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Colofon
Bestuur:
Wil van Schaik
Ad Moone
Joke Harmse

Plaatsb�preken

l • Herenweg 96 • Heemstede • theaterdeluifel.nl
aterdag 10 mei 2014 • 20.15 uur
ondag 11 mei 2014 • 14.30 uur
ondag 11 mei 2014 • 20.15 uur

Daan Harmse
Theo v.d. Reep

ut • Elswoutslaan 22 • Overveen
14 • 20.15 uur

Artistieke Commissie:
Jeannette Kluit
Joke Harmse
Ineke van Dam

& Kruidberg • Duin en Kruidbergerweg 60 • Santpoort
14 • 13.30 uur (naar keuze: High Tea + € 22,50 p.p.)

voor de voorstellingen (én eventuele High Tea na aﬂoop)
Moone, en wel op de volgende manieren:
61 92 844 (indien afwezig gaarne bericht inspreken)
nl
mer.nl (klikken op reserveren).

Cremerring:
Hans Kluit
Joke Slootheer
Beschermheer:
Mr. J.J.H. Pop

kunnen op de dag van de voorstelling op vertoon van
kwartier voor aanvang worden afgehaald op de speellocatie.

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

nnen ook op de hierboven genoemde manieren worden besteld.
r stuk.
a bankrekening
r ontvangt u

indoor
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ties kan niet
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contant geld
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- voorzitter
- penningmeester
- secretaris en
Artistieke Commissie
- Sponsoring
- adviseur

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

ering viert dit
rjubileum

Inhoudsopgave

ordt gespeeld
op zaterdag

Colofon
Van de voorzitter
Rolverdeling
Van de Regisseur
Plaatsbespreken
“Een eigen melodietje”
Viering JJ Cremer 135 jaar
Cremer, de medailles en Mej. Busquet
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Rolverdeling “Much ado about nothing”
Spelers:
Don Pietro
Balthasar
Benedick
Claudio
Donna Gianna
Signora Liona
Hero
Beatrice
Borachio
Antonio
Margaretha
Knuppel
Druppel
Huppel
Pater Francisco

baas van een Siciliaanse maffiaclan
Hans Kluit
consigliere, adviseur van Don Pietro
Frank Jacobs
‘soldaat’ in dienst van Don Pietro
Lodewijk de Ruiter
‘soldaat’ in dienst van Don Pietro
Jeannette Kluit
halfzus van Don Pietro, zakenvrouw
Suzette Meddens
fiscalist, tevens zakenpartner van Don Pietro
Eleonora Zomer
dochter van Signora Liona
Fleur Mennega
nicht van Signora Liona
Mary v.d. Peet
persoonlijk assistent van Donna Gianna
Hans Moll
broer van Signora Liona
Fred Prang
kamerdame van Hero
Ans Windhorst
hoofd bewaking, in dienst van Signora Liona
Joke Harmse
bewaker, in dienst van Signora Liona
Arnold Mulder
bewaker, in dienst van Signora Liona
Rens Schrama
Geestelijke, bevriend met de
familie van Signora Liona
Frank Jacobs (d)
Muzikant		
René v.d. Laag
		
Alle scenes spelen zich af in en rond het huis van Signora Liona in Messina op Sicilië,
in het heden

Regie en bewerking:
Regie-assistente / souffleur:
Productie / Kleding:
Decor:
		
Filmbeelden:
Projectie en geluidseffecten:
		
Grafische ondersteuning:

Arnold Hemmel		
Mady v.d. Bergh-Eldering
Eleonora Zomer
George Teeuwen
Dave Wesselius
Rob v.d. Pieterman
Rob v.d. Pieterman
Arnold Mulder
Joke Slootheer

Met dank aan: Allen die op enigerlei wijze mede hebben bijgedragen
aan deze voorstelling.
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de Regisseur
Much ado about nothing
elkaar uiteindelijk
krijgen. Uiteraard,
want het is per
slot van rekening
een romantische
komedie. Het feit
dat ze elkaar pas
vinden na heel veel gedoe zal u evenmin
verrassen. En dat dankzij maar zeker
ook ondanks alle bemoeienissen, alle
ongevraagde, goed bedoelde en minder
goed bedoelde adviezen van familie,
vrienden en diegenen die zich vriend
noemen.

