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donderdag 10 januari 2013

UitTips

Reserveren voor voorstellingen
in de Philharmonie en de Stadsschouwburg is mogelijk via 0235121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur
en Filmschuur, tel. 023-5173910
en www.toneelschuur.nl. Tevens
Kaartverkoop bij Start at Rabobank,
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 11 januari
'Ma Boîte à Chansons'

20.00 | Sing/songwriter Camadou
presenteert haar nieuwe programma 'Ma Boîte à Chansons'. M.m.v.
Dasha Beltiukova - fluit, Hans
van Gelderen - gitaar en Felix Hildenbrand - contrabas. Gratis [na
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
www.mosterdzaadje.nl
Owen Wingrave [Première]

20.15 | Opera Trionfo speelt de
Nederlandse première van Owen
Wingrave, de voorlaatste opera
van de Engelse componist Benjamin Britten. Een rijkgeschakeerd
meesterwerk en een statement
tegen de waanzin van oorlog.
€ 32,- | € 29,25 | € 26,50. Stadsschouwburg Haarlem.
Patronaat
22.00 | Irrational Library: Giant

Tiger Hooch, Sunday Kids & The
City Hollers. Bluesrock, gratis in
het Café. 01.00 | Nightshow: Vimes
[DE]. Electronica, Indie & Pop. Gratis in het Café.

Zaterdag 12 januari
De zachte heelmeester

20.15 | Cabaret. Daniël Arends
wordt beschouwd als de Grote
Belofte. De pers was zeer lovend
over zijn vorige programma. € 18,| € 15,25 | € 12,50. Stadsschouwburg Haarlem.

Theatergroep Eglentier speelt 'Na de Vrede'

'Door dit stuk besef je dat het niet altijd
vanzelfsprekend is dat alles goed gaat'
haarlem - Theatergroep Eglentier
speelt van 18 tot en met 20 januari
2013 het toneelstuk 'Na de Vrede' van
Jos Ahlers in theater Nieuw Vredenhof. Het stuk is gebaseerd op oorlogsverhalen van Gerhard Ahlers, oudpenningmeester van Theatergroep
Eglentier en vader van de auteur. Met
deze voorstelling viert Theatergroep
Eglentier haar 90-jarig bestaan. De
groep is 3 maart 1923 opgericht onder
de naam ROKATO.

door Christa Warmerdam
"Het stuk 'Na de vrede' is ontstaan
toen Jos en ik aan een wijntje zaten
tijdens een vakantie op Kreta", legt
Gerhard Ahlers uit. "De rest was
aan het zwemmen en op een gegeven moment zei Jos tegen mij: 'Pa,
we weten eigenlijk niets over het
verleden, vertel daar eens over'."
De 85-jarige Ahlers vertelde zijn
verhaal, iets wat hij nog nooit echt
had gedaan. "Natuurlijk vertelde ik
wel eens iets over de oorlog maar
er echt diep op in gaan dat deed ik
niet. Ik heb hem toen verteld over
het kamp, mijn broer en de vlucht
naar de pastorie. Jos luisterde, nam
alles in zich op en voordat ik het
wist had ik mijn hele verhaal aan
hem verteld. Daarna vroeg hij tussen neus en lippen door details
over die tijd. Ik wist toen nog niet
dat hij al aan het schrijven was. Op
een gegeven moment zei Jos dat
het echt de moeite waard was om
er een stuk over te maken. Toen ik
het script onder ogen kreeg was ik
diep onder de indruk. Er was zoveel
dat precies klopte. Ik herkende

mezelf erin. Ik was vroeger geen
makkelijke jongen en hij heeft dat
heel goed weergegeven. Ook heeft
hij heel goed onderzoek gedaan
naar de katholieke rituelen en de
geschiedenis."
'Na de Vrede' laat zien hoe de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
generaties lang doorklinken in de
samenleving. Van een ondergedoken schooljongen in Oost-Groningen (Gerhard Ahlers) tot een
opgroeiende puber in Schalkwijk

Patronaat
22.00 | Reggea Movement. Gratis in
het Café. 23.00 | Superstijl. Feest,

hits & volksdemocratie. € 11,[18+]. Grote Zaal.

