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Colofon
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

Erevoorzitter
B van Oploo

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 fi nanciële ondersteuning 
van: 
De Gemeente Haarlem
Alle donateurs en adverteerders

Plaatsbespreken
Voorstelling in Haarlemmerhout Theater, 
Van Oldenbarneveltlaan 17, 2012 PA Haarlem

Donderdag 19 december 20.00 uur !!
Vrijdag 20 december 20.00 uur !!
Zaterdag 21 december 14.30 uur
Zaterdag 21 december 20.00 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)

De entreeprijs voor niet-donateurs bedraagt 
€15 per persoon.

Inhoudsopgave
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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
������������������������������������

����������������
����������
����������������
���������������

��������������
���������

���������������������
��������������������

�������������������������

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 
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indoor
 wintertennis

haarlem
023-5100537

4/12

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
Bestuur:
Wil van Schaik  -  voorzitter
Theo v.d. Reep -  secretaris
Ad Moone -  penningmeester
Hans Kluit -  bestuurslid (Cremerring)
Joke Harmse -  Artistieke Commissie
Daan Harmse -  sponsoring

Artistieke Commissie:
Jeannette Kluit, Joke Harmse
Linda v.d. Nieuwendijk, Ineke van Dam

Cremerring:
Hans Kluit, Jolanda Booms

Facebook: 
Lodewijk de Ruiter

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
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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

Haarlem, 18 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober vond er een bijeenkomst 
plaats in het Frans Loenenhofj e waar belang-
stellende Cremerianen kennis konden maken 
met Rita Jobben. Rita is de beoogde voorzitter 
van onze vereniging.

Op donderdag 7 november komen leden en 
bestuur bijeen om haar benoeming te bekrach-
tigen.

Ik, Wil van Schaik, houd het na tien fi jne  voor-
zittersjaren voor gezien. Of ik helemaal van het 
cremertoneel verdwijn, valt te bezien. Praktisch 
ingestelde bestuursleden hebben bedacht dat 
ik nog even kan blijven als algemeen bestuurs-
lid. Tijdens Open Monumentendagen het op-
voeren van een klucht; de nieuwjaarsreceptie; 
het vieren van een jubileum; een etentje in de 
regentenkamer; zo nu en dan oefenen in het 
Paviljoen; vergaderruimte. Het zou voor Cremer 
een gemis zijn geen gebruik meer te kunnen 

maken van “mijn” pro 
Deo faciliteiten.

Een van de discussie 
punten van 15 oktober 
betrof het betrekken 
van jongeren bij onze 
vereniging. Op 19, 20 
en 21 december voegt Fleur Mennega de daad 
bij het woord. Fleur heeft bij de Letterlievende 
Vereniging J. J. Cremer als toneelspeler haar 
sporen verdiend en gaat  van haar liefde voor 
toneel haar beroep maken. Zij studeert aan de 
Hoge School van de Kunsten Utrecht waar zij 
de opleiding volgt voor theaterdocent. Zij is 
verantwoordelijk voor één van de twee eenak-
ters “Het verjaarsfeest” van Harold Pinter.

Ik wens u een mooie voorstelling en goede 
feestdagen toe.

Wil van Schaik

de Voorzitter

 

EEN EIGEN MELODIETJE
Een aantal voorstellingen 
in april en mei 2020
3 mei 15.30-16.15 in de kerk van de
H. Drie-eenheid in Bloemendaal

VOORJAARSVOORSTELLING  2020
15-16-17 mei
Haarlemmerhouttheater
Regie: Vastert van Aardenne

NAJAARSVOORSTELLING 2020
11-12-13  december 
Haarlemmerhouttheater
Regie: René Retèl

   

VAN DE ARTISTIEKE COMMISSIE:

11Cremerring -  Mei 2019 al 137 jaar letterlievend...

“Dat toneelclubje was een mooie afleiding 
voor haar
 en na elke repetitie stond de koninklijke 
sherry klaar. 
Het Cremerpubliek leefde mee en genoot, 
vooral van de verhalen over die overspelige 
echtgenoot!”