William Shakespeare (1564-1616) schreef
naast 38 toneelwerken ook 154 sonnetten
en een aantal langere gedichten. Het is
een omvangrijk oeuvre waarover tot de
dag van vandaag al oneindig veel gezegd,
geschreven en soms gediscussieerd is. Alle
beschouwers van Shakespeares werk zijn
echter unaniem van oordeel dat het niet
alleen van uitzonderlijk hoge kwaliteit is,
maar ook tijdloos, universeel en niet cultuur
gebonden. Het is in bijna alle landen ter
wereld in vertaling verschenen.
Ten aanzien van zijn toneelwerk wordt over
het algemeen onderscheid gemaakt tussen
de tragedies, de historische stukken, de late
‘romances’ en de komedies.

Zoals gezegd, de 4 verliefden krijgen elkaar
uiteindelijk, maar u kunt zich voorbereiden
op een avond vol afluisterpraktijken,
misleiding, manipulatie, alternatieve feiten,
overspel, vermeend overspel, bloedwraak
en natuurlijk roddel en achterklap.
En ik wens ik u daarbij heel veel plezier.

‘Much ado about nothing’ is een komedie
die Shakespeare tegen het eind van de 16e
eeuw schreef. Een romantische komedie zou
je kunnen zeggen, want in het stuk staan
de liefdesperikelen van 4 jonge mensen
centraal.

Arnold Hemmel,
Regisseur

En het zal u niet verbazen dat de verliefden
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Plaatsbespreken
Voorstelling in Haarlemmerhout Theater
Van Oldenbarneveltlaan 17
2012 PA Haarlem

RESERVEER ALVAST
IN UW AGENDA
Op zaterdag 9 september tijdens de
“Open Monumentendagen”, treden
wij traditiegetrouw weer op met een
klucht inbespreken
het Frans Loenenhofj
e in
Plaatsen
kan:
Haarlem.
● via het formulier op onze website
www.jjcremer.nl
● per email info@jjcremer.nl
NAJAARSVOORSTELLING 2017
(vermeld
hierbij
het aantal
15, 16 en 17
december
2017
personen
enhet
voorkeurstijdstip)
wederom in
“Haarlemmerhouttheater”
(HHT).
● Indien
u niet beschikt over
v.
Oldenbarneveltlaan
17
internet kunt u ook per telefoon
2012 PA Haarlem
reserveren:
06 4477 6213.

Plaatsbespreken
Donderdag 22 juni 20.15 uur

Vrijdag
23 juni 20.15 uur
Voorstelling
Zaterdag in Haarlemmerhout
24 juni 14.30 uurTheater
én
van Oldenbarneveltlaan
20.15 uur17
2012 PA Haarlem
Plaatsen bespreken kan:
www.haarlemmerhoutheater.nl
• via het formulier op onze website
www.jjcremer.nl
Vrijdag
9 dec. 20.15
• per email info@jjcremer.nl (vermeld
Zaterdag
10 aantal
dec. 20.15
hierbij het
personen en
Zondag
11 dec. 14.30
voorkeurstijdstip)
• indien u niet beschikt over internet
kunt u ook telefonisch reserveren:
06 4477 6213.

Regie: Vastert van Aardenne.
Bespreken
internet
heeft echter
Stukkeuzevia
nog
niet bekend.
onze sterke voorkeur.
De entreeprijs voor niet-donateurs is
€15 per persoon.

Bespreken via website of email heeft
onze sterke voorkeur.
De entreeprijs voor niet-donateurs
bedraagt €15 per persoon.
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Een eigen melodietje in het
Etty Hillesum Centrum in Deventer
bijzondere ervaring om in een rij op te
komen, onze posities in te nemen en dit
indringende herdenkingsspel te mogen
spelen. Met de prachtige zinnen van Etty,
met muziek en dans die als totaal de zinnen
ondersteunen. De ontroering die dat
oproept bij ons en het publiek. Een speld
kunnen horen vallen. Na afloop werden
we met een staande ovatie bedankt en
ontvingen we een klein presentje in de
vorm van 8 kaarten met foto’s van het
IJssellandschap met op iedere kaart een zin
van Etty Hillesum.