Zondag 13 januari
Klassieke middag

12.00 | Op de orgels uit de museumcollectie, en soms met één of
meerdere gastorgels, wordt klassieke en lichtklassieke muziek
ten gehore gebracht. Draaiorgelmuseum Haarle, Küppeesweg 3
in Haarlem. Gratis entree.
Amerikaans Nieuwjaarsconcert

11.30 | Nieuwjaarsconcert met
het Wings Ensemble. Werken van
Dvorák, Goodman, Broadwayhits
en een Fly Medley. € 19,50 [voorverkoop € 17,50]. Janskerk, Jansstraat 40 in Haarlem. Reserveren
mogelijk via www.wingsensemble.nl of 06-20392037.
King A [8+]

14.30 | Vijf acteurs wanen zich
even ridder, met een missie, en
brengen al spelend en vertellend
het gedachtegoed van Arthur en
zijn Ridders van de Ronde Tafel tot
leven. € 17,75 | € 15,25 | € 12,50
[jeugd € 15,25 | € 12,50 | € 9,75].
Stadsschouwburg Haarlem.
Jazz in Zandvoort

14.30 | Saxofonist Simon Rigter,
pianist Karel Boehlee en drummer
Erik Kooger. € 15,- [studenten € 8,]. Theater de Krocht, Grote Krocht
41 in Zandvoort. www.jazzinzandvoort.nl
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Gerard Ahlers: "Natuurlijk vertelde ik wel eens iets over de oorlog maar er echt
diep op in gaan dat deed ik niet" (Publiciteitsfoto).
(de auteur zelf).
De rol van Gerhard Ahlers wordt
gespeeld door de 17-jarige Jop van
Gennip. Leuk detail is dat Jop de
(stief)kleinzoon van Gerhard is. Job
zit in 4de klas Havo van het Schoter Scholengemeenschap en na de
middelbare school wil hij naar het
conservatorium en hoopt hij musicalster te worden. Jop: "Ik hou van
het theater en vind het een eer dat
ik dat ik mijn opa mag spelen. Het is
echt super gaaf om te doen. Het feit
dat ik iemand speel die echt bestaat
maakt het er niet makkelijker op.
Tijdens de repetities ben ik daar
niet mee bezig maar toen opa bij
een doorloop kwam kijken voelde
ik dat wel en was het toch wel heel
apart om mee te maken. Ik heb
ook moeten zoeken naar de juiste
toon om mijn spel zo goed mogelijk
over te kunnen brengen. Ik heb de
oorlog niet meegemaakt en mijn
ouders ook niet, dus het staat heel
ver van mij af. De regisseur, Rudolf
Mensen, heeft mij enorm geholpen
door voor de repetities warming
ups te doen. Tijdens zo'n warming
up snapte ik ineens hoe ik die rol
moest spelen. Het is best een heftig stuk maar het is heel goed dat
de boodschap die erin zit verteld
wordt. Door dit stuk besef je dat
het niet altijd vanzelfsprekend is
dat alles goed gaat."
'Na de Vrede' van Jos Ahlers door
Theatergroep
Eglentier,
regie

Rudolf Mensen is te zien vrijdag
18 (uitverkocht), zaterdag 19 en
zondag 20 januari 2013 in Theater Nieuw Vredenhof aan de Van
Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem.
Aanvang is 20.15 uur. Kaarten kosten € 15,- per stuk en zijn uitsluitend te bestellen via www.eglentier.
nl of 023-5313115 (reserveren is
gewenst). x

Russische miniaturen

15.00 | Pianiste Maria Prokofieva
brengt het programma 'Russische
miniaturen van eind 19de eeuw' met
werken van componisten als Cesar
Cui, Modest Mussorgsky, Alexander
Borodin en Anatoly Lyadov. Gratis
[na afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
www.mosterdzaadje.nl
Oude Kerk

15.00 | Annebeth Webb - viool en
Jeroen Bal - piano. Werken van
Debussy, Fauré en Pärt. € 10,-. Oude
Kerk, Kerkplein in Spaarndam.
www.vriendenoudekerk.nl
De Rusthoek

