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Plaatsb� preken
 Theater De Luifel • Herenweg 96 • Heemstede • theaterdeluifel.nl
   zaterdag 10 mei 2014 • 20.15 uur
   zondag 11 mei 2014 • 14.30 uur
   zondag 11 mei 2014 • 20.15 uur

 Orangerie Elswout • Elswoutslaan 22 • Overveen
 zondag 18 mei 2014 • 20.15 uur

 Landgoed Duin & Kruidberg • Duin en Kruidbergerweg 60 • Santpoort
 zondag 25 mei 2014 • 13.30 uur (naar keuze: High Tea + € 22,50 p.p.)

Het reserveren van plaatsen voor de voorstellingen (én eventuele High Tea na afl oop)
kan gebeuren bij de heer Ad Moone, en wel op de volgende manieren:
- telefonisch / sms op 06 - 261 92 844 (indien afwezig gaarne bericht inspreken)
- per e-mail: info@jjcremer.nl
- via onze website www.jjcremer.nl (klikken op reserveren).

De door u bestelde kaarten kunnen op de dag van de voorstelling op vertoon van 
uw donateurkaart vanaf  drie kwartier voor aanvang worden afgehaald op de speellocatie.

Kaarten voor introducés kunnen ook op de hierboven genoemde manieren worden besteld. 
De kaarten kosten € 15,-- per stuk.
Na ontvangst van betaling via bankrekening
172.450.667 t.n.v. J.J. Cremer ontvangt u
een bevestiging per email.
Bij het theater en op de locaties kan niet
elektronisch (pinpas) worden betaald.
Daar dienen de kaarten met contant geld
te worden betaald (liefst gepast).

Vooraankondigingen

Nóg een jubilaris! Mady Eldering viert dit
najaar haar 40-jarige Cremerjubileum
onder regie van René Retèl.

Onze traditionele klucht wordt gespeeld
op Open Monumentendag, op zaterdag

te Haarlem.
Op diezelfde dag zal het herstelde
Hildebrandmonument in de
Haarlemmerhout worden onthuld.
Ook Cremers Hildebrandgezelschap zal
een aandeel hebben bij de feestelijkheden.

Reden genoeg om ons te bezoeken!

Colofon

Inhoudsopgave

Bestuur:
Wil van Schaik  - voorzitter
Ad Moone -  penningmeester
Joke Harmse -  secretaris en
    Artistieke Commissie
Daan Harmse -  Sponsoring
Theo v.d. Reep - adviseur

Artistieke Commissie:
Jeannette Kluit
Joke Harmse

Cremerring:
Hans Kluit
Joke Slootheer

Beschermheer:
Mr. J.J.H. Pop

De Letterlievende Vereniging “J.J. Cremer”  
is opgericht: 2 april 1882
website: www.jjcremer .nl
bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0172 4506 67
Reserveringslijn: 06 4477 6213
info: info@jjcremer.nl
 

De voorstellingen worden mede mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van: 
De Gemeente Haarlem 
RABO BANK 
Alle donateurs en adverteerders

Colofon 2
Van de voorzitter 3
Rolverdeling 4
Van de Regisseur 5
Plaatsbespreken 6
Voorstellingen ‘Een eigen melodietje’ 7
Momenten van geluk  9
Met Cremer naar de bollen 10
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Op 9, 10 en 11 december 
bent u van harte welkom in het knusse 
Haarlemmerhout Theater om te komen 
genieten van de komedie “Gebroken IJs” 
van Haye van der Heijden.

Nieuw in ons midden zijn de spelers 
Michiel de Lugt (oud leerling van mij 
van de Dreefschool) en onze Benjamin: 
Tess Clous. Tess doet dit cursusjaar 
eindexamen op het Nova College op 
de afdeling Dans en Theater. Bij het 
Nova College ontwikkelen de studenten 
alle vaardigheden die je nodig hebt 
als artiest. Spel, theater maken, 

stemvorming, 
cultureel 
ondernemen, 
rekenen, 
Nederlands, 
Engels en externe 
stages. Van scripts of choreografieën 
schrijven tot repeteren en kostuums 
regelen. Van posters en websites 
maken tot kaartjes verkopen en 
publiek ontvangen. U begrijpt dat onze 
Letterlievende Vereniging Tess in de 
watten legt. Wij hopen dat Tess het als 
stagiaire bij ons zo leuk vindt dat ze nooit 
meer weg gaat. 

