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Colofon
Bestuur:
Hans Kluit   Voorzitter a.i.
Wil van Iersel  Penningmeester
Jeannette Kluit  Artistieke Commissie
Lodewijk de Ruiter Pers en Publicatie
Mady v.d. Bergh-Eldering 
 Secretaris a.i.

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 financiële ondersteuning 
van: 
De Gemeente Haarlem 
Alle donateurs en adverteerders

Plaatsbespreken

Voorstelling in Theater CASCA “De Luifel, 
Herenweg, Heemstede
Zaterdag 06 november  20.15 uur 
Zondag 07 november  14.30 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
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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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Op 18 oktober 2019 liet Wil van Schaik in 
de Cremerring weten dat hij na 10 jaar het 
voorzitterschap zou overdragen aan Rita 
Jobben. Haar voorzitterschap was slechts 
van korte duur. Om haar moverende redenen 
heeft zij zich teruggetrokken. Gelukkig was 
Wil  bereid om nog even als voorzitter a.i. aan 
te blijven. 

Thans heb ik het voorzitterschap op 
mij genomen en zal, tot we een nieuwe 
kandidaat of kandidate gevonden hebben, de 
voorzittershamer ter hand nemen. 
Naast Wil hebben ook Daan en Joke Harmse 
en  Ad Moone het bestuur verlaten en hebben 
wij afscheid moeten nemen van het recentelijk 
overleden bestuurslid  Theo van de Reep. 
Oud-voorzitter Wil van Schaik schrijft in deze 
Cremerring een In memoriam over Theo.

Gelukkig hebben wij Wil van Iersel 
(penningmeester), Mady v.d. Bergh-Eldering 
(secretaris a.i.), Jeannette Kluit (Artistieke 
Commissie) en Lodewijk de Ruiter (Pers en 
Publicatie) bereid gevonden in het bestuur 
plaats te nemen. 

In de Jaarvergadering, die gehouden zal 
worden op 17 november a.s., zullen de 
voorgestelde bestuursleden formeel benoemd 
worden. Wij danken de oud bestuursleden 
voor hun bijdragen en inzet. 
De hierboven genoemde Cremerring (okt/
nov 2019) was tevens de laatste editie 
voordat we in maart 2020 met de Covid-crisis 
werden geconfronteerd waardoor al onze 
activiteiten stil kwamen te liggen. De in die 
tijd in voorbereiding zijnde voorstelling “De 
kale zangeres” onder regie van Vastert van 
Aardenne zullen wij thans spelen in eind juni 

2022 in de (Toneel)
Schuur in Haarlem.
Na voor iedereen 
een (zeer) zware 
tijd, zijn de 
Coronaregels 
in de afgelopen 
periode dusdanig 
versoepeld 
waardoor wij weer konden denken aan 
repeteren en spelen. Op 16 augustus jl. 
zijn wij gestart met de repetities voor de 
voorstelling “Het laatste werk” geschreven en 
geregisseerd door René Retèl die wij op 6 en 7 
november a.s. in “De Luifel” in Heemstede gaan 
spelen. Meer over deze voorstelling en hoe u 
kaarten kunt bestellen, kunt u lezen in deze 
Cremerring. 

Helaas kunnen wij geen gebruik meer 
maken van het Haarlemmerhout Theater. De 
eigenaren hebben een andere bestemming 
aan het gebouw gegeven.
Mede namens de gehele cast, hoop ik u in 
groten getale te mogen begroeten.

Hans Kluit 

de Voorzitter

Op zondag 27 september 2020  hebben 
wij nog twee keer opgetreden met de 
voorstelling “De soete suickerbol” en wel 
op de schitterende locatie bij de Orangerie 
op landgoed Elswout. Het publiek heeft 
in de luwte van een tent buiten en onder 
het genot van een heerlijk kopje koffie en 
een soete suickerbol naar de voorstelling 
gekeken. Zie foto’s verder in deze 
Cremerring.
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VAN DE ARTISTIEKE COMMISSIE

Na een jaar van noodgedwongen 
stilzwijgen  kunnen we eindelijk weer 
van start op 6 en 7 november met ‘Het 
laatste werk’ van René Retèl.