Met de tijdens de Monumentendagen 
door Cremer opgevoerde klucht  
‘Waaiertaal’, ofwel 

‘’Le Mal Entendu’, al dan niet gespeeld in 
historisch decor’, bleek ‘Succes verzekerd! 
Saar, de Boreeltjes en de Vlaartjes gingen 
ervoor!”

Gedurende de najaarsvoorstelling van 
‘’Thomas Vinterbergs FESTEN! 

liep in het Haarlemmerhout theater, drie 
maal gevuld tot in de nok, 
de spanning steeds verder op. Met stijgende 

verbazing zag het Cremerpubliek, hoe daar 
een familiefeest volledig uit de hand liep. 
Aan het slot stond een bebloede Helge 
moederziel alleen, 
met slechts schimmen en vijftien lege 
krukken om zich heen”….

Tot zover enkele passages van 
Thomasvaer en Pieternel.
Gespeeld door Hans Kluit en Ans 
Windhorst

Tekst: Ans Windhorst

Heel even waren we in het voorbije 
Cremerjaar gedoken,
Veel werd hier verteld en veel bleef 
onbesproken.

Locatie Frans Loenenhofje, 
13 januari 2019

Ans Windhorst

 

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag 14 september 2019
Klucht op het Frans Loenenhofje

NAJAARSVOORSTELLING 2019
19-20-21 december 
Haarlemmerhouttheater
Regie: Fleur Mennega / Rob de Kuiper

VOORJAARSVOORSTELLING  2020
15-16-17 mei
Haarlemmerhouttheater
Regie: Vastert van Aardenne
   

VAN DE ARTISTIEKE COMMISSIE:

Jeannette Kluit en Joke Harmse
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ROLVERDELING ‘HET VERJAARDAGSFEEST’
Stanley                Bram van Leen 
Meg  Dyantha Stevens 
Petey         Rens Schrama 
Mccann    Jojanneke Kuipers
Goldberg  Jolien Oudenampsen
 
Bewerking en regie Fleur Mennega 
Productie      Jan de Jong
Decor      Max Clement
Kleding    Fleur Mennega / Max Clement 
 

Mijn naam is Fleur Mennega en ik speel al een 
aantal jaar mee bij Cremer. De eerste voorstel-
ling waar ik aan meedeed was ‘De Kersentuin’ 
waarin ik de rol van Doenjasja speelde. Hierop 
volgde ‘De familie Kegge’, ‘Tartuffe’, ‘A much ado 
about nothing’ en ‘De klucht van de molenaar’. 

Aankomend jaar studeer ik af aan de opleiding 
Docent Theater op de Hogeschool van de 
Kunsten Utrecht. 
Als profilering binnen mijn opleiding regisseer 
ik dit jaar een van de najaarsvoorstellingen bij 
J.J.Cremer.

Het stuk waarvoor ik heb gekozen is ‘Het 
verjaardagsfeest’ van Harold Pinter. “Zeker is 
dat niets zeker is.” zegt Pinter over het stuk. Nie-
mand lijkt de waarheid over zichzelf te spreken 
en iedereen praat langs elkaar heen. Wat mij 
zo fascineert aan het stuk is dat niemand echt 
naar elkaar luistert en dit voor veel spanning 

zorgt tussen de personages. Met onze verkorte 
versie nemen wij het publiek mee naar Pinters 
absurde realiteit die dichter bij de onze ligt dan 
we denken.
Ik wens u veel plezier bij de voorstelling

Fleur Mennega

de Regisseur

Cremerring najaar2019.indd   4 13-11-19   09:04
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Iets over mijzelf,  Regisseur Rob de Kuiper
In 1989 studeerde Rob de Kuiper af aan de 
hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam 
afd. Regie met de voorstelling van P. Picasso 
om daarna met 12 generatiegenoten een 
voorstelling te maken over de stand van zaken 
in het theaterland.  De basis was gelegd om 
als theatermaker veel voorstellingen te maken 
van eigen hand in de diverse theaterhuizen in 
het land en Amsterdam. Speelde lange tijd bij 
het succesvolle theatergezelschap Els Inc. van 
o.a. A. de Mol en richtte samen met een aantal 

de Regisseur

makers het kleurrij-
ke muzikale jeugd 
theatergezelschap 
Lange Mannen op. 
Na veel omzwer-
vingen bij theater-
gezelschappen,  Tv, 
trainingen  geef 
ik tegenwoordig  veel theater- en filmlessen. 
O.a.  Kennemer Lyceum, Overveen en ben ik 
werkzaam als freelance regisseur. 