15.00 | Pianist Jos van Beest, saxofonist Fred Berkemeier, bassist Erik
Schoonderwoerd en drummer Ben
Schröder. Grand Café de Rusthoek,
Bloemendaalseweg 141 in Bloemendaal. Gratis entree.
Help Belle de Berg op

Prijsvraag:
Met kleinzoon Jop. "Ik hou van het theater en vind het een eer dat ik dat ik mijn
opa mag spelen" (Foto: Christa Warmerdam). x

Amerikaans Nieuwjaarsconcert
haarlem - Op zondag 13 januari luidt

het Wings Ensemble om 11.30 uur
het nieuwe jaar in met een swingend
Amerikaans Nieuwjaarsconcert in de
Haarlemse Janskerk. Het programma
begint met het vrolijke 'Amerikaanse
Strijkkwartet' van Dvorák, gevolgd
door enkele jazzy Benny Goodman
nummers, vertolkt door klarinettiste
Ina Hesse en contrabassiste Annelies Hemmes. Marjolein Niels zingt
vervolgens diverse Broadwayhits
en onvergetelijke evergreens, gear-

rangeerd door Bernd Schwan. Tot
slot brengt Wings een 'Fly Medley'
ten gehore, in een arrangement van
pianist Eddy van Dijken. Bij aanvang
van het concert wordt het publiek
gefêteerd op koffie met croissant.
Aanvang is 11.30 uur in de Janskerk
aan de Jansstraat 40 in Haarlem.
Kaarten kosten € 19,50 en € 17,50
in de voorverkoop. Reserveren is
mogelijk via www.wingsensemble of
06-20392037. x

haarlem - Mediapartner van The-

atergroep Eglentier, De Haarlemmer/Buijze Pers, heeft twee keer
twee vrijkaartjes voor u beschikbaar gesteld voor de voorstelling
'Na De Vrede' op zondag 20 januari
2013. Het stuk begint om 20:15
uur, Theater Nieuw Vredenhof, Van
Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem.
Geef antwoord op de volgende
vraag: 'Hoeveel jaar bestaat Theatergroep Eglentier?' Mail uw antwoord en uw telefoonnummer voor
19 januari naar info@eglentier.nl.
Uit de inzendingen met het juiste
antwoord trekken wij 2 winnaars. Er
wordt contact met u opgenomen als
u gewonnen heeft. x

15.30 | Zanger en DJ Martijn van
Belle fietst op 6 juni de Alpe d’Huez
om zoveel mogelijk geld op te halen
voor KWF Kankerbestrijding. Deze
benefiet middag is een van de evenementen om dit in te zamelen,
waar naast zijn eigen duo Effe Dave
Belle ook Dizzy Fingers, Low Budgetarian & The One World Band op
zullen treden. Gratis in het Patronaat Café.
Balkansmartlappen

16.00 | Optreden van Srdan Kekanovic en Monique Landsdorp. Unieke
combinatie van 'Balkansmartlappen' met Nederlandse liederen. €
10,-. De Pletterij, Lange Herenvest
122 in Haarlem. Reserveren mogelijk via reserveren@pletterij.nl of
023-5423540. x

Kunst & Cultuur

donderdag 24 januari 2013

Na de vrede: vanwege succes nóg een extra voorstelling

Meesterlijk spel met heden,
verleden, waarheid en fictie

de haarlemmer 13

In memoriam expositie Joop Ockers

Onwereldse landschappen
haarlem/vogelenzang - Ter afwisse-

ling van alle nieuwe, veelal jonge
leden, die de afgelopen jaren in de
Waag in Haarlem exposeren, vindt
de komende drie weken onder de
titel '20 jaar Tekenen'' een tentoonstelling plaats van de werken van de
in 2006 overleden schilder en tekenaar Joop Ockers uit Vogelenzang.
door Jan Reijnders

haarlem - Dat Theatergroep Eglentier

met het toneelstuk 'Na de vrede' van
de Haarlemse schrijver Jos Ahlers iets
bijzonders in huis had, bewees het
feit wel dat de drie geplande voorstellingen binnen korte tijd uitverkocht
waren. Het toneelstuk waarin te zien
is dat de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog generaties lang doorklinken in de samenleving spreekt
tot op de dag van vandaag nog steeds
een grote groep mensen aan.
door Christa Warmerdam
De zoektocht die Jos Ahlers heeft
afgelegd naar het verleden van
zijn vader wordt zeer indringend
gebracht in dit stuk, waarin de personen ook daadwerkelijk de echte
namen dragen. De première van
het toneelstuk op 18 januari is in
het sfeervolle theater Nieuw Vredenhof. Het theater deed vroeger
dienst als kapel. Een perfecte loca-