In april en mei 2022 hopen we weer 
enige voorstellingen te geven van ‘Een 
eigen melodietje’. 
Data en locaties hoort u later.

DE KALE ZANGERES (Eugene Ionesco) 
Op zondag 19 juni vinden 2 voorstellingen plaats in de (Toneel)schuur 
(16.00 en 20.00 uur).  
Regie: Vastert van Aardenne

OP HOOP VAN ZEGEN 
In het najaar van 2022 spelen wij ter gelegenheid van ons 140-jarig jubileum en het 
50-jarig jubileum van Hans Kluit ‘Op hoop van zegen’ van Herman Heijermans, bewerkt 
en geregisseerd door René Retèl. Locatie en datum wordt nader bekendgemaakt.

ROLVERDELING ‘HET LAATSTE WERK’
Mirjam, halfzus van Paul †                       Eleonora Zomer 
Sofie, dochter van Mirjam   Tess Clous 
Susan, zus van Petra †   Suzette Meddens 
Herman, broer van Petra †   Willem Padt 
Frederique, vrouw van Herman   Ans Windhorst 
Jaap, halfbroer van Paul †   Lodewijk de Ruiter 
Brigitte, halfzus van Paul †   Jeannette Kluit 
Bernard, vriend/partner van Paul †   Hans Kluit 
Rolf, vriend van Paul †   Marc Romp 
René, opkoper   Arnold Mulder 
Stem   Rens Schrama

Geschreven en geregisseerd door René Retèl
Productie: Jan de Jong en George Teeuwen 
Schilderijen: Ine van Loon
Souffleuse: Mady Eldering 
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René Retèl is inmiddels ruim 30 jaar 
werkzaam als regisseur. Veelal in het 
amateurcircuit, maar ook in een meer 
professionele setting. Hij regisseerde al 
vijf keer eerder bij Cremer. Waaronder 
recentelijk nog de klucht “In de Soete 
Suickerbol” en natuurlijk de legendarische 
voorstelling “Hamleto” voor het lustrum 
van 2012.

Naast het regisseren bewerkt hij 
regelmatig bestaande toneelstukken 
en ook heeft hij in de loop der jaren een 
aantal nieuwe stukken geschreven.
René regisseert als eerste weer 
een voorstelling na Corona. Als 
najaarsvoorstelling zal hij het door 
hemzelf geschreven stuk “Het laatste 
werk” regisseren.
Bovendien gaat hij voor het komende 
lustrum in 2022 in het najaar samen 
met Cremer zijn tanden zetten in de 

de Regisseur

Nederlandse toneelklassieker “Op hoop 
van zegen” van Herman Heijermans.

HET LAATSTE WERK
Op een avond worden de schilderijen van 
Paul, kunstschilder, verdeeld onder zijn 
familie en vrienden. Iedereen mag één of 
meer werken uitzoeken. Alles moet weg, 
het atelier moet leeg. Paul is dood. 

Hij is van de twaalfde verdieping van de 
galerij van de flat van zijn moeder, Petra, 
gesprongen, nadat hij haar dood in haar 
flat had aangetroffen. Dat is althans het 
verhaal. Niemand weet precies wat er 
gebeurd is. Mirjam, de halfzus van Paul, 
die dus in één klap haar moeder en haar 

broer kwijt is, regelt alles. Zij houdt vast 
aan het verhaal waarbij Paul uit verdriet 
en wanhoop is gesprongen. Haar moeder 
zou een natuurlijke dood zijn gestorven. 

Rolf een vriend van vroeger en Brigitte, 
nog een halfzus van Paul zijn vooral 
degenen die niet rusten voordat zij weten 
wat er werkelijk gebeurd is. Zij doen 
vervolgens een gruwelijke ontdekking.