‘MORGEN PREMIERE?!’ 
BEWERKING VAN PITTEN, H. HEIJERMANS

In de komische eenakter Pitten, 1918, schetst Herman Heijermans met een satanisch genoegen 
de machteloosheid van een serieuze regisseur tegenover een groep onwillige acteurs. Het enige 
waar de spelers van onder de indruk zijn, is het wegblijven van de souffleur. Ze hebben haar hard 
nodig op de vooravond van de première. Overduidelijk geïnspireerd door zijn eigen ervaringen 
als schrijver en regisseur beschrijft Heijermans met zichtbaar genot een toneelrepetitie waar alles 
misgaat wat mis kan gaan.

Voor regisseur Rob de Kuiper en toneelvereniging J.J Cremer is het een mooie aanleiding om 
te kijken wat het toneelwerk van Herman Heijermans, die als een kroniekschrijver het dagelijks 
leven van honderd jaar geleden vastlegde, in deze tijd nog te melden heeft.
In deze bewerking van Pitten, Morgen Première?!, spelen:

Regisseur Lafour     Jeannette Kluit    
Souffleur Ritman     Eleonora Zomer     
Eerste actrice, mevrouw Lobo  Suzette Meddens
Tweede actrice, mevrouw Jurgens   Tess Clous      
Eerste acteur, Van Puffelen   Arnold Mulder
Tweede acteur, de Wind   Hans Kluit
Derde acteur, Jaap  van de Poll  Lodewijk de Ruiter 
Inspecient    Mady Eldering   

Bewerking en regie   Rob de Kuiper
Productie    Jan de Jong
Decor     George Teeuwen
Kleding      Eleonora Zomer

Cremerring najaar2019.indd   5 13-11-19   09:04
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Zaterdag 12 oktober j.l. brachten wij Jack  
Bontekoe naar zijn laatste rustplaats.
Jack kwam in 1978 bij Cremer waar hij mee-
speelde in PICNIC van William Inge. Daarin was 
volgens de recensent  ‘een klein maar  
gezellig rolletje weggelegd voor Jack Bonte-
koe de krantenjongen”. En hiermee maakte 
Jack zijn Cremerdebuut. 

In 1981 kwamen de letterlievenden in de finale 
van het Nationale Landjuweel met BEREVEL 
van Paul Willems. Jack speelde hierin de rol 
van Jules en vormde samen met Bob van Op-
loo en Hans Kluit een heerlijk clownesk drietal.   
Bijna sprookjesachtig was zijn optreden tijdens 
het Bakenessergracht-concert 2000. Waarbij 
Jack, staande in onze met waxines verlichte 
Cremersloep, getooid met een prachtig Veneti-
aans masker, temidden van eveneens gemas-
kerde Cremerrianen, een serenade bracht.

Jack speelde bij Cremer vele mooie rollen. 
Zoals “Captain Paycock”, de hoofdrol in de 
onvergetelijke voorstelling van Sean O’Casey’s 
JUNO EN DE PAUW, geregisseerd door Martin 
Driessen. Martin reageerde op Jack’s overlijden 
en beschreef hem als “een unieke persoonlijk-
heid die in hoge mate uitstraling en présence 
bezat”.

In Tsjechovs KERSENTUIN speelde Jack 
Lopachin en hij was Robert Dudley, graaf van 
Leicester in Schillers MARIA STUART.
Zijn 40-jarig toneeljubileum vierde hij als  
TARTUFFE in Moliere’s gelijknamige stuk. 
Na het slotapplaus werd Jack verrast door 
Cremervoorzitter Wil van Schaik, die hem de 
gouden speld van de “Nederlandse Vereniging 
voor Amateurtheater” overhandigde.

