvoir,
J'ai toujours pas mal de galette,
V'la c'que c'est que d'bien fair valoir
Ma tête.
Quand un sergot d'un air malin
Essay' de fair' d'la rouspétence,
Je te l'retourne comme un lapin,
C'est pas d'ma faute, j'ai pas d'patience.
Tu parl's si je l'passe á tabac
Mêm' s'il est fort comme un athlète,
J'y coll' dans l'creux' d'son estomac
Ma tête.
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Quand vient la nuit pour travailler,
J' attends derrière une port' cochère
Le bourgeois qui vient d' ripailler,
Et j'y fais viv'ment son affaire.
Alors quand il est sur le flanc,
Et qu'la lune éclair' ma silhouette,
Il crâche son âme rien qu'en voyant
Ma tête.
Fatal'ment je s'rai condamné,
Car y s'ra prouvé qu! j'assassine,
Faudra qu'attend', blême et vanné,
L'instant suprême d'la guillotine.
Alors, un beau jour on m'dira:
‘C'est pour c'matin, fait's vot' toilette’ Ma tête!
Gaston Secretan.

Mad Willie.
I'm standing alone by the belfry tow'r,
And singing my mournful song;
The song I've sung for many a year,
Since Maggie, my wife, went wrong.
I mock the bells on a bridal morn,
And look on the ringers and ropes wit scorn,
‘Mad Willie’ I'm called - so sad and forlorn The grief in my heart is strong.
Chorus.
Dingdong, dingdong, dingdong bell!
Tales of fate you seem to tell!
Oh, what pains and sorrows dwell
In dingdong, dingdong, dingdong bell.
My Maggie was fair, as a wife could be!
I loved her with love divine,
Till young Squire came frome over the sea,
And worshipped at Maggie's shrine.
He met her oft in the leafy dell.
And o'er het heart cast a cursed spell,
He tempted my wife, and Maggie, she fell.
He robbed me of what was mine!
Chorus.
Together to London one day they fled
And left me crushed heart and soul,
I'll never rest till I see hem dead,
These hands shall his life control,
My fingers clutched round the villains throat,
His dying struggles I'll gladly note,
An eye for an eye! Oh, how shall I gloat,
When deathbells for him shall toll.
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Chorus.
Harrington and Gilbert.

‘Das Märchen vom unschuldigen Nixlein’.
Der Mond hat seine Schale vergossen,
Über den Schlossteich ist Licht geflossen,
Grünes und blaues, silbernes Licht....
Der Nachtwind flüstert den zärtlichen, frischen,
Leuchtenden Göttinnen in den Nischen,
Zwischen den Bäumen ein Liebesgedicht...
Im Weiher teilt sich träumend die Welle,
In die verliebte, verbuhlte, grelle
Mondnacht taucht ein Nixlein empor....
Verwundert schaut's an den Göttinnen nieder,
Blinzelt und dehnet die lichten Glieder,
Seufzet und schreckt zich und weiss nicht wovor..
Vorüber rauschen die blauen Stunden,
Faun hat das sehnsücht'ge Nixlein gefunden,
Als er den Nachtwind eifernd vertrieb.
Mit fliegenden Gliedern und kussumschlungen
Sinds sie gar schnell in den Weiher gesprungen
Der Faun und das Nixlein in heisser Lieb. Und als der Nachtwind gefaltet die Schwingen,
Stiegen zwei Perlen vom Teichgrund in Ringen,
Sanken dann grundwärts, die grundtief geboren...
Im Busche schluchzet die Nachtigall
Und selige Stille all-überall....
Nixlein hat seine Unschuld verloren!
Fritz Grünbaum.