de Voorzitter

Ik heb Tess gevraagd of ze iets over 
haarzelf en de opleiding aan het 
Cremerpapier wil toevertrouwen:
 
Het stuk “Gebroken IJs” wordt 
geregisseerd door een oud docent van 
mij: Yardeen Roos. Met haar unieke kijk 
op theater en haar wil om een goed stuk 
neer te zetten, beginnen we elke repetitie 
met een “bommetje energie”. Als regie-
assistent en speler vind ik het super 
tof om mee te mogen doen aan deze 
productie. Mijn naam is Tess Clous en 
ik  ben vierdejaars eindexamen student 
aan de opleiding Artiest Theater aan het 
Nova College in Haarlem. Ik hoop dat ik 
nog een hele tijd theater kan spelen en 
mee kan doen aan producties als deze. 

Mijn medespelers in dit stuk vind ik heel 
aardig en ik vind het interessant om te 
horen wat hun theater achtergronden 
zijn en te vernemen wat een belangrijke 
plaats het theater in hun leven inneemt. 
Het plezier, de inspiratie en de energie 
die mijn mede spelers uitstralen hebben 
op mij een positieve uitwerking! Hierdoor 
wordt het makkelijker als 20 jarige speler 
mij op mijn gemak te voelen tussen deze 
wat oudere spelers. Ik heb heel veel zin 
om mee te doen in dit stuk en ik ben 
benieuwd wat ik hier nog meer voor leuks 
ga leren”. 
Tess

Een fijne voorstelling toegewenst!
Wil van Schaik, voorzitter

Cremerring ijs.indd   2-3 27-10-2016   17:20:51
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Onze eigen zeer gewaardeerde regisseur 
Marijke Kots is door de Haarlemse 
Theatermakers gevraagd om de Haarlemse 
amateurtoneelgezelschappen in het zonnetje 
te zetten. De door Marijke geschreven 
voorstelling bestrijkt de periode van 1918 
– 2018. Het toneelfeest vindt plaats in 
de schouwburg te Haarlem. In de tijd dat 
het financieel haalbaar was, heeft onze 
vereniging daar menigmaal geschitterd. 

Op zondag 8 april 2018 is het lustrumfeest 
rond het 135-jarig bestaan van onze vereniging 
afgesloten met een theatraal feestje met zang, 
voordrachten en gedichten in het Paviljoen in 
de tuin van het Frans Loenenhofje. Fred Prang 
fungeerde als spreekstalmeester.
Op het internet en in de Noord-Hollands 
archief valt veel te lezen over de letterkunde en 
toneel in de 19e eeuw, de periode waarin onze 
vereniging werd opgericht.  
Een kort uitstapje naar die tijd:  Een paar weken 
geleden genoten mijn kleinkinderen van het 
verhaal over Keesje, het diakenhuismannetje, 
uit de Camera Obscura. In de Hout stonden 
wij oog in oog met hem. En passant kennen 
zij nu ook de heer Nicolaas Beets. De 
toneelverenigingen kregen in de tweede 
helft van de 19e eeuw kansen om tot bloei 
te komen doordat het beroepstoneel tot een 
zo laag peil gedaald was, dat de “Spectator” 
het noemde “de vergaarbak van al het 
onreine”. Het kon, volgens deze bron, zelfs 
niet meer voldoen aan “de laagst gestelde 
eischen” en werkte  “verderfelijk op hart en 
hoofd bij de laagste volksklasse”. In onze tijd 
uitspraken die rijp zijn voor kamervragen. 
In deze periode  werd de een na de andere 
amateurtoneelvereniging opgericht: “Thalia”, 
“Door Inspanning Uitspanning” en de 
allerbeste (denk ik) J. J. Cremer. Als je in die tijd 
van beroepstoneel wilde genieten, moest je 
naar Amsterdam. In het begin van de 19e eeuw 
was er een schouwburgzaal aan het Plein. Toen 