Op diverse locaties in Haarlem en omstreken
hadden we met ‘Een eigen melodietje’ al
opgetreden maar de gelegenheid krijgen
dit indrukwekkende verhaal over Etty
Hillesum ook in het Etty Hillesum Centrum
zelf te mogen spelen was er nog niet van
gekomen. Maar op 3 mei 2017 was het dan
zover.
Het stuk ‘Een eigen melodietje’ dat enkele
Cremerrianen samen met twee muzikanten
en tangodansers in de periode rond 4 mei
nu voor het derde jaar ten tonele brengen
is geschreven door Frits Grimmelikhuizen
in de vorm van een ‘readers theater’ (half
gelezen, half gespeeld). Je zou de tekst als
een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Het moment dat ik de herinnering aan
dit bijzondere optreden aan het papier
toevertrouw om het met u te delen is 4 mei
na de Nationaal Herdenking op de Dam.
Dat onze vrijheid, in deze onzekere tijden,
niet vanzelfsprekend is, is een gegeven. Dat
de cast van ‘Een eigen melodietje’ onder
de bezielende leiding van Marijke Kots
een bijdrage mag leveren aan het levend
houden van dit herdenken is een voorrecht.

Na een hartelijke ontvangst met soep en
broodjes gingen we aan de slag met de
voorbereidingen. Staat de tafel goed, doet
het lampje het, waar gaan de lezers staan,
hebben de dansers voldoende ruimte,
zitten de muzikanten zo goed? De laatste
handelingen volgen: de pruik op, de lippen
gestift en dan samen hand in hand in de
kring om de zo noodzakelijke concentratie
op te roepen.

de omstandigheden, de goede en de slechte,
moet men aanvaarden
wat niet belemmert dat men zijn leven kan
wijden de slechte te verbeteren

En wat is het dan, juist in deze ruimte waar
alles over Etty Hillesum samenkomt, een

Cremerring - Juni 2017
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VROUWEN
Hannie - Truus - Freddie

22 apr 2017
28 jan 2018

Groot Heiligland 47
www.museumhaarlem.nl

Museum Haarlem is 7 dagen per week geopend!
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Viering Lustrum J.J.Cremer 135 jaar
Op zondag 2 april 1882 zag de
Letterlievende Vereniging “J.J.Cremer”
het licht. Op zondag 2 april 2017 vierde
J.J.Cremer dus haar 135e verjaardag. En die
verjaardag is op volstrekt passende wijze
gevierd. Een speciale lustrumcommissie,
bestaande uit niet de minste Cremerianen
(Mady v.d. Bergh-Eldering, Suzette
Meddens, Ans Windhorst en Eleonora
Zomer), had voor alle leden een prachtig
programma ter leeringh ende vermaeck
samengesteld.

teksten werden
steeds eerst in het
Nederlands en daarna
in het (voortreffelijk
uitgesproken) Engels
gespeeld. De acteurs
brachten speciaal
voor ons ook een
tekst uit Much
Ado About Nothing. En daarmee had de
lustrumcommissie een mooie link gelegd
met de komedie van Shakespeare die op dit
moment voorbereid wordt door J.J.Cremer.
De première van J.J.Cremer vindt 405 jaar
later plaats dan de allereerste première van
deze komedie (in 1612).
Helemaal in de Shakespeare sferen
gekomen, zijn we daarna rondgeleid door
de expositie. Je kon onder meer intoetsen
op mooi ingesproken beroemde teksten,
maar je kon ook de maquettes zien van de
(brandgevoelige) theaters in Londen uit
de tijd van Shakespeare. Van deze theaters
wordt het Globe Theatre het meest met
Shakespeare geassocieerd.

Om 13 u. verzamelen bij de Kathedrale
Basiliek Sint Bavo was al een feest. Niet
omdat we daar de kerk in gingen, maar
omdat we in een eigen bus-met-chauffeur
stapten.
Het had iets van een vrolijk schoolreisje,
zoals we met z’n allen hierna in de
bus naar Amsterdam reisden. De bus
zette ons af op het Rokin. Tegenover
het Rokin, op de Turfmarkt, bevindt
zich een pand van de Universiteit van
Amsterdam Bijzondere Collecties waar de
tentoonstelling “Shakespeare-NL” wordt
gehouden. Een tentoonstelling over de
invloed van Shakespeare in Nederland.
Bovendien konden wij in het kader
van de tentoonstelling de voorstelling
“Shakespearience” bijwonen. Een
voorstelling van een uur waarin de 3 acteurs
zoveel mogelijk laten zien van Shakespeare’s
oeuvre en zijn taal tot leven brengen.
Dat bleek een fascinerende ervaring. De

Ja, en toen was het tijd voor de pure
vermaeck. Wandelend langs de overvolle
terrassen in de zon kwamen we uit op het
Rembrandtplein waar veel Ajax supporters
met drank (geen karnemelk) rondliepen.
Daarna hebben wij gezamenlijk aan een
hele lange tafel (ik kon Wil van Schaik aan
het andere tafeleinde als een stip ontwaren)
in Grand Café l’Opéra genoten van een
heerlijke maaltijd met toebehoren, alvorens
de bus ons om de hoek oppikte en ons weer
afzette bij de Kathedrale Basiliek in Haarlem.
Hulde en dank aan het bestuur en de
lustrumcommissie voor deze spetterende
jubileumviering.
Willem Padt
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Cremer 135 jaar