Tijdens de festiviteiten t.g.v. 135 jaar Cremer 
op Monumentendag 2017 speelde Jack ver-
schillende rollen in het Frans Loenenhofje. (*)
Ook dit jaar kwam Jack met Monumentendag 
naar het hofje, en genoot daar van Cremers 
openluchtvoorstelling, naar later bleek was het 
zijn afscheid.

Jack is bijna 62 jaar geworden, maar hij heeft 
vele levens geleefd. Acteren was voor hem 
geen hobby, het was zijn leven.

Jack, bedankt!

Ans Windhorst

(*) Te zien op Haarlemse Hofjes in Beeld, 
Aflevering 4

JACK BONTEKOE
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Woensdag 18 september jl. werd in de 
Dudok aula van crematorium Westerveld de 
afscheidsbijeenkomst gehouden van ons 
Erelid Teun de Waard, die op 10 september 
was overleden. 

Teun was meer dan 56 jaren lid van Cremer 
en heeft  bij onze letterlievende vereniging 
zijn sporen verdiend. Hij was een coryfee 
en speelde in heel veel voorstellingen 
mee, maakte jarenlang deel uit van het 
bestuur, was vice-voorzitter en zat in vele 
commissies.

Een van zijn mooie en meest onvergetelijke 
rollen was Truffaldino in Goldoni’s 
“Knecht van twee meesters”. Zijn 40-jarig 
Cremerjubileum vierde hij als Henri 
Higgens, of wel Gert-Jan Gruijters in een 
knappe bewerking van Pygmalion. Een 
kleine maar eervolle rol vertolkte hij met 
enkele Cremerrianen tijdens de feestelijke 
opening van de verbouwde Haarlemse 
schouwburg in 2008. Zij maakten daar deel 
uit van de openingshandeling van Prinses 
Maxima, waarbij Teun vanaf rij 8, door een 
schijnwerper uitgelicht, een strofe uit de 
Gijsbrecht declameerde. Twee jaar later, 
in november 2010, speelde Teun in de 
Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein 
als ’de oudere acteur’ in “All about Eva” zijn 
laatste Cremerrol. Hierna bleef Teun, als 
zijn gezondheid het toestond, trouw onze 
voorstellingen en bijeenkomsten bezoeken. 
We zullen hem missen.

Wij bewaren de beste herinneringen aan 
Teun en namen met een staande ovatie 
afscheid van hem.

Ans Windhorst 

HERINNERING AAN TEUN DE WAARD
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Beste Rik, Frieda Tijn – Anne – Pien – geliefden  - 
vrienden en bekenden.

We nemen afscheid van Teun, die 56 jaar lid was 
van onze toneelvereniging, de “Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer”. 

Toneel maakte al op jonge leeftijd indruk op Teun. 
Tijdens zijn jeugd op Vlieland kreeg hij op zijn 
lagere school al de grote rol van prins te spelen in 
een gelegenheidsstuk. 

De reacties waren enthousiast en hij werd door 
het toneel ‘gegrepen’. Ook op de middelbare 
school was hij actief met schooltoneel. Hij 
kreeg later in Haarlem een baan bij de Provincie 
Noord-Holland en werd daar dan ook meteen lid 
van de toneelvereniging. 
In een interview in de Cremerring met toenmalig 
voorzitter Nico Brink vroeg Nico: 
“Toch wel als jeune Premier”, waarop Teun ant-
woordde: “Wel zeker”!

Toen hij,  in het Haarlems Dagblad een oproep 
zag voor versterking van de spelersgroep van de 
bekende Letterlievende Vereniging J.J. Cremer 
meldde hij zich aan bij onze vereniging. De 
Cremerrianen speelden in die tijd minstens drie 
producties per seizoen en traden niet alleen op in 
de Haarlemse Stadsschouwburg. Tijdens het the-
aterseizoen ging Cremer ook op tournee en men 
speelde dan in vele plaatsen in de provincie. 