dit theater niet meer 
aan de nodige eisen 
voldeed, werd op het 
terrein van de vroegere 
kurassiersstallen 
(een kurassier is een 
cavalerist voorzien van 
helm en kuras, borst- en rugharnas, sedert 
1841 bestaan er in het Nederlandse leger geen 
kurassiers meer) aan de Jansweg met de bouw 
van een schouwburg begonnen. Gedurende 
de eerste jaren had de schouwburg over 
belangstelling van het publiek niet te klagen. 
Wel dreigde concurrentie toen plannen bekend 
werden om aan het Nassauplein en in de 
Grote Houtstraat een schouwburg te bouwen, 
maar het bleef bij plannen. Er was nu wel een 
schouwburg aan de Jansweg, maar het toneel 
kwam er niet door op een hoger plan. Het bleef 
bij bedenkelijke vertalingen van melodrama’s, 
spektakelstukken, romantische draken, meestal 
uit het Frans, opera’s en balletten. In 1856 werd 
de concertzaal aan de Kruisweg verkocht. Het 
werd ingericht als logement, dat later Hotel 
Funckler heette. Met uw bonuskaart van 
Albert Hein kunt er nu terecht voor uw gratis 
“Moestuintje”. Aan de gevel van Hotel Funckler 
prijkte een prachtige gaslantaarn. Dezelfde 
lantaarn brandt  iedere avond op aardgas aan 
de gevel van de regentenkamer in de tuin van 
het Frans Loenenhofje. Je kunt het vlammetje 
zien “schudden”, dat komt omdat het uit 
Groningen komt. De voorzitter van Cremer is 
tevens regent van voornoemd hofje. Hoe die 
peperdure, mooie antieke lamp in het hofje 
terecht is gekomen. Ik zou het echt niet meer 
weten.

Vandaag gaat u een kijkje nemen bij onze 
koningin Juliana op Soestdijk en dit alles 
beleeft u in het paradijsje onder de theaters: 
het Haarlemmerhout Theater.

Wil van Schaik, voorzitter

de Voorzitter
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Rolverdeling ‘Annie M.G. op Soestdijk’

Spelers:
Koningin Juliana / Thea Suzette Meddens
Fops / Emmy  Jeannette Kluit
Bien / Juff rouw Wies Joan Dirksen
Clara van den Berg / Mia Fresnay Eleonora Zomer
Dotty / Job  Priscilla Oud-Deinum

‘Vrouwen om dr. Deninga’   komedie van Annie M.G. Schmidt
Thea, moeder van dr. Deninga
Emmy, zus van Thea
Juff rouw Wies, secretaresse van dr. Deninga
Mia Fresnay, vriendin van dr. Deninga
Job,  vrouw van dr. Deninga

Livreiers:  Arnold Mulder, Rens Schrama en Hans Kluit

Regie:   Marijke Kots
Tekstondersteuning: Mady Eldering 
Productie:   Eleonora Zomer
Decor:  Theo Muilenburg  Techniek
                                                                   George Teeuwen 
  Dave Wesselius
     
Grafi sche ondersteuning: Joke Slootheer 

Met dank aan:   B&B – Bloemen, Haarlem
                             IKEA, Haarlem (tuinset)
                             Fam. van Katswaarde (tapijten) 
                             Theo v.d. Reep (meubilair)

PAUZE: na het tweede bedrijf.
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James Wattstraat 11 
1817 DC Alkmaar
Telefoon:072 - 5181 181

Maa t/m vrij: 08:30 - 17:00 uur

Ljoebov Ranevskaja | eigenares van een landgoed 
Anja | haar dochter 

Warja | haar geadopteerde dochter
Leonid Gajev | haar broer

Jermolaj Lopachin | zakenman
Petja Trofi mov | student

Semjon Jepichodov | boekhouder
Doenjasja | dienstmeisje
Firs | een oude bediende

Jasja | een jonge bediende

tekst
bewerking & regie

vertaling
productie

uitvoerend producent | techniek
decorschildering

muziek
souffl eur | regie-assistente

kostuumadviezen
grafi sche vormgeving  

Ans Windhorst
Aymie Lenders
Jeannette Kluit
Hans Kluit
Jack Bontekoe
André van Leeuwen
Michael Kooitje
Fleur Mennega
Fred Prang
Rens Schrama

Anton Tsjechov
Arnold Hemmel
Janine Brogt
Artistieke Commissie
Dick Kluit
Fred Prang
Tineke & Jozeph Vlaar
Ineke van Dam
Eleonora Zomer
André van Leeuwen
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B E T T I N K  M E I J E R  M E I N D E R S M A  ▲ d v o c a t e n