CREMER, DE MEDAILLES EN MEJ. BUSQUET
Zondag 2 april j.l. vierden wij de 135ste
verjaardag van onze Letterlievende
Vereniging J.J. Cremer. Honderd vijfendertig
jaar geleden, op zondag 2 april 1882, werd
“Cremer” opgericht door Gerrit Jan van
Gasteren, samen met zijn vrienden Heijligers
en Van Looy. Eigenlijk is Cremer uit de dan
kort daarvoor ontbonden vereniging Apollo
voortgekomen. Het driemanschap vormde
hierna het bestuur en Van Gasteren werd de
voorzitter. De eerste opvoeringen werden
gegeven in het gebouw Felix Favore, het
latere St. Bavo in de Smedestraat. Bij ons nog
bekend als de voormalige Toneelschuur. Het
toneel was echter te klein en al spoedig trok
men naar de schouwburg aan de Jansweg.
Cremers eerste toneelvoorstelling werd die
2e april gegeven onder de voorlopige naam
“Onder Ons”. Men was in afwachting van de

goedkeuring om de naam van de destijds
gevierde schrijver-schilder Jacobus Jan
Cremer aan de vereniging te verbinden. Na de
verkregen toestemming van diens weduwe
werd de naam Letterlievende Vereniging “J.J.
Cremer”.
De Letterlievenden voerden toneelstukken op,
hadden een eigen bibliotheek en nodigden
letterkundigen uit voor het houden van
lezingen en voordrachten. Hoewel het
‘buiten het devies van de vereniging’ stond,
werd aan de Cremerleden traditiegetrouw
jaarlijks een Bal-Masqué aangeboden. Dit
werd georganiseerd in de dan prachtig
versierde schouwburgzaal en het waren
meestal hoogtepunten. De vereeniging
“Cremer” organiseerde ook wedstrijden in
Uiterlijke Welsprekendheid. Reeds in 1885

50 jaar J.J. Cremer, werkende leden. Mej. Busquet 3e van links.
Cremerring - Juni 2017
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werd J.T. Cremer, minister van koloniën en
neef van de schrijver, beschermheer van onze
vereniging. Zijne Excellentie was tevens onze
adviseur. In 1892 werd bij Cremers 10-jarig
bestaan een internationale toneelwedstrijd
uitgeschreven. Dit werd hierna iedere vijf
jaar herhaald. Er waren voor die tweede
lustrumviering medailles besteld bij Begeer
in Utrecht. Het ontwerp van die medaille
werd, na nauwkeurige bestudering door
alle bestuursleden, afgekeurd. Het portret
van J.J. Cremer behoefde verbetering en de
naam Jan Jacob bleek ook niet juist. Door de
beschermheer en ook door de weduwe van
onze naamgever werd voor de toneelwedstrijd
een gouden medaille beschikbaar gesteld.
De beide dochters van Jacob Jan Cremer
waren eregast bij de openingsvoorstelling
van ons jubileumseizoen. Gespeeld werd het
toneelstuk Emma Berthold, geschreven door
hun vader.
Vanaf de beginjaren werden door
Cremerspelers op toneelwedstrijden in
Nederland en ook in België vele medailles
gewonnen.
In notulen uit 1899 meldt de voorzitter dat
mej. Busquet zich in een brief heeft beklaagd
over het nog niet omwisselen van de door
haar verworven bronzen medaille, in een
zilveren zoals haar was beloofd en dat zij ook
nog geen insigne heeft. Een jaar later krijgt het
bestuur een brief van twee actrices die zich
ernstig beklagen omdat voor hen geen rol is
in het stuk Frans Hals. Zij geven te kennen dat
Cremer in het vervolg niet meer op hen kan
rekenen. Een van die dames is mej. Busquet.
Maar een jaar later wordt zij alweer
genoemd in de uitslag van een Nationale
toneelwedstrijd, waar de Koninklijke
Erepenning, uitgeloofd door H.M. Koningin
Moeder als 2e prijs, is toegekend aan
de Vereniging J.J.Cremer en de zilveren
erepenning voor het lid van verdienste Mej.
Fr.R. Busquet.

