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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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een bevestiging per email.
Bij het theater en op de locaties kan niet
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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
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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 
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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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TAAL

Op 21 april 1890 verlaat Tsjechov 
Moskou voor een reis van bijna drie 
maanden door Siberië, per trein, koets, 
slee en boot. Hij had tegen de reis 
opgezien, maar er tegelijkertijd ook 
naar verlangd. Verzot als hij is op het 
schrijven van brieven, neemt Tsjechov 
tijdens zijn reis door Siberië iedere 
gelegenheid te baat om naar huis te 
schrijven. Ook schrijft hij korte stukjes 
die in Rusland gepubliceerd worden. 
Zijn observaties van de natuur, van 
mensen en gebeurtenissen geeft hij 
weer in prachtig taalgebruik. Tsjechov 
schreef graag kleine, rake portretten 
over vrouwen uit een andere cultuur, 
zoals deze van twee Hollandse 
vrouwen die in april 1891 in een hotel 
te Rome tegenover hem aan tafel 
zaten:        
                                                                                            
”Ik kijk hen gedurende het hele diner 
voortdurend aan en zie in mijn 
verbeelding een keurig net, wit huisje 
met een torentje, uitstekende boter, 
voortreffelijke Hollandse kaas, een 
onberispelijke dominee, een deftige 
leraar. Ik zou zo met die Hollandse willen 
trouwen. Ik zou samen met haar op 
een presenteerblaadje afgebeeld willen 
worden naast dat propere huisje”.

159 jaar geleden 
werd Tsjechov 
geboren en hij 
behoort nog 
steeds tot een 
van de modernste 
auteurs ter wereld wat o.a. blijkt uit het 
volgende stukje uit “Oom Wanja”:
“Je moet toch wel een hersenloze 
barbaar zijn om al dat moois in je kachel 
te verbranden en iets te vernietigen, wat 
nooit meer terug zal komen. In plaats 
van zijn verstand en talent te gebruiken, 
om iets te maken en te onderhouden, 
heeft de mens alleen maar vernietigd. 
Er zijn steeds minder bossen, de rivieren 
drogen op, het wild sterft uit. En iedere 
dag wordt de aarde lelijker”. 

Suzette Meddens, Jeannette Kluit, 
Eileen Berg, Hans Kluit, Lodewijk 
de Ruiter en Rens Schrama hebben 
onder leiding van Arnold Hemmel 
maandenlang gemiddeld twee keer 
per week gerepeteerd om u te laten 
genieten van “Oom Wanja”.

Wil van Schaik
voorzitter

de Voorzitter
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ROLVERDELING ‘OOM WANJA’

ALEXANDER SEREBRJAKOV, een gepensioneerde hoogleraar  HANS KLUIT   
JELENA , zijn vrouw   EILEEN BERG
SONJA, zijn dochter uit zijn eerste huwelijk JEANNETTE KLUIT
MARIA / MAMA, moeder van Serebrjakov’s eerste vrouw SUZETTE MEDDENS
WANJA / IWAN, haar zoon   LODEWIJK DE RUITER
MICHAEL ASTROV, arts  RENS SCHRAMA

Bewerking en regie  ARNOLD HEMMEL
Regie – assistente / tekstondersteuning SUZETTE MEDDENS

Productie  JAN DE JONG
Decor  GEORGE TEEUWEN
  DAVE WESSELIUS  
Landkaarten   FRED PRANG
Kleding   ELEONORA ZOMER

MET DANK AAN RATAPLAN HAARLEM VOOR HET LEVEREN VAN DE BOEKEN  

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

Vrijdag 17 mei  20.15 uur
Zaterdag 18 mei 20.15 uur
Zondag 19 mei 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)

•   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.

10 11Cremerring -  November 2016 Cremerring -  November 2016al 134 jaar letterlievend... al 134 jaar letterlievend...

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

�àíåâñ
êàß ‹þ

áîâü �
íäðååâ

íà

‹îïàõè
í …ðìî

ëàé �ë
åêñååâ

è÷

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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ANTON TSJECHOV
                                                                                                                                          
Oom Wanja, geschreven in 1897, behoort met 
De Kersentuin (door Cremer nog gespeeld in 
2014), Drie Zusters en De Meeuw tot Tsjechov’s 
bekendste toneelwerk. Daarnaast, en dat 
is over het algemeen wat minder bekend, 
excelleerde Tsjechov ook als schrijver van 
korte verhalen, zoals Zaal 6, Het Duel en Een 
Vervelende Geschiedenis.
Zijn toneelstukken worden tot op de dag 
van vandaag veel gespeeld. En dat is terecht. 
Want zijn werk mag dan dateren uit de laat 
negentiende, begin twintigste eeuw en 
onwrikbaar zijn geworteld in de Russische ziel, 
het gaat over ons, hier en nu anno 2019. En in 
2119 zal het nog steeds gaan over ons, daar 
en dan. Het werk van Tsjechov is tijdloos en 
modern. 