Teun maakte zijn Cremerdebuut in 1963. De let-
terlievenden brachten toen een toneelbewerking 
van Gerrit Witse uit de Camera Obscura en Teun 
kreeg hierin de rol Willem Hateling. Deze rol heeft 
hij met plezier gespeeld en hij kon hiervan jaren 
later nog steeds zijn tekst voordragen.

De vereniging Cremer had zijn hart gestolen. Hij 
was, naast de vele rollen die hij gespeeld heeft, 
ook heel actief in de organisatie. Hij maakte 
jarenlang deel uit van het bestuur, was vice-voor-
zitter en heeft in bijna alle commissies gezeten 

die Cremer kende. Teun kreeg hiervoor dan zeer 
terecht  het Ere-lidmaatschap van de Letterlieven-
de Vereniging J.J. Cremer. 

Als acteur heeft Teun in al die jaren vele mooie 
rollen kunnen spelen. Het waren er meer dan 
80. Welke rol hij het liefst gespeeld heeft kon hij 
eigenlijk niet zeggen. 

Hij zei wel eens “Alle rollen die ik gespeeld heb, 
hebben een zeer essentieel deel van mijn leven 
vervuld”. 
Ik ga nu niet alle rollen en stukken met u doorne-
men (ik heb 5 minuten gekregen van Rik).

……Maar een enkele wil ik hier nog wel even 
aanstippen.    

Een van Teun’s mooiste en meest onverge-telijke 
rollen was wel de rol van de knecht in Goldoni’s 
befaamde “Knecht van twee meesters”.
Dit stuk werd ter gelegenheid van Cremer’s eeuw-
feest gespeeld in de Haarlemse Stadsschouwburg 
en ook in het Openluchttheater in Bloemendaal. 
Een onvermoeibare Teun speelde daar als Truffal-
dino de sterren van de hemel.

Ook een onvergetelijke rol speelde hij in De Jan-
tjes. Daarin was Teun De Mop,  de schrobber-de 
bonkerige man van Na Druppel (Mady) en met 
hun “Omdat ik zoveel van je hou” bezorgden zij 
de Stadsschouwburg in Haarlem een merkbare 
ontroering.
Teun vertolkte bij Cremers Hildebrand-gezel-
schap bij vele gelegenheden  zeer stijlvol de rol 
van de heer Stastok uit de Camera Obscura. Soms 
speelde hij ook Hildebrand.

Bij zijn 25-jarig Cremerjubileum kreeg Teun van 
het Ned. Centrum voor Amateurtoneel de “speld 
van verdienste plus diploma” uitgereikt. Gespeeld 
werd de theatercomedie “Maak mevrouw niet 
wakker” van Jean Anouilh. Recensent Wim Helver-
steijn schreef:

Afscheidsrede TEUN DE WAARD
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“Het werd de voorstelling van Teun de Waard. Hij 
maakte van zijn rol in deze jubileumvoorstelling 
een overrompelende creatie. Alle theater dat in 
hem zat, kwam er uit. Hij etaleerde zich als een 
overtuigende komediant, die in zijn eigen succes 
durfde te geloven, maar ook de beker der tragiek 
tot op de laatste druppel moest drinken. Explosief 
waar dat hem gevraagd werd, ingetogen als 
hem niets anders restte. Prachtige rol, prachtig 
gespeeld!” (einde citaat)

Bij zijn 40-jarige jubileum speelde Teun in mei 
2005, in een bijzondere knappe  bewerking van 
Jules Noyons, professor Higgins in de voorstelling 
Pygmalion.

Zoals hij zelf zei: “het is een krachtmeting voor mij 
en ik zie het dan ook als een afronding van mijn 
acteur schap”.
In de musical “De ontdekking van Haarlem” in 
2008, geschreven ter gelegenheid van Cremer’s 
125ste verjaardag, speelde Teun in de Haarlemse 
Schouwburg de mooie rol van de heilige Bavo, 
met zijn mooie sonore stem zong hij prachtig 
over “De meisjes”. 

