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de Regisseur
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’.
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. Niemand 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

ROLVERDELING ‘HET VERJAARDAGSFEEST’
Stanley
Meg
Petey
Mccann
Goldberg

Bram van Leen
Dyantha Stevens
Rens Schrama
Jojanneke Kuipers
Jolien Oudenampsen

Bewerking en regie
Productie
Decor
Kleding

Fleur Mennega
Jan de Jong
Max Clement
Fleur Mennega / Max Clement

Cremerring - December 2019
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de Regisseur
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

makers het kleurrijke muzikale jeugd
theatergezelschap
Lange Mannen op.
Na veel omzwervingen bij theatergezelschappen, 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 - December 2019
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JACK BONTEKOE
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 verschillende 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.

Zaterdag 12 oktober j.l. brachten wij Jack
Bontekoe naar zijn laatste rustplaats.
Jack kwam in 1978 bij Cremer waar hij meespeelde in PICNIC van William Inge. Daarin was
volgens de recensent ‘een klein maar
gezellig rolletje weggelegd voor Jack Bontekoe de krantenjongen”. En hiermee maakte
Jack zijn Cremerdebuut.

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

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 Oploo 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 Venetiaans masker, temidden van eveneens gemaskerde Cremerrianen, een serenade bracht.

Jack, bedankt!
Ans Windhorst
(*) Te zien op Haarlemse Hofjes in Beeld,
Aflevering 4

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 persoonlijkheid die in hoge mate uitstraling en présence
bezat”.

Cremerring - December 2019
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HERINNERING AAN TEUN DE WAARD
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

Cremerring - December 2019
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Afscheidsrede TEUN DE WAARD
die Cremer kende. Teun kreeg hiervoor dan zeer
terecht het Ere-lidmaatschap van de Letterlievende Vereniging J.J. Cremer.

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”.

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.

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.

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 doornemen (ik heb 5 minuten gekregen van Rik).

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 antwoordde: “Wel zeker”!

……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 eeuwfeest gespeeld in de Haarlemse Stadsschouwburg
en ook in het Openluchttheater in Bloemendaal.
Een onvermoeibare Teun speelde daar als Truffaldino de sterren van de hemel.

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 theaterseizoen ging Cremer ook op tournee en men
speelde dan in vele plaatsen in de provincie.

Ook een onvergetelijke rol speelde hij in De Jantjes. 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-gezelschap bij vele gelegenheden zeer stijlvol de rol
van de heer Stastok uit de Camera Obscura. Soms
speelde hij ook Hildebrand.

Teun maakte zijn Cremerdebuut in 1963. De letterlievenden 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.

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 Helversteijn schreef:

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-voorzitter en heeft in bijna alle commissies gezeten
Cremerring - December 2019

Cremerring najaar2019.indd 8

8

al 137 jaar letterlievend...
13-11-19 09:04

“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.

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

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.

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……..

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

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 gegeven heeft.

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 gespreksonderwerp laat zich raden…..

Teun, bedankt!
Hans Kluit

Teun het doet pijn om afscheid te nemen maar ik
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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 buitenuitspanning ‘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
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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
12
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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
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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 afloop 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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