Met verbluff ende scherpzinnigheid en 
een soms duivels genoegen, maar ook 
met mededogen fi leert hij de mens in zijn 
hunkerende zoektocht naar liefde, naar 
erkenning, naar een zinvol bestaan, naar 
een groots en meeslepend leven. Tsjechov’s 
personages zijn op zoek, vaak op het 
obsessieve  af, maar ze vinden niets of ze 
weten niet wat ze zoeken. Ze geven zich 
over aan onvervulbare verlangens en blijven 
uiteindelijk ontredderd en gedesillusioneerd 
achter, gevangen in het bestaan waaraan 
ze zo hartstochtelijk hebben geprobeerd te 
ontsnappen. In het universum van Tsjechov 
is de mens zowel tragisch als komisch, 
zowel ontroerend als lachwekkend, zowel 
poëtisch als banaal. En die mix van, schijnbaar 
tegenstrijdige, ingrediënten maakt zijn werk 
zo rijk en aantrekkelijk.

de Regisseur

Oom Wanja
Oom Wanja speelt 
zich af op het 
landgoed waar Wanja woont en werkt met zijn 
nichtje Sonja en zijn moeder. Hun leven wordt 
al jarenlang bepaald door regelmaat en hard 
werken. Totdat de vader van Sonja, professor 
Serebrjakov, en zijn veel jongere vrouw, 
Jelena, bij hen komen wonen. Vanaf dat 
moment staat het leven op het landgoed op 
zijn kop, de dagelijkse regelmaat is verstoord 
en langzamerhand lijkt iedereen zijn controle 
kwijt te raken.
Wanja voert niets meer uit, begint te drinken 
en wordt hopeloos verliefd op Jelena. 
Huisvriend dokter Astrov verzaakt zijn plicht 
als arts, drinkt zoals hij dat altijd doet en 
komt nu dagelijks over de vloer. Sonja is 
hevig verliefd op Astrov, maar Astrov is meer 
geïnteresseerd in Jelena. En Jelena verveelt 
zich en weet niet wat ze met haar leven 
aan moet. De professor tenslotte haat het 
platteland, maar heeft geen geld om weer 
in de stad te gaan wonen. De enige aan wie 
dit alles voorbij lijkt te gaan is Maria, Wanja’s 
moeder.

Uiteindelijk bereikt de zinderende onderlinge 
spanning een kookpunt en barst de bom.                                                                                                                                         
Wat rest zijn ontluisterende inzichten, harde 
conclusies en stilte, een onmetelijke stilte.
Wij, spelers, productieteam en regisseur 
van Oom Wanja, wensen u een prachtige en 
vrolijke toneelavond!

Arnold Hemmel, regisseur
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CREMERVAANDELS naar het museum

Onze vereniging, in 1882 opgericht als 
‘Letterlievende Vereeniging  “J.J. Cremer” 
te Haarlem’, was tot voor kort in het 
bezit van twee prachtige vaandels. Deze 
vaandels zijn onlangs overgebracht 
naar Museum Haarlem aan het Groot 
Heiligland, waar ze worden opgenomen 
in de museumcollectie.

In de beginjaren van Cremer werden door 
de letterlievenden toneelvoorstellingen 
gegeven. Er waren ook bijeenkomsten waar 
letterkundigen lezingen hielden en waarbij 
werd voorgedragen. Men organiseerde 
feestavonden en in 1888 werd tijdens zo’n 
feestelijke avond door het Baniercomité 
aan onze dan zesjarige vereniging een 
‘Banier’ overhandigd. Leden van het comité 
kregen hiervoor als dank het ‘lidmaatschap 
van verdienste’. De banier werd al gauw 
opgesierd met door Cremer verworven 
eerbewijzen, zoals de op 10 april 1888 in 
Utrecht ontvangen 1e prijs voor het winnen 
van de daar gehouden toneelwedstrijd. 
Als hulde voor deze overwinning schonk 
de Mannenzangvereniging Crescendo aan 
Cremer een lauwerkrans ‘voor de nieuwe 
banier’. Tijdens de feestelijke bevestiging 
van de zilveren krans en de eervolle 
Utrechtse medaille aan de Banier werd een 
speciaal “Banierlied” gezongen.