René Retèl
Regisseur
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VAN DE PENNINGMEESTER

Beste Cremerriaan

Na een lange periode van 
toneelonthouding zijn er weer mooie 
producties op komst. Te beginnen met 
de productie ‘Het laatste werk’ waarover 
in deze Cremerring het nodige te lezen 
valt. Zo’n productie kan alleen maar 
op de planken gebracht worden als er 
voldoende financiële middelen zijn. 
Vandaar hierbij een verzoek om uw 
bijdrage voor het theater seizoen 2021-
2022 over te maken, mocht dat aan uw 
aandacht ontsnapt zijn. Voor het geval 
u de mail of brief daarover gemist hebt 

vindt u onderstaand de inhoud van 
de betreffende brief. Zoals u daarin 
kunt lezen wil Cremer steeds meer 
digitaal gaan communiceren. Hebt u de 
onderstaande brief per post ontvangen, 
dan was uw mailadres nog niet bij ons 
bekend. Als u dat nog niet hebt gedaan, 
zou u dat dan alsnog willen doorgeven? 
In de brief leest u hoe u dat kunt doen. 
Graag tot bij één van de voorstellingen.

Hartelijke groet,

Wil van Iersel
Penningmeester

Tableau Vivant Hildebrand personages
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Santpoort Noord, 25 augustus 2021.

Aan de leden en donateurs van letterlievende vereniging J.J. Cremer.

Onderwerp: contributie 2021– 2022.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Na een verloren toneeljaar vanwege Corona kunnen we als toneelvereniging weer langzaam 
de draad oppakken.  Vanaf 16 augustus vinden weer repetities plaats voor de komende 
voorstellingen, te beginnen met die van het najaar van 2021 genaamd ‘Het Laatste Werk’.
Het jaar 2022 wordt extra bijzonder, omdat Cremer dan haar 140 jarig bestaan hoopt te vieren. 
De artistieke commissie is met de regisseur in overleg om een mooie productie op de planken te 
kunnen brengen.

De vereniging kan niet zonder uw bijdrage.
Wij verzoeken u dan ook uw contributie voor het komende seizoen aan ons over te maken. De 
contributies bedragen evenals vorig jaar:

voor een spelend lid: € 80,-
voor een aspirant spelend lid:  € 40,-
voor een donateur: € 25,-* per donateur

*voor dit bedrag krijgt u per donateur 2 voorstellingen aangeboden.

Ook dit seizoen is uw bijdrage weer hard nodig, zeker gezien de jubileumvoorstelling die in 
voorbereiding is. We hopen die voor u in een feestelijke ambiance neer te kunnen zetten.
U kunt ons dan ook extra steunen via de stichting Vrienden van Cremer.
Zowel de contributie als een eventuele extra bijdrage kunt u storten op bankrekening 
NL25 RABO 0172 450 667, tnv letterlievende vereniging J.J. Cremer.

Met uw steun zullen wij ook in de toekomst mooie producties ten tonele kunnen voeren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens bij één van onze voorstellingen.

Cremer wil steeds meer digitaal gaan communiceren, waaronder het versturen van 
nieuwsbrieven. Helaas is van u geen Email adres bekend. Om die reden krijgt u deze brief op 
papier. Als u wel over een Email adres beschikt, zou u dat dan aan ons door willen geven? Dat kan 
via het email adres Wil.cremer@hotmail.com. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,  
 
Wil van Iersel
Penningmeester
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Dag lieve allemaal

Deze woorden staan op de rouwkaart van 
Theo van de Reep. Geboren in Haarlem 
op 17 augustus 1939 en overleden in 
Heemstede op 22 september 2021.

Theo heeft bij de Letterlievende Vereniging 
J. J. Cremer verschillende bestuursfuncties 
bekleed. Wij hebben Theo leren kennen als 
een rustige, vriendelijke man. Als geslaagd 
zakenman was het beheren van de kas 
van Cremer een fluitje van een cent. Als 
secretaris word je geacht om zo nu en 
dan een verslag te maken en dat deed 
Theo met enige tegenzin. Theo fungeerde 
liever als regelneef en dit was op zijn lijf 
geschreven. U kent Theo van de kassa bij de 
voorstellingen. Samen met oud-bestuurslid 
Ad Moonen zorgde hij voor een vlotte 

afhandeling van de toegangskaarten. Als 
tijdens een bestuursvergadering gesproken 
werd over de invulling van een feestelijke 
bijeenkomst, b.v. met nieuwjaar, nam Theo 
het woord en deelde mee dat hij dat zou 
regelen. En dat deed hij dan ook met gulle 
hand.