Het kan haast geen toeval zijn dat juist
nu, in Cremers lustrumjaar, onze secretaris
werd uitgenodigd bij een Haarlemse familie
om daar voor het archief een insigne en
enkele medailles op te halen. Er hoorde
ook een portret bij en een paar schriftjes
met uitgeschreven teksten. Ze waren het
eigendom geweest van de buurvrouw van
een buurvrouw. Het bleek hier te gaan om
“Mevrouw Busquet. Zij woonde (begin 20e
eeuw-1955?) op de Jansweg tegenover de
toenmalige schouwburg. Zij speelde bij het
toneelgezelschap Cremer te Haarlem”.
Reden om in ons archief op zoek te gaan
naar die Mevrouw Busquet. In een boekje
met het feestprogramma bij Cremers 50-jarig
jubileum zit mej. Fr. Busquet op een foto naast
de “President “ G.J. van Gasteren, temidden
van “Bestuurs- en Werkende leden in het jaar
1893”.
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Voor de uitgeschreven toneelwedstrijd bij de
25ste verjaardag van Cremer in 1907 werden
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door het Koninklijk Huis namens Wilhelmina,
haar moeder en de Prins Gemaal drie zilveren
medailles beschikbaar gesteld.

In het reeds eerder vermelde boekje bij
Cremers 50-jarig jubileum is mej. Busquet
ook te zien op een foto temidden van
“Werkende Leden 1932”. Zij behoort dan bij
het Eere-Comité en is inmiddels Eere-lid der
Vereeniging Cremer. De daar bijbehorende
medaille is dus sinds kort weer in het bezit van
onze vereniging.

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 speelde
Cremer geregeld op de forten ter ontspanning
van de manschappen. Mej. Busquet ontving
na zo’n optreden een brief van een generaal
waarin hij haar enthousiast schreef hoe hij
haar spel had bewonderd.
Toneelrecensent en auteur J.B. Schuil schreef
over haar onder meer “…dat Vlaamsch
klappende madammeke speelde zij met
komische verve, zo sappig, zo levendig en
echt, dat beroepsactrices dat niet zou hebben
verbeterd.”

Cremers jongste medaille ontvingen de
Letterlievenden 10 jaar geleden na het
slotapplaus voor de jubileumvoorvoorstelling
Harold en Maude. Op het toneel van de dan
pas gerestaureerde Stadsschouwburg ontving
de voorzitter van onze125-jarige vereniging
Nico Brink, temidden van spelers en regisseur
uit handen van Haarlems burgemeester Bernt
Schneiders de Koninklijke Erepenning.

Mej. Busquet trad later ook op met
voordrachten en ze zong liedjes onder
begeleiding van een pianist. Ze speelde
bij andere verenigingen en zelfs bij het
beroepstoneel. Maar bij Cremers 40ste
verjaardag was zij weer Cremerspeelster. Voor
dat jubileum moest het vaandel hersteld
worden. Hierbij bleek dat zich aan ons vaandel
tussen alle zilveren eerbewijzen ook een …
blikken lauwerkrans bevond!! Besloten werd
deze krans te verwijderen.
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In juni kunt u in de hal van het
Haarlemmerhouttheater voor of na onze
lustrumvoorstelling het portret van mej.
Francisca Busquet bewonderen samen met de
twee Cremervaandels. De Cremermedailles
blijven in de kluis.
Ans Windhorst
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SPORTSERVICE
DRUKWERK
OOK ONLINE
Bestel uw drukwerk

James Wattstraat
11
snel en voordelig!
1817 DC Alkmaar
Telefoon:072 - 5181 181

WWW.SPORTSERVICEDRUKWERK.NL
Maa t/m vrij: 08:30 - 17:00 uur

023 524 55 66 / 524 64 24
www.baarsverhuizingen.nl

VERHUIS & OPSLAG BV

www.turien.nl

U VINDT ONS LEUK?
WORD DAN DONATEUR!

VOOR €25 PER JAAR
MIST U NOOIT MEER IETS

SCAN DE CODE OF GA
NAAR JJCREMER.NL
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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 ﬁnanciële ondersteuning van
de Gemeente Haarlem, de Rabobank en alle donateurs.
De Kersentuin duurt circa 2 1/4 uur
(inclusief pauze na tweede bedrijf)

74 Schaft
Van
adel - 19der
Een man van

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 winkelen kantoorinrichting.
- Linnenkasten en slaapkamerinrichting.
- Restauratie en opnieuw bewerken
van meubelen.
info@vanderschaftmeubelen.nl
Kijk ook: www.vanderschaftmeubelen.nl
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