
Ada Mattus, het zusje van Nini, genomen,
op wie de ouders geen invloed hebben:
een traditionneel bakvischjesfiguur, dat in het
drama een, voor de stemming storend element
is, doch dat er logisch in thuis behoort, evenals
dat vervelende al 't mooie bedreigende ouderen-
paar, dat schijnt weggeloopen uit een ietwat
satyriek kluchtspel, evenals ook weer Jonker
Holster, op wien Ada zou moeten verlieven
of zich verliefd houden, dan maar . . . .

Als wij toegeven dat die personen hinderen,
omdat zij uit den toon van het drama vallen,
hebben wij 't ergste kwaad van 't stuk gezegd.
Maar vooruit was reeds verklaard, waarom
de schrijfster die figuren er in bracht: zij
moest Nini redden, zooveel mogelijk, in onze
oogen. Zij wilde ons laten zien, in levenden
lijve, een der verontschuldigingen voor haar
gedrag.

Dat de jonge schrijfster nog wat misbruik
maakt van al te erge tooneel-loopjes vinden
wij zoo heel bedenkelijk niet. Dat is een
fout, die hersteld worden kan. Per slot van
rekening, komt geen enkel dramaturg er geheel
zonder wat willekeur. De zaak is monologen
te laten vervallen en het binnenkomen en
weggaan der personen beter te motiveeren,
wat op zich zelf toch ook al weer veel met
handigheid en overleg te maken heeft. We
stellen ons voor dat mejuffrouw Top Naeff
haar stuk zelf zou kunnen omwerken en dan
die verkeerdheden doen verdwijnen. Ook
voor haar is het jammer niet een tooneel-
directeur te hebben gevonden, die haar dat
liet doen. Den bekwamen heer van Eysden
zou dat zoo gemakkelijk zijn gevallen, dunkt ons!

De hoofdzaak is echter dat het stuk aan-
doening wekt, dat er kracht van uitgaat. Door
verschillende beoordeelaars is dit geconsta-
teerd en aan bijvalsbetuigingen van het publiek
heeft het niet ontbroken.

Wij mogen dus vol hoop zijn en van deze
vier dramaturgen voor ons Vaderlandsch
Tooneel het beste verwachten.

NIEUWE BOEKEN.

z'« *&• tft.Mtf, door mevrouw

M. C. E. OVINK—SÜKR. Amsterdam, L. J.
Veen, 1901. — Over Indië uit Indië hooren
we nooit genoeg. We zijn onverzadigbaar;
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want we zijn velen, die hebben gewoond
onder den evenaar en dus gaarne aldoor weer
wat nieuws vernemen uit het land, waar
verdriet en genot is, gelijk overal elders, doch
waar veel dieper schijnen in te werken de
narigheden en de genoegens dan hier, in
Europa. Het Zonneland maakt den Europeaan
zoo prikkelbaar! Doch iedereen niet. Creusesol
schreef heel kalmpjes over Indië, maar mop-
perde wel een beetje, nadat hij hier, in 't
moederland, had moeten uitzien naar woning
en meubelen. Bas Veth geeft heel de(n) Oost
cadeau voor een tramconducteursbaantje in
Amsterdam, ofschoon conducteurs daar nu
gemeente-ambtenaren zijn geworden. Borel...
Couperus . .. Maar hun ,,6W" is niet de(n)
Oost van het tevreden, gelukkig, aardig snap-
pende mevrouwtje, dat schreef over Fm«w«-
/*w» ?'» <& ^?jjfl, in denzelfden trant als de
begaafde mevrouw Bonnetain schreef, in Z<?
ZVw/.r, over 't vrouwenleven in Annam, maar
toch zóó aardig niet, want de Fransche pen
won 't in fijnheid ver van de Nederlandsche.
Aardig, gezellig toch wel. Mooi niet, plastisch
nergens, aangrijpend evenmin, héél correct
niet altijd, tóch wel aardig. Wel knus, wel
op een manier, die velen aangenaam wezen
zal, voornamelijk lieve jonge meisjes, die 't
vooruitzicht hebben weldra per stoomschip
naar den geliefden bruidegom te zullen gaan,
ook wel aangenaam voor tnenschen, die vol-
daan uit Indië zijn teruggekeerd.

Ofschoon . .. mevrouw Ovink—Soer was
nog een nieuwelinge toen zij dit boekje
schreef, een nieuwelinge, nml. in de(n) Oost.
En dat is nu iets, dat men zich moet weten
te doen vergeven door oudgasten.

Door vittende beoordeelaars moet mevrouw
Ovink zich ook maar 't een en ander laten
vergeven, want haar boekje is geschreven in
dien gemoed-zalvenden toon, die doorgaans
wordt aangeslagen door niet meer zoo héél
jonge dames, belust op brieven, er dan ook
gaarne schrijvend: van die lange, op mail-
papier, die uit een couvert komen schuiven
met ratelgeluid, geduld vergend en goede
oogen (om 't overkruis), tóch welkom bij
familie en kennissen, want er staat immers
altijd wat aardigs of wat heel liefs in te lezen!