Les metamorphoses (Chanson canadienne).
-Par derrièr'chez ma tante
Il lui ya-t-un étang,
Par derrièr'chez ma tante
Il lui ya-t-un étang,
Je me mettrai anguille
Anguille dans l'étang.
Je me mettrai anguille,
Anguille dans l'étang.
-Si tu te mets anguille,
Anguille dans l'étang,
Si tu te mets anguille,
Anguille dans l'étang,
Je me mettrai pêcheur,
Je t'aurai en pêchant.
Je me mettrai pêcheur,
Je t'aurai en pêchant.
- Si tu te mets pêcheur,
Pour m'avoir en pêchant,
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Si tu te mets pêcheur,
Je me mettrai alouette,
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Alouette dans les champs.
Je me mettrai alouette,
Alouette dans les champs.
-Si tu te mets alouette,
Alouette dans les champs,
Si tu te mets alouette,
Alouette dans les champs,
Je me mettrai chasseur,
Je t'aurai en chassant.
Je me mettrai chasseur,
Je t'aurai en chassant.
-Si tu te mets chasseur,
Pour m'avoir en chassant,
Si tu te mets chasseur,
Pour m'avoir en chassant,
Je me mettrai nonnette,
Nonnett' dans un couvent.
Je me mettrai nonette,
Nonnett' dans un couvent.
- Si tu te mets nonnette,
Nonnett' dans un couvent,
Si tu te mets nonnette,
Nonnett' dans un couvent,
Je me mettrai prêcheur,
Je t'aurai en prêchant.
Je me mettrai prêcheur,
Je t'aurai en prêchant.
- Si tu te mets prêcheur.
Pour m'avoir en prêchant,
Si tu te mets prêcheur,
Pour m'avoir en prêchant,
Je me donn'rai à toi
Puisque tu m'aimes tant!
Je me donn'rai à toi
Puisque tu m'aimes tant!

My old Dutch1)
I've got a pal,2)
A reg'lar out-and-outer.
She's a dear good old gal
An'I'll tell ye'r all about 'er
It's many a year
Since first we met....
'er 'air was then
As black as jet.
It's whiter now,
But she don't fret,
Not my old gal.
1) ‘Dutch’ is an abbreviation for ‘Duchesse’, a nickname sarcasticcally given by the London
costermongers to their wives.
2) ‘Pal’ = friend.
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I calls 'er Sall.
'er proper name is Sairer.3)
You might find a gal
That you'ld consider fairer....
She ain 't no angel:
She can start
A-jawin till it makes ye smart
It 's just a woman,
Bless 'er 'eart
Is my old gal!
Sweet, fine old gal....
For worlds I would'nt lose' er.
She's a dear good old pal,
An' that's what made me choose 'er.
She's stuck to me
through thick and thin,
When luck was out,
When luck was in,
Ah what a wife to me she's been.
An' what a pal.
I see yer, Sal!
Yer pretty ribbons sporting....
It's a long time, old gal,
Since those bright young days o'courting
I ain't no coward Still, I trust,
When we've to part As part we must That Death may come and take me first
To wait me pal.
Chorus:
We've been together now for forty years!
An' it don't seem a day too much!
There ain 't no lady, livin' in the land,
That I'ld swop4) for me dear old Dutch!
Albert Chevallier.

The old umbrella (Plantation song).
Granddad 's gone
Where the good niggers go,
And he's left me his old umbrella.
It's ten food wide, an' one half's red,
An' the other two halves is yellow.
And underneath the whole day long
I play on the old banjo
For the little piccaninies,
And the pretty yellow gal's
For they all love Uncle Joe.

3) ‘Sairer’ = Sarah.
4) ‘Swop’ = change.
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Chorus:
Come under my old umbrella
Come along piccaninies do,
Hark to Uncle Joe a-singing,
Room for all of you.
Dinah was such a lovely gal,
Such lily-white teeth has she,
The darky-boys came buzzing all around
Like bumble-bees a- buzzing on a tree,
But Dinah only says ‘Now Jack
And Sambo, get along, do,
I's only gwine with Uncle Joe,
Old Joe I's gwine with you.
Chorus.
Old umbrella 's been a good old friend
To Dinah and to me.
There was only two of us just at first
And now there are twenty-three.
But Dinah only laughs and says:
Now Uncle Joe, dont ye go fret.
There's plenty of room for the little piccaninies,
Old umbrella ain't worn out yet.
Chorus.
When the wool on the top of the head
Am white as the lily-white snow
Then it's time to make way for the young folks,
Dinah
Time for the old folks to go.
For when the sun am sinking fast
The night is close at hand,
Old umbrella am quite worn out,
Then its time for the happy land.
Shut up the old umbrella,
Hang up the old banjo.
Hark the piccaninies all am a-singing
Good-night Uncle Joe.