STATEN BOLWERK 26          2011 ML HAARLEM          TEL 023 5319577          FAX 023 5324498

De Letterlievende Vereniging J.J. Cremer • opgericht 2 april 1882 • jjcremer.nl

mr J.J.H. Pop | beschermheer

Wil van Schaik | voorzitter • Theo van de Reep | secretaris • Ad Moone | penningmeester
bestuursleden: Hans Kluit | Cremerring • André van Leeuwen • Joke van Muiswinkel | Artistieke Commissie

Artistieke Commissie
Jeannette Kluit • Joke van Muiswinkel • Linda van den Nieuwendijk • Lodewijk de Ruiter 

Met speciale dank aan Verpleeghuis Boerhaave & Woonzorgcentrum Schalkweide
Roy Beusker • Harry van Kesteren • Galyna Kyyashko • Willem Padt

Mary van der Peet • Irene Roussian • Piet Windhorst e.v.a.

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteuning van
de Gemeente Haarlem, de Rabobank en alle donateurs.

De Kersentuin duurt circa 2 1/4 uur
(inclusief pauze na tweede bedrijf)

High Tea in Brasserie DenK
Na de voorstelling kunt u genieten van een overheerlijke High Tea bij 
Brasserie DenK op  Landgoed Duin & Kruidberg. U wordt verrast door 
de heerlijkste zoete en hartige gerechtjes, gecombineerd met diverse 

theesoorten. De ultieme afsluiting van een fi jne zondagmiddag!

Prijs: € 22,50 per persoon, inclusief onbeperkt thee. Indien u vooraf een 
tafel reserveert voor de High Tea, ontvangt u 10% korting per persoon.

Leven op uw eigen manier
Afscheid nemen op uw eigen manier

B R O K K I N G  &  B O K S L A G
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Landgoed Duin & Kruidberg wenst u een
fi jne voorstelling toe!

Voor een overzicht van de arrangementen en overige
evenementen bekijkt u onze website:

www.duin-kruidberg.nl

Een man van adel - 1974

SPORTSERVICE
DRUKWERK
OOK ONLINE

Bestel uw drukwerk 
snel en voordelig!

WWW.SPORTSERVICEDRUKWERK.NL

023 524 55 66 / 524 64 24
www.baarsverhuizingen.nlVERHUIS & OPSLAG BV

Cremerring - mei 2014 al 132 jaar letterlievend...8/12

SCAN DE CODE OF GA 
NAAR JJCREMER.NL

U VINDT ONS LEUK?
WORD DAN DONATEUR!
VOOR €25 PER JAAR
MIST U NOOIT MEER IETS

www.turien.nl

Van der Schaft
meubelen op maat

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

- Meubelen op maat van klassiek tot
 modern, ook in strak lakwerk.
- Keukens op maat en/of restylen hiervan.
- - Interieurbetimmering en winkel- 
en kantoorinrichting.
- Linnenkasten en slaapkamerinrichting.
- Restauratie en opnieuw bewerken 
van meubelen.

info@vanderschaftmeubelen.nl
Kijk ook: www.vanderschaftmeubelen.nl 

Cremerring ijs.indd   10-11 27-10-2016   17:21:02
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“ANNIE M.G. OP SOESTDIJK”

Vanavond spelen wij voor u ‘Annie M.G. 
op Soestdijk’, een prachtige tragikomedie 
met scherp en vrolijk toneel. Het is een 
toneelstuk in een toneelstuk (over het 
huwelijk van Koningin Juliana) en dat 
maakt het voor de speelsters van Cremer 
een stuk om hun tanden in te zetten. Het 
is razend moeilijk om twee verschillende 
rollen te moeten spelen. 

Het is algemeen bekend dat Koningin 
Juliana van toneelspelen hield. 
In haar huwelijk had zij samen met 
haar studievriendinnen nog steeds het 
toneelclubje uit haar studententijd.
In de periode dat Greet Hofmans op 
Soestdijk de scepter zwaaide, werd er niet 
meer gespeeld.

Na de Greet Hofmans aff aire  besloten 
de vriendinnen in 1958 om hun vriendin, 
Koningin Juliana, uit haar depressie  te 
halen en weer wat op te vrolijken. Zij gingen 
weer heerlijk toneelspelen...