Het 130-jarig jubileum van J. J. Cremer 
wilden wij op grootse wijze vieren en 
spraken in Amsterdam af voor het bijwonen 
van een voorstelling en een etentje. Om de 
kosten te drukken werd besloten op eigen 
gelegenheid naar Amsterdam te gaan. Theo 
vond dit maar niks en regelde en betaalde 
een luxe bus. De bestuursvergaderingen bij 
Theo thuis werden door de bestuursleden 
ervaren als iets feestelijks. 

Een van de sprekers tijdens de uitvaart van 
Theo memoreerde de vijfenzeventigste 
verjaardag van Theo. Theo had zijn beste 
vrienden uitgenodigd en gevraagd of 
zij het leuk zouden vinden om dit bij de 
Chinees te vieren. De vrienden vonden dit 
een origineel idee, echt iets voor Theo. Tot 
ieders stomme verbazing bedoelde Theo 
een reis naar China en op de muur werd het 
glas geheven. 

Wij wensen zijn vrouw Renée, zijn kinderen 
en kleinkinderen sterkte toe in deze 
droevige periode.
Theo: rust in vrede.

Wil van Schaik, 
oud-voorzitter J. J. Cremer

In Memoriam Theo van de Reep
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Bij de ingang van het theater van Noordwijk 
ligt een speciale tegel, waarop de naam van 
Paul van Gorcum. Deze bekende acteur/
regisseur mocht dit eerbewijs, daar in zijn 
toenmalige woonplaats, destijds onthullen 
ter gelegenheid van zijn 83ste verjaardag. Van 
Gorcum heeft tijdens zijn lange toneelcarrière 
in vele theaters gespeeld. Daarover sprak hij 
zelf destijds in het Haarlemmerhouttheater, 
waar hij te gast was bij een talkshow. Hij werd 
hier geïntervieuwd door Lodewijk de Ruijter. 
Behalve over zijn eigen toneelcarrière, vertelde 
Paul daar over amateurtoneel, waarvoor hij 
ook heeft geregisseerd. Van Gorcum sprak zijn 
bewondering uit voor amateurspelers. Immers 
als professional ben je in de omstandigheid 
dat je kunt repeteren met decor, in kleding 
en tijdens try outs, terwijl amateurs het na de 
repetitieperiode in één keer goed moeten doen.
De Cremerianen hebben ook van Paul’s talent 
kunnen profiteren. Bij de letterlievenden 
regisseerde hij destijds “Les dames du Jeudi” 
van Loleh Bellon. Een bijzonder stuk, waarmee 
Mady Eldering en Ans Windhorst hun 25-jarig 
Cremerjubileum vierden. “Les dames” kwamen 
elke donderdag bij elkaar bij hun Russische 
vriendin, gespeeld door Irene Roussian. “Tot 
donderdag dan” werd volgens de recensent 
door van Gorcum zeer zorgvuldig geregisseerd 
“..tijdens een telefoongesprek kon je zelfs bijna 
de russische wind horen...”. 
Paul regisseerde voor Cremer ook ”Kaviaar of 
Spaghetti”. Een blijspel van Giulio Scarpicci en 
Renzo Tarabusi. Freek van Muiswinkel speelde 
hierin de hoofdrol van innemende oplichter 
en deed dat op een formidabele manier. Vanaf 
zijn eerste opkomst in de stadsschouwburg 
was Freek al indrukwekkend. Gekleed in badjas 
sprak hij vanaf de trap zijn onvergetelijke tekst:  
”Vrouwen… ik ben ontwaakt!!”…
Van Gorcum regisseerde de letterlievenden 
voor het eerst in het jubileumjaar 1982 ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van Cremer. 
Bij de voorbereidingen voor Cremer’s 100ste 
verjaardag werd op advies van Theo Muilenburg 

J.J. Cremer en Paul van Gorcum

- de steunpilaar van 
het amateurtoneel 
- contact 
opgenomen met 
de professional 
Paul van Gorcum. 
En onder diens 
bezielende leiding 
speelden de Cremerianen in onze stampvolle 
Stadsschouwburg “Het uur der verrukking”, van 
Anna Bonnacci. De gehele repetitieperiode was 
al een feest. De grote cast werd geregisseerd 
door een duizendpoot. Paul kwam elke repetitie 
met zijn bandrecorder waarop de benodigde 
muziek en hij zorgde er al gauw voor dat er 
gerepeteerd kon worden ‘in kostuum’. In dit 
geval in fraaie Biedermeijer kostuums van 
de firma Serné. De pruiken kwamen van de 
Ned. Opera en voor de vele wisselende scenes 
kwam er in de schouwburg een fascinerend 
verrijdbaar decor. Wim Helversteijn, recensent 
van het Haarlems Dagblad, schreef over onze 
jubileumvoorsteling: “Iedereen bij Cremer schoot 
uit zijn sloffen!...Ik heb niet één maar ruim twee 
uren van verrukking beleefd!”