Les Poilus de l'Argonne.
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
La pipe au bec, les yeux fous,
Et dont l'allure vous étonne!
Ils viennent d'où l'on ce tamponne:
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Tous plus maigres que des coucous,
Sous leurs haillons, couvert de poux
Et souriant sous leur poil roux:
Ce sont les Poiles de l'Argonne,
La bouffarde au bec, les yeux fous!
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Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Renfrognés comme des hiboux,
Mais au fond leur âmes chantonne
Avec le cuivre qui claironne:
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
De gloire leurs vieux coeurs sont saouls!
Leurs flingots, précieux joujoux
Seuls leur font faire des yeux doux:
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Renfrognés comme des hiboux!
Ce sont les Poilus de l'Argonne
Qui vont se battre en casse-cou;
Leur oeil est vif, leur front rayonne,
La mitraille les environne:
Ce sont les Poilus de l'Argonne.
Tant mieux! Nous ferons des jaloux,
Tout le boulot sera pour nous,
‘Ca va’ crient-ils, ‘c'est dans nos goûts!’
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Qui vont se battre en casse-cou!
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Peuple, qui vont mourir pour vous!
Ils vont sous le canon qui tonne,
Ecraser la horde teutonne:
Ce sont les Poilus de l' Argonne,
Et courant au devant des coups,
Ils vont déterrer de leurs trous
La louve germaine et ses loups!
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Peuple qui vont mourir pour vous!
A. Rameau - Alph. Diepenbrock.

Robin-a-Thrush. (Old Suffolk Song)
Robin he married a wife in the West,
(Moppety, moppety, mono:)
And she turned out te be none of the best,
(With a high jig jiggety, pops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
When she rises she gets up in haste,
(Moppety, moppety, mono:)
And flies to the cupboard before she is laced
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
She milks her cows but once a week,
(Moppety, moppety, mono:)
And that's what makes her butter so sweet,
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
When she churns, she churns in a boot,
(Moppety, moppety, mono:)
And instead of a cruddle she puts in her foot,
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
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She puts her cheese upon the shelf,
(Moppety, moppety, mono:)
And leaves it to turn till it turns of itself,
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
It turned of itself and fell on the floor,
(Moppety, moppety, mono:)
Got up on its feet and ran out of the door,
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
It ran till it came to Wakefield Cross
(Moppety, moppety, mono:)
And she followed after upon a white horse,
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono.)
This song was made for gentlemen,
(Moppety, moppety, mono:)
If you want any more you must sing it again
(With a high jig jiggety, tops and petticoats,
Robin-a-Thrush cries mono).

le Roi a fait battre tambour. Vieille chanson franccomtoise.
Le Roi a fait battre tambour (bis).
Pour voir toutes ses dames,
Et la première qu'il a vue
Lui a ravi son âme.
Rataplan, rataplan, rataplan (bis).
- ‘Marquis, dis-moi, la connais-tu? (bis)
Qui est cette joli dame?’ Le Marquis lui a répondu:
- ‘Sire Roi, c'est ma femme’.
Rataplan, etc.
-‘Marquis, tu es plus heureux qu'moi, (bis)
D'avoir femme si belle....
Si tu voudrais me l'accorder,
Je me chargerais d'elle’.
Rataplan, etc.
-Sire! Si vous n'étiez pas le Roi... (bis)
‘J'en tirerais vengeance;
Mais puisque vous êtes le Roi:
A votre obeissance....
Rataplan, etc.
-‘Marquis, ne te fâches donc pas (bis)
T'auras ta récompense:
Je te ferai dans mes armées
Beau-maréchal de France!’
Rataplan, etc.
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-‘Adieu, ma mie! Adieu, mon coeur! (bis)
Adieu, mon espérance!
Puisqu'il te faut servir le Roi,
Séparons-nous d'ensembles!’
Rataplan, etc.
La Reiné a fait faire un bouquet (bis)
De belles fleurs de lyse,
Et la senteur de ce bouquet
A fait mourir marquise
Rataplan, rataplan, rataplan.