Juliana gaf aan Annie M.G. Schmidt de 
opdracht om speciaal voor haar en haar 
vriendinnen een nieuw toneelstuk te 
schrijven en dat werd ‘Vrouwen om Dr. 
Deninga’. Het brutale blijspel gaat over 
een man die nooit thuis is en bovendien 
een minnares heeft. Wat gaat dat geven / 
brengen op Soestdijk met de Kerst? 

De voorstelling van vanavond krijgt door 
de bijdrage van de toneelschrijvers Janine 

de Regisseur

Brogt en Ton 
Vorstenbosch, 
naar een idee van 
Mette Bouhuijs, 
nog een extra 
dimensie.
Zij hebben het leven op Soestdijk 
toegevoegd aan het stuk van Annie M.G. 
Schmidt.

Het is alom bekend dat het huwelijk van 
Koningin Juliana en Prins Bernhard niet 
bepaald over rozen ging. Dan is het bijna 
ontroerend te concluderen hoeveel Juliana 
van haar Bernhard heeft gehouden en dat 
zij al zijn escapades op de koop toe heeft 
genomen.

We hebben keihard gewerkt aan deze 
voorstelling en het repetitieproces was 
pittig, maar het is ons gelukt om 10 
uiteenlopende personages neer te zetten.
Vanaf deze plaats wil ik mijn speelsters en 
souffl  euse van harte bedanken voor hun 
enorme inzet.
Door hun doorzettingsvermogen kunnen 
wij ons publiek een prachtige voorstelling 
laten zien.

Van harte wens ik u een fi jne avond toe...

Marijke Kots
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Plaatsbespreken

VAN DE ARTISTIEKE COMMISSIE:
 
Eind april, begin mei 2018 zullen er ook 
weer een aantal voorstellingen 
verzorgd worden  van ‘Een eigen 
melodietje’ (Etty Hillesum).  
Zie pagina 7

Open monumentendag:  
zaterdag 8 september 2018 
Klucht in Frans Loenenhofje
 
Najaarsvoorstelling
14, 15 en 16 december 2018
Haarlemmerhout theater 
Regisseur: Yardeen Roos
 
Voorjaarsvoorstelling
17, 18 en 19 mei 2019 in  
Haarlemmerhout  Theater
Regisseur: Arnold Hemmel

Voorstelling in Haarlemmerhout Theater
Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem

Donderdag 17 mei  20.15 uur
Vrijdag  18 mei 20.15 uur
Zaterdag  19 mei   20.15 uur

Plaatsen bespreken kan:
•  via het formulier op onze website  

www.jjcremer.nl
•   per email info@jjcremer.nl (vermeld 

hierbij het aantal personen en 
voorkeurstijdstip)

•   indien u niet beschikt over internet kunt 
u ook telefonisch reserveren: 

 06 4477 6213.

Bespreken via website of email heeft onze 
sterke voorkeur.

De entreeprijs voor niet-donateurs 
bedraagt €15 per persoon.
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Ook dit jaar zullen wij een aantal voorstel-
lingen opvoeren van ‘Een eigen melo-
dietje’, een collage van teksten van Etty 
Hillesum, gebaseerd op het boek ‘Etty’. 

“De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, 
een jonge joodse vrouw, werden geschreven 
midden in bezet Amsterdam en in Kamp 
Westerbork. Tegen het dreigend decor van de 
oorlog legt zij verantwoording af van haar 
groeiend geloof in de menselijke mogeli-
jkheden. Haar hyperintelligente en sensitieve 
geest ontworstelt zich aan de machten die 
op haar ondergang uit zijn. Zij schrijft haar 
dagboek en ontsteekt er een licht mee voor 
zichzelf en zoveel jaren later voor honderd 
duizenden anderen”. 

De voorstelling ‘Een eigen Melodietje’ laat 
op indringende wijze zien dat vrijheid nog 
altijd niet vanzelfsprekend is. En dat er een 
moment in onze geschiedenis is geweest 
waarin wij allemaal niet in vrijheid konden 
leven. Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door 
haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die 
tijd vrij schrijven. Met mijn regie probeer ik 
die geestelijke vrijheid voelbaar te maken, 
aldus regisseur Marijke Kots.
De tekstkeuze van dit herdenkingsspel, 
zoals we dit bijzondere toneelstuk wel mo-
gen noemen, is van Frits Grimmelikhuizen. 
Het stuk is door hem geschreven in de vorm 
van een “readers theater”, half gelezen, half 

gespeeld. Men zou de tekst als een muziek-
partituur kunnen beschouwen. 