Een van de drie Cremeroprichters, 
bestuurslid C.H. van Looy, kreeg het beheer 
over de banier ofwel het vaandel. Hij werd 
benoemd tot Vaandrig en mocht bij officiële 
gelegenheden het Cremervaandel hoog 
houden.  
Tijdens voorstellingen en feesten stond 
het mooie verenigingsvaandel opgesteld 

bij het podium. Zo kon men de vele 
eervolle onderscheidingen bewonderen 
die in de loop der jaren bij nationale 
en internationale wedstrijden door de 
letterlievenden werden behaald. 
Wanneer Cremer in 1922 haar 40ste 
verjaardag gaat vieren is het intussen veel 
gebruikte vaandel aan restauratie toe. Voor 
dit feestjaar werd het daarom vakkundig 
gerestaureerd.

Ter gelegenheid van Cremers 45 
jarig jubileum in 1927 werd door het 
damescomité een nieuw vaandel 
aangeboden. Cremer is dan een bloeiende 
vereniging er is zelfs een ledenstop.

Na de slotvoorstelling in april 1929 werd 
het seizoen afgesloten met toespraken en 
dankwoorden, waarna nestor en erelid C.H. 
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van Looy de verworven medailles aan het 
vaandel hechtte en het Wilhelmus werd 
gespeeld. Cremer deed ook mee aan het 
Vaandel-defilé op de Grote Markt t.g.v. de 
400ste geboortedag van Willem de Zwijger.

In 1932, hetzelfde jaar waarin Cremer haar 
gouden feest vierde, overleed Gerrit Jan 
van Gasteren. Bij zijn afscheid bracht de 
Letterlievende Vereniging J.J.Cremer hun 
mede-oprichter, oud voorzitter en erelid 
de vaandelgroet. Twee jaar later overleed 
op 90-jarige leeftijd ook mede-oprichter en 
voormalig vaandrig C.H. van Looy.
Aan de vaandeltraditie is in de loop der 
jaren een einde gekomen.

Onze vereniging was sinds haar 50ste 
verjaardag ook in het bezit van een vlag. 
Een geschenk van het damescomité. Deze 
Cremervlag wapperde 50 jaar later aan de
vlaggenmast van Duin en Kruidberg, de 
voormalige woning van Cremers eerste 
Beschermheer de heer J.T. Cremer. In het 

voorjaar van 1982 kreeg de toenmalige 
Cremervoorzitter en thans ere-voorzitter 
Bob van Oploo hiervan voor één avond de 
sleutel om hier met zijn Letterlievenden 
hun eeuwfeest te vieren. Voor Cremers 
100ste verjaardag werd in april door het 
gemeentebestuur van Haarlem een receptie 
aangeboden in de Gravenzaal van het 
stadhuis. Daarover schreef de journalist 
Wim Helversteijn: “Op de estrade staan twee 
hoogst fatsoenlijke paladijnen. Ze zijn ieder 
voor zich een stralend sieraad en pronken 
elk met een illuster Cremer-vaandel. Het 
ene dateert uit 1888, het andere uit 1927”. 
De eervolle rol van vaandeldrager werd hier 
gespeeld door Piet Windhorst en Adrianus 
Koster.

Tijdens de jubileumvoorstelling van 
Shakespeare’s “Mutch ado about nothing” 
voor 135 jaar Cremer in 2017 waren de 
beide vaandels voor de laatste keer te zien 
in de hal van het Haarlemmerhouttheater.

Ans Windhorst
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Ook dit jaar zal de letterlievende verenig-
ing ‘JJ Cremer’ een aantal voorstellingen 
opvoeren van ‘Een eigen melodietje’, 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 Am-
sterdam en in Kamp Westerbork. Tegen 
het dreigend decor van de oorlog legt 
zij verantwoording af van haar groeiend 
geloof in de menselijke mogelijkheden. 
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 geest-
kracht kon zij zichzelf in die tijd vrij 
schrijven. Met mijn regie probeer ik die 
geestelijke vrijheid voelbaar te maken”, 
aldus regisseur Marijke Kots.