Wij Cremerianen wensen Paul van Gorcum 
samen met zijn vrouw Leny vanuit Haarlem: fijne 
jaren in hun mooie appartement in hun nieuwe 
woonplaats!

Ans Windhorst   

Bob van Oploo, organist, Mady v.d. Bergh-Eldering, 
Toos v.d. Horst-van Zijl en Hansje Storm.
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Zondag 26 september j.l. bracht ik samen 
met Hans Kluit in de aula van crematorium 
Haarlem een laatste groet aan Henk Vijn.  
Het contact met de letterlievenden en Henk 
ontstond in de tijd dat de Cremerianen 
regelmatig optraden als ‘levend 
Hildebrandmonument’.

De première was in 1988 toen 
Cremerspelers ter gelegenheid van Cremer’s 
106e verjaardag met een busje naar 

verpleeghuis Boerhaave kwamen, waar zij 
in Biedermeijercostuum als ‘personages van 
het Hildebrandmonument’ optraden voor 
de bewoners van afd. Haarlemmerhout. 
Ook journalist Wim Helversteijn was hierbij 
aanwezig en zijn artikel met foto in het 
Haarlems Dagblad was het begin van 
een jarenlange verbondenheid van de 
Cremerianen met de Camera Obscura.

De letterlievenden hadden na 
enkele succesvolle optredens als  
Hildebrandmonument contact opgenomen 
met Henk Vijn “de promotor van Haarlems 
cultureel erfgoed”. En zo werd Henk de 
oprichter van de Stichting Hildebrand, met 
als leden Hans Krol, dir. van de bibliotheek 
Heemstede en journalist Wim Helversteijn.
De Stichting organiseerde festiviteiten 
vanwege 150 jaar Camera Obscura, met 
als startsein o.m. de presentatie van de 
stadswandeling ”In het voetspoor van 
Hildebrand” en activiteiten op diverse 
locaties. De commissaris van de koningin 
behoorde tot de gasten en ook familieleden 
van prof. Bronner en Nicolaas Beets. De rol 
van Hildebrand werd altijd gespeeld door 

In Memoriam Henk Vijn
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toenmalig Cremervoorzitter Bob van Oploo.
De Cremerianen waren ook vaak aanwezig 
bij andere door Henk georganiseerde 
evenementen. Zoals de vaartochten door 
het Spaarne of met een kraam of een 
voorstelling tijdens de boekenmarkten 
langs het Spaarne. Zelf heb ik onvergetelijke 
herinneringen aan de sprookjesachtige 
boottocht tijdens het Bakenessergracht 
concert. Met mensen in bootjes of aan de 
wal. En wij Cremerianen in witte kleding en 
getooid met een prachtig wit commedia 
dell’arte masker, in een sloep verlicht door 
waxines in jampotjes, luisterden naar een 
aria van onze eigen tenor Jack Bontekoe. 
Aan het eind van deze prachtige avond 
werd Henk Vijn, als organisator door het 
dankbare publiek bedankt met applaus, 
waarbij werd gescandeerd: Henkie bedankt! 
Henkie bedankt!

Bij het afscheid van Henk Vijn, op maandag 
27 september 2021 in de H. Bavokerk in 
Heemstede was de inmiddels pastor Bob 
van Oploo de voorganger.
 
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 

Cremerring ijs.indd   10-11 27-10-2016   17:21:02

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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indoor
 wintertennis

haarlem
023-5100537
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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
Plaatsbespreken 4
Van de Regisseur 5
Cremervaandels naar het Museum 6, 7
Voorstellingen “Een eigen melodietje 8,9
Thomasvaer en Pieternel bij J.J. Cremer 10, 11
Young Cremer on stage 11
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