Spelers zijn:  Ans Windhorst, Mady  
Eldering, Hans Kluit,  
Willem Padt en  
Jeannette Kluit  

Regie:  Marijke Kots
Belichting:  Paul Misset
Dans:   Sandra van der Gouw, 

Frank Gombault en  
Richard Frisart

Muzikale  Tineke en Joseph Vlaar
Begeleiding:   
Kleding en grime:  Helga de Bruijn

“Een eigen melodietje” wordt opgevoerd op
22 april om 15.00 uur: Liberaal Joodse 
Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, Am-
sterdam  Aanmelden vóór 15 april 2018 bij 
secretariaat@ljg.nl 
23 april om 16.00 uur: Stadskantoor  
Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2,  
Haarlem (besloten)
1 mei om 14.30 en 20.00 uur: Verhalenhuis, 
van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord,
Reserveren via website: verhalenhuishaar-
lem.nl 
3 mei om 19.30 uur: RK Kerk, Kerkweg 2, 
Vogelenzang
4 mei om 19.45 uur aanwezig: Dorpskerk 
Santpoort, Burgemeester Enschedélaan 65, 
Santpoort-N
om gezamenlijk 2 minuten stilte te houden. 
Aansluitend herdenkingsspel 

Zonder uitzondering prachtige locaties om 
een voorstelling bij te wonen.

De opvoeringen op 3 en 4 mei zijn vrij toe-
gankelijk, zonder voorafgaande reservering. 
Speelduur ca 45 minuten. 
Wel hopen wij op een vrijwillige bijdrage. 

VOORSTELLINGEN “EEN EIGEN MELODIETJE”
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Groot Heiligland 47
 www.museumhaarlem.nl

17 feb 2018
03 jul 2018
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Groot Heiligland 47
 www.museumhaarlem.nl

17 feb 2018
03 jul 2018

Momenten van geluk
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Het jaarlijkse Bloemencorso heeft dit jaar 
als thema “Cultuur”. In dat kader werd onze 
Haarlemse letterlievende vereniging, samen 
met een aantal amateurtoneelverenigingen 
uit de Bollenstreek, uitgenodigd om tijdens 
de presentatie avond van het Bloemencorso 
2018 op 14 februari j.l. een korte voorstelling 
te geven.
In de grote zaal bij Van der Valk in Sassen-
heim begon de avond met de herdenking 
van de heer Leo van der Zon, de zeer ge-
waardeerde voorzitter van het Bloemencor-
so, die kort daarvoor was overleden.
Daarna vertoonden de amateurtonelisten op 
het podium hun kunsten voor een publiek 
van sponsors, relaties en vertegenwoordi-
gers van de gemeenten. De acts werden 
omlijst door filmbeelden van hun dorp of 
stad. Omdat het bloemencorso in Haarlem 
langs de Haarlemmerhout komt, had Cremer 
gekozen voor twee personages van het 
Hildebrandmonument. Met een sfeervol 

filmbeeld van de bekende fontein als decor 
vertelden Grootmoeder Kegge (Ans Wind-
horst) en Keesje het Diakenhuismannetje 
(Hans Kluit) hun verhaal. En daarbij onthulde 
grootmoeder Kegge zelfs een geheim:
    
”In het voorjaar verlaten wij altijd voor heel 
even die fontein,
Om bij het jaarlijkse Bloemencorso te kunnen 
zijn!
Vergezeld door mijn trouwe hond Diaan,
Spoed ik mij met vriend Keesje over de Span-
jaardslaan
Naar de Wagenweg, om daar heel even weg te 
dromen…
Wanneer we die prachtige Corsowagens langs 
zien komen!”

Tot 21 april!!