”Een eigen melodietje” van Frits Grimme-
likhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem 
geschreven in de vorm van een “readers 
theater”, half gelezen, half gespeeld. Men 
zou de tekst als een muziekpartituur kun-
nen beschouwen. 

VOORSTELLINGEN “EEN EIGEN MELODIETJE” 
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Spelers: Jeannette Kluit, Ans Windhorst, Mady Eldering, Hans Kluit en Willem Padt
Regie:  Marijke Kots
Dans: Sandra van der Gouw, Frank Gombault en Richard Frisart
Muzikale Begeleiding: Tineke en Joseph Vlaar
Kleding en grime: Helga de Bruijn

“Een eigen melodietje” wordt in 2019  opgevoerd op:
28 april  om 12.00  uur:  Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui, Amsterdam
1 mei  om 19.30 uur :  Dorpskerk van Bloemendaal, Kerkplein 1, Bloemendaal   
4 mei  om 18.00 uur:  Grote kerk, Beekstraat 1-A, Epe

Zonder uitzondering 3 prachtige locaties om een voorstelling bij te wonen.

De opvoeringen zijn vrij toegankelijk, zonder voorafgaande reservering. Wij hopen wel 
op een vrijwillige bijdrage. 

De speelduur is ca. 45 minuten

Mijn naam is Fleur Mennega en ik speel al 
een aantal jaar mee bij Cremer. De eerste 
voorstelling 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’. 
Na de zomer begin ik aan mijn afstudeer-
jaar van de opleiding Theatre in Educa-
tion aan de Hogeschool van de Kunsten 
Utrecht. Als een van mijn afstudeerstages 
ga ik een voorstelling bij Cremer maken. 
Voor deze voorstelling wil ik met een 
groep van zeven spelers aan de slag tus-
sen de 18 en 35 jaar. Op deze manier hoop 
ik veel nieuw jong talent naar Cremer te 
krijgen. Op basis van de groep die zich 
gaat vormen zal ik een voorstelling kiezen. 
Tijdens mijn opleiding heb ik al vaker 
voorstellingen gemaakt en geregisseerd, 
maar om dit nu voor Cremer te mogen 

doen voelt speciaal. Ik kijk er heel erg naar 
uit om in de schoenen van de regisseur te 
staan in plaats van te spelen. We starten 
met de repetities na de zomer en zullen in 
december met de voorstelling te zien zijn 
in het Haarlemmerhout Theater.  

Fleur Mennega

“YOUNG CREMER ON STAGE”



10Cremerring -  Mei 2019 al 137 jaar letterlievend...

Hoewel het geen Cremertraditie is, 
hebben Thomasvaer en Pieternel toch al 
meerdere malen de Letterlievenden met 
een bezoek vereerd. Bijvoorbeeld bij de 
feestelijke afsluiting van ons eeuwfeest 
in 1982. En ter ere van 125 jaar Cremer in 
2007 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 
de prachtige hal van Duin en Kruidberg, 
waarbij Jaap Pop, destijds burgemeester 
van Haarlem, als Beschermheer van 
J.J. Cremer werd geïnstalleerd. Onze 
onvergetelijke Cremerriaan Jaap 
Houtkamp was steeds de tekstschrijver.

In januari jl. brachten Thomasvaer en 
Pieternel een onverwacht bezoek aan 
Cremers nieuwjaarsreceptie in het 
Paviljoen van het Frans Loenenhofje.
Tijdens hun samenspraak liet het illustere 

paar het afgelopen Cremerjaar nog 
eens passeren. Zoals een optreden voor 
de opening van de tentoonstelling Le 
Bon (Bon) Napoleon. “Als straatzangers 
kwamen de Cremerianen bij Welgelegen 
binnen. Hier zongen ze met hun smartlap 
over Lodewijk Napoleon: “Hij werd Hollands 
eerste Koning, wist niet waar hij aan begon”. 

Ook de voorstelling over Etty Hillesum 
“Een eigen melodietje” kwam voorbij: 
“Met dit prachtige spel ging Cremer op 
tournee: Een bos GELE narcissen en wat 
oude koffers reisden mee…”

Over Cremers voorjaarsvoorstelling, 
die op Soestdijk speelde, vertelde 
Thomasvaer onder meer:

THOMASVAER & PIETERNEL BIJ J.J. CREMER
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“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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Festen december 2018
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Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Afscheidshuis & kantoor:
Herenweg 92 Heemstede
Nevenvestiging: 
Eksterlaan 104 HaarlemOnze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters
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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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