In de rol van ‘de oudere acteur’ in “All about 
Eve” de jubileumvoorstelling van Joke Harmse 
en Jeannette Kluit, in november 2010,  speelde 
Teun  in de Schouwburg aan het Wilsonsplein zijn 
laatste Cremerrol.

Ik heb met Teun, ik ben lid geworden in ’72, zeer 
vele malen op de planken mogen staan. Het was 
een feest om met Teun zoveel mooie rollen, van 
repetitie proces tot uitvoeringen, mee te mogen 
maken. 

Betrouwbaar, tekst vast en ingetogen waar nodig 
of uitbundig als vereist.
Een professionele amateur-acteur!!

Gastvrij als Teun was gingen we na-afloop van de 
repetitie  nog vaak een borreltje drinken bij hem 
thuis, samen met Joke en Jeannette. Het gesprek-
sonderwerp laat zich raden…..

Teun het doet pijn om afscheid te nemen maar ik 

dank je uit de grond van mijn hart voor alles wat 
je voor ons betekend hebt

De veel geprezen Pierre Bokma heeft onlangs 
gezegd dat het publiek in Nederland wel erg snel 
opstaat bij het slotapplaus…… daar ben ik het 
mee eens…….
Maar……..

Ik ben ervan overtuigd dat ook hij er geen 
bezwaar tegen heeft dat wij als DANK nu een 
staande ovatie geven voor alles wat TEUN aan 
creativiteit, warmte en vakmanschap ons gege-
ven heeft.

Teun, bedankt!

Hans Kluit
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OOM WANJA MEI 2019
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CREMER EN KRAANTJE LEK

De eeuwenoude uitspanning Kraantje Lek in 
Overveen was voor Cremer  in het verleden 
gedurende acht zomers een vaste speel- en 
feestlocatie.  In juli 1923 werd op initiatief 
van Cremervoorzitter G.J. van Gasteren 
een proef genomen met de opvoering 
van een openluchtspel, waarvoor “Als 
plek werd uitgekozen de bekende buiten-
uitspanning ‘Kraantje Lek’  aan den voet van 
de eeuwenoude vermaarde Blinkert.” Op 
9 juli 1923 werd  door Cremer ‘in den tuin 
van Kraantje Lek’ een openluchtvoorstelling 
gegeven van “Hoe het Weeuwtje uit den 
Hof van Holland gevrijd werd”, naar een 
novelle van Potgieter. Na afloop was er 
Bal-Champêtre. Dit experiment was een 
dusdanig succes, dat de ‘Zomerfeesten’ op 
Kraantje Lek hierna nog tot 1930 onderdeel 
van het Cremerprogramma zouden blijven. 

Met het door Cremer gespeelde “De Duistere 
Gast”, een geestig stuk geschreven en 
geregisseerd door Henk Bakker, werd in juli 
1925 het 250-jarig bestaan van Kraantje 
Lek gevierd. Het kluchtige openluchtspel 
werd daar gedurende vier avonden met 
groot succes opgevoerd. Na afloop van 
de voorstellingen begon het avondfeest 
met “Bal-Champêtre”. Hiervoor had de 
heer Dijkstra, de pachter van Kraantje 
Lek, speciale elektrische verlichting laten 
aanbrengen, ‘aangevuld door lampions’. 
Op donderdag 9 juli was de derde 
voorstelling en dat was tevens de 250ste 
verjaardag van “KRAANTJE LEK”. Tijdens het 
gezellige feest na afloop van de voorstelling 
hield ‘Mej. Jo Stam, een der talentvolle 
dames-leden van Cremer, ‘een alleraardigste 
voordracht’. Ze declameerde in de feeëriek 
verlichte tuin met veel succes het door Henk 

Bakker speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven gedicht getiteld:

 “Ode aan den hollen boom van “Kraantje 
Lek”

     “Voordat ik nog het levenslicht
     Aanschouwde op deez’ aard,
     Werd er voor mij, zoo zei m’n moes,
     Ontzettend hard gespaard.
     Toen ’t geld er was, werd ik besteld:
     De ooievaar werd opgebeld
     En vloog naar Holland’s mooiste plek,
     De Blinkert achter Kraantjelek,
     En plukte mij, (o kinderdroom)
     Van d’ouden hollen boom . . . enz.”