Ans Windhorst

MET CREMER NAAR DE BOLLEN
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Regie:

Marijke Kots

Annie MG
op Soestdijk

Donderdag 17 mei   aanvang 20.15 uur
Vrijdag 18 mei  aanvang 20.15 uur
Zaterdag 19 mei  aanvang 20.15 uur

Locatie: Haarlemmerhout Theater, 
van Oldenbarneveldlaan 17, Haarlem

Kaartverkoop: 
www.jjcremer.nl

info: info@jjcremer.nl
06 4477 6213

Entreeprijs: €15,-

Poster_CremerringVoorjaar.indd   1 21-03-18   08:42

Flyer.indd   1 21-03-18   08:45
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een eigen melodietje
een collage van teksten van Etty Hillesum

22  april 2018  15.00 uur Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41,  
   Amsterdam. Aanmelden vóór 15 april 2018 bij secretariaat@ljg.nl 
23  april 2018  16.00 uur Stadskantoor Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem,    
    (besloten).
1  mei 2018  14.30 en 20.00 uur Verhalenhuis, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. 
   Reserveren via website: www.verhalenhuishaarlem.nl
3  mei 2018  19.30 uur RK Kerk, Kerkweg 2, Vogelenzang
4  mei 2018 19.45 uur aanwezig Dorpskerk Santpoort, Burgemeester Enschedélaan 65,   
  Santpoort-N om gezamenlijk 2 minuten stilte te houden.   
  Aansluitend herdenkingsspel 

Zonder uitzondering prachtige locaties om een voorstelling bij te wonen.

De opvoeringen op 3 en 4 mei zijn vrij toegankelijk, zonder voorafgaande reservering. Wij hopen wel op een 
vrijwillige bijdrage.   De speelduur is ca. 45 minuten

ETTY_A5 flyer_2018.indd   1 05-04-18   09:21
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In deze tijd,
Waarin onrust regeert

We begrijpen elkaar zo verdomd vaak verkeerd
En ik weet niet waarom

Maar het begint erop te lijken
Dat we de dingen van slechts een kant kunnen bekijken

Onwetend en ongenuanceerd

En niet alleen de burgers
Ook de leiders van een land 

Vallen allen ten prooi aan dit gat in hun verstand
Gaan enkel in debat voor hun eigen gelijk

Hun waarheid, de waarheid
De rest is gezeik

Maar het is een valkuil

Want een politiek zonder zelfkritiek is ziekelijk
Een maatschappij zonder mening bedrieglijk

Maar hoe vorm je een mening als het nieuws slechts entertaining is
De leugen als een waarheid is

Maar je niet meer weet wat de waarheid is

Neem dan een rigoureus besluit
Zet het journaal een keertje uit
Verscheur de krant in zijn geheel

En vind je weg naar het toneel

Want daar vertonen kunstenaars
Eerlijk en oprecht

Een ander perspectief 
Van alles wat er wordt gezegd

Ze inspireren, nuanceren
Accepteren en ambiëren

Variatie
De creatie van een open conversatie

Confrontatie
Met alles waar voor weggekeken wordt

Zodat het beter wordt
Er meer begrepen wordt

We elkaar leren waarderen
Verschillen accepteren

En er ruimte komt

Om anders te zijn
En je kleur te bekennen 

Niets is zwart-wit
Kom laten we mengen.

Dit gedicht van ©Demi Baltus wordt je aangeboden 
door RIGO Verffabriek, omdat er meer is dan zwart en wit.

A
lles vo

o
r h

et M
eesterw

erk
w
w
w
.rigoverffabriek.nl
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James Wattstraat 11 
1817 DC Alkmaar
Telefoon:072 - 5181 181

Maa t/m vrij: 08:30 - 17:00 uur

Ljoebov Ranevskaja | eigenares van een landgoed 
Anja | haar dochter 

Warja | haar geadopteerde dochter
Leonid Gajev | haar broer

Jermolaj Lopachin | zakenman
Petja Trofi mov | student

Semjon Jepichodov | boekhouder
Doenjasja | dienstmeisje
Firs | een oude bediende

Jasja | een jonge bediende

tekst
bewerking & regie

vertaling
productie

uitvoerend producent | techniek
decorschildering

muziek
souffl eur | regie-assistente

kostuumadviezen
grafi sche vormgeving  

Ans Windhorst
Aymie Lenders
Jeannette Kluit
Hans Kluit
Jack Bontekoe
André van Leeuwen
Michael Kooitje
Fleur Mennega
Fred Prang
Rens Schrama

Anton Tsjechov
Arnold Hemmel
Janine Brogt
Artistieke Commissie
Dick Kluit
Fred Prang
Tineke & Jozeph Vlaar
Ineke van Dam
Eleonora Zomer
André van Leeuwen
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B E T T I N K  M E I J E R  M E I N D E R S M A  ▲ d v o c a t e n