Serrez vos rangs!
La voix du canon résonne,
L'air, tout empoudré, frissonne;
Serrez vos rangs! mes enfants!
C'est le cri de la mêlée
Et l'ècho de la vallée
Répète: Serrez vos rangs!
On marche au pas gymnastique
La fièvre se communique
Par les yeux étincelants.
On croise la baionette
Et chaque officier répète
En avant! Serrez vos rangs!
On avance..... La mitraille
Fait la part de la bataille,
On enjambe les mourants.
Gloire à celui qui succombe!
Dit le Commandant qui tombe
En criant: Serrez vous rangs!
Commandant et Capitaine
Sont là, couchés dans la plaine,
Il reste les Lieutenants.
Allons! dit l'un d'eux qui crie:
Pour l'honneur et la patrie!
Avancez! Serrez vos rangs!
Le plomb crève les poitrines,
Le sang creuse des ravines.
La rude voix des sergents
Couvre l'ouragan des balles,
On entend, par intervalles:
Sacrebleu! Serrez vos rangs!
Sans officiers et sans guides
Ils s'avancent.... intrépides...
Un caporal de vingt ans,
Rassemblant les escouades,
Leur dit: - Allons, camarades,
Pour mourir.... Serrez vos rangs!
Sous les éclats de la foudre
On vit tomber, noir de poudre,
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Le dernier de ses vaillants.
Il cria: Vive la France!
Et l'écho, répondit: France!...
En avant!... Serrez vos rangs!
Aristide Bruant.

Le travail.
Si tu veux êtres libre et fort,
Travaille!
Si tu veux gagner sans effort,
Le repos final de la mort,
Travaille!
Si tu veux être respecté,
Travaille!
Si tu veux garder ta fierté
Ta belle humeur et ta santé,
Travaille!
Si tu veux soutenir tes droits,
Travaille!
Si tu veux que ta grande voix
Ait plus de force qu'autre fois,
Travaille!
Si tu veux forcer ton destin
Travaille!
Si tu veux que sur ton déclin
Ton frère te tende la main
Travaille!
Xavier Privas.

Der Wagen rollt.
Hoch auf dem gelben Wagen
Sitz ich beim Schwager vorn,
Vorwärts die Rosse jagen,
Lustig schmettert das Horn.
Berge und Wälder und Matten,
Wogendes Aehrengold....
Möchte wohl ruh'en im Schatten,
Aber.... der Wagen rollt!
Flöten hör' ich und Geigen,
Kräftiges Bassgebrum,
Lustiges Volk im Reigen
Tanzt um die Linde herum;
Wirbelt wie Laub im Winde,
Jubelt und lacht und tollt.
Bliebe so gern bei der Linde,
Aber.... der Wagen rollt!
Postillon an der Schenke
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Füttert die Rose im Flug,
Schäumendes Gerstengetränke
Bringt uns der Wirt im Krug.
Hinter den Fensterscheiben
Lacht ein Gesichtchen hold.
Möchte so gern noch bleiben,
Aber... der Wagen rollt!
Sitzt einmal ein Gerippe
Hoch auf dem Wagen vorn,
Trägt statt Peitsche die Hippe,
Stundenglas statt Horn:
Ruf' ich: ‘Ade ihr Lieben,
Die Ihr noch bleiben wollt,
Gern wär ich noch geblieben,
Aber... der Wagen rollt!’
R. Baumbach - L. Bulmans.
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