Cremers openluchtvoorstellingen werden 
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gespeeld voor het pand van Kraantje Lek. 
De schilderachtige uitspanning deed het 
goed als achtergrond, maar het was niet 
ideaal voor de verstaanbaarheid. Na een 
speciaal bezoek met enkele bestuursleden 
aan Kraantje Lek stelde Henk Bakker tijdens 
een bestuursvergadering in juni 1929: “Den 
achtertuin aan de voet van den “Blinkert” is 
uitstekend geschikt voor openluchttheater”. 
Hij had hiervoor de kosten begroot op ca 
100.- gulden. Pachter Dijkstra wil de aanvoer 
van zand verzorgen. De firma Bremer zal 
voor het maken van een borstwering zorgen 
voor het benodigde hout. Bestuurslid 
en timmerman Van Looy denkt voor de 
uitvoering hiervan 3 tot 4 dagen nodig te 
hebben. Het bestuur besluit het plan uit 
te voeren. Met vereende krachten kreeg 
Kraantje Lek ‘een openluchttheater met veel 
plaatsruimte voor bezoekers en een ruimer 
toneelvlak met een natuurlijke ver dragende 
akoestiek’. 
En daar werd tijdens het ‘Zomerfeest’ op 

30 juli 1930 op veler verzoek, een reprise 
gegeven van de succesvolle klucht “De 
Duistere Gast”. Via het verenigingsblad was 
bekend gemaakt dat bij ongunstig weer de 
voorstelling zou worden uitgesteld tot de 
volgende dag. Vanaf zes uur n.m. werden 
de leden hierover geïnformeerd via borden: 
op het Stationsplein (tram naar Overveen), 
het Verwulft (tramhalte) en bij de Zijlbrug 
(Sociëteit Vereeniging). Bij goed weer zullen 
autobussen naar Kraantje Lek rijden. Het 
weer was op 30 juli twijfelachtig, maar het 
feest ging door: “Er werd door allen met 
toewijding gespeeld, ondanks de wind, die 
af en toe over ‘de planken’ bolderde en zelfs 
Henk Bakkers wenkbrauwen meenam”.

Het bestuur met de nieuwe voorzitter was 
volop bezig met het maken van plannen 
voor Cremers 50ste verjaardag in 1932. Henk 
Bakker was inmiddels de artistiek leider. Hij 
zou het feest o.a. willen inluiden met een 
grote openluchtvoorstelling op Kraantje Lek 
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met na afl oop vuurwerk op de Blinkert en 
begroot daarbij de kosten op 300 gulden. 
Het bestuur kwam echter met andere 
plannen. En na het gouden feest kwamen er 
andere tijden.

Ach, zo’n ‘Zomerfeest op Kraantje Lek’, je zou 
er heimwee naar krijgen….
Maar ziedaar… op zondag 15 september 
jl. kwamen de Cremerrianen weer 
naar Overveen! Tijdens deze mooie 
zonnige Monumentendag wisten de 
toneelspelers met hun muzikanten, in 
hun kleurige kostuums als een commedia 
dell’arte gezelschap, met dwaze 
capriolen en hun “Soete Suijckerbol”, het 
zondagmiddagpubliek daar onder de 
bomen van Kraantje Lek weer kostelijk 
te vermaken. Het was een prachtig 
nazomerfeest! 

Ans Windhorst 
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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
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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 
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Onze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Vergierdeweg 458 Haarlem

www.brokkingenbokslag.nl
info@brokkingenbokslag.nl

Afscheidshuis & kantoor:
Afscheidskamer Eksterlaan:

Afscheidskamer Sterrenheuvel:

Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.
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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!
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 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!
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