STATEN BOLWERK 26          2011 ML HAARLEM          TEL 023 5319577          FAX 023 5324498

De Letterlievende Vereniging J.J. Cremer • opgericht 2 april 1882 • jjcremer.nl

mr J.J.H. Pop | beschermheer

Wil van Schaik | voorzitter • Theo van de Reep | secretaris • Ad Moone | penningmeester
bestuursleden: Hans Kluit | Cremerring • André van Leeuwen • Joke van Muiswinkel | Artistieke Commissie

Artistieke Commissie
Jeannette Kluit • Joke van Muiswinkel • Linda van den Nieuwendijk • Lodewijk de Ruiter 

Met speciale dank aan Verpleeghuis Boerhaave & Woonzorgcentrum Schalkweide
Roy Beusker • Harry van Kesteren • Galyna Kyyashko • Willem Padt

Mary van der Peet • Irene Roussian • Piet Windhorst e.v.a.

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteuning van
de Gemeente Haarlem, de Rabobank en alle donateurs.

De Kersentuin duurt circa 2 1/4 uur
(inclusief pauze na tweede bedrijf)

High Tea in Brasserie DenK
Na de voorstelling kunt u genieten van een overheerlijke High Tea bij 
Brasserie DenK op  Landgoed Duin & Kruidberg. U wordt verrast door 
de heerlijkste zoete en hartige gerechtjes, gecombineerd met diverse 

theesoorten. De ultieme afsluiting van een fi jne zondagmiddag!

Prijs: € 22,50 per persoon, inclusief onbeperkt thee. Indien u vooraf een 
tafel reserveert voor de High Tea, ontvangt u 10% korting per persoon.

Leven op uw eigen manier
Afscheid nemen op uw eigen manier

B R O K K I N G  &  B O K S L A G
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Landgoed Duin & Kruidberg wenst u een
fi jne voorstelling toe!

Voor een overzicht van de arrangementen en overige
evenementen bekijkt u onze website:

www.duin-kruidberg.nl

Een man van adel - 1974

SPORTSERVICE
DRUKWERK
OOK ONLINE

Bestel uw drukwerk 
snel en voordelig!

WWW.SPORTSERVICEDRUKWERK.NL

023 524 55 66 / 524 64 24
www.baarsverhuizingen.nlVERHUIS & OPSLAG BV

Cremerring - mei 2014 al 132 jaar letterlievend...8/12

SCAN DE CODE OF GA 
NAAR JJCREMER.NL

U VINDT ONS LEUK?
WORD DAN DONATEUR!
VOOR €25 PER JAAR
MIST U NOOIT MEER IETS

www.turien.nl

Van der Schaft
meubelen op maat

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

- Meubelen op maat van klassiek tot
 modern, ook in strak lakwerk.
- Keukens op maat en/of restylen hiervan.
- - Interieurbetimmering en winkel- 
en kantoorinrichting.
- Linnenkasten en slaapkamerinrichting.
- Restauratie en opnieuw bewerken 
van meubelen.

info@vanderschaftmeubelen.nl
Kijk ook: www.vanderschaftmeubelen.nl 

Cremerring ijs.indd   10-11 27-10-2016   17:21:02
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De Aquamaryn lijnolieverven Toplin en Original nemen de tijd om te drogen en 
blijven daardoor langer fl exibel dan kunstharsverf. En dat is goed. Want wat 

langzaam droogt, houdt ook lang stand. Want monumentale gebouwen leven. 
Deze moderne lijnolieverf kan de werking van historische ondergronden beter 

en langduriger opvangen dan synthetische verfsytemen. Tot meer dan 
200 jaar. Zo behoudt elk monument zijn volle glorie.

Zie voor alle productinformatie EN het verhaal over onze Hollandse lijnolie 
www.aquamaryn.nl/hier-groeit-verf

Hollandse 
lijnolie geslagen 
door oliemolens 

Bonte Hen 
en Zoeker

Alles voor het Meesterwerk

Een Hollands monument van toen, 
verdient lijnolieverf van nu.

Voor meer informatie BEL 0255-548448 
of MAIL info@rigover� abriek.nl

5344_Advertentie_RIGO_V2.indd   1 30-10-17   14:00
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