Michel Corten en Wim Kok weten het geloof en twijfel over goed en kwaad meer
dan overtuigend te brengen (Foto: Christa Warmerdam).
tie dus voor het stuk dat zich grotendeels in een oude dorpspastorie
afspeelt.
Ahlers speelt op een meesterlijke
manier met heden en verleden, met
waarheid en fictie en met geesten
en echte mensen. De dialogen zijn
vlijmscherp en de sfeer is, zeker in
de pastorie, beklemmend. Geloof
en twijfel over goed en kwaad
wordt overtuigend gebracht door
Wim Kok en Michel Corten. Het
samenspel tussen de spelers van de
Eglentier en hun regisseur Rudolf
Mensen leidt tot een voorstelling
die de extra uitvoering en nog wel
meer opvoeringen verdient.
De spanning tussen de SS officier
en de pastoor tegen de achtergrond van het einde van de Tweede
Wereldoorlog boeit vanaf het eerste
gebonk op de pastoriedeur. Mooi is

Deel 2 plaatjesalbum Spaar Haarlem

Hier blijf je plakken!
haarlem - De afgelopen drie jaar

tekende Eric J. Coolen namens Nieuwe Gracht Producties (Michaëla J.
Bijlsma en Eric J. Coolen, -red.) wekelijks voor deze krant een portret van
een bekende of iets minder bekende
Haarlemmer. De portretten verschijnen tevens op de faammuur in de
Stadsbibliotheek en in het plaatjesalbum Spaar Haarlem. Ter gelegenheid van het honderdste portret
vorige week, Adam Griekspoor, kunnen Coolen en Bijlsma melden dat
17 februari het tweede deel van het
plaatjesalbum Spaar Haarlem verschijnt.

Fokker Spin tot de HFC Haarlem,
van filmfabriek Hollandia tot het
wereldvermaarde wondermiddel
Haarlemmer Olie.
Ook in dit tweede album staat een
groot aantal bekende en minder
bekende Haarlemmers geportretteerd, wier konterfeitsel te zien

ook het moment dat de twee broers
Ahlers elkaar omhelzen en zo goed
maken wat er ooit is misgegaan.
De vader van Jos, Gerhard Ahlers,
is aanwezig bij de première en zag
zijn kleinzoon Jop van Gennip een
goede versie van zichzelf neerzetten. De familie Ahlers, maar ook de
hele Theatergroep Eglentier, mag
trots zijn op deze intrigerende en
boeiende voorstelling.

Joop Ockers - Zelfportret (Publiciteitsfoto).
KZOD het plan voor te leggen een
aparte tentoonstelling aan deze
werken te wijden.
De aandachtige bezoeker van
de Waag zal de komende weken
getroffen worden door deze tekeningen met veelal een surrealistische, soms een absurdistische en
een humoristische inslag. Belangrijke terugkerende elementen
zijn onwereldse landschappen en
alternatieve dierenrijken.
De speelse en fantasievolle werken van Joop Ockers zijn vanaf
donderdag 24 januari tot met zondag 10 februari te bezichtigen in
Galerie De Waag aan het Spaarne
30 in Haarlem. Openingstijden
zijn donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op
zondag 27 februari om 15.00 uur
vindt de feestelijke opening van
deze tentoonstelling plaats. Zie
ook www.kzod.nl. x

Extra voorstellingen
De voorstelling 'Na de vrede' van Jos
Ahlers is zaterdag 26 januari en zondag 27 januari nog te zien in Theater Nieuw Vredenhof aan de Van
Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem.
Aanvang is 20.15 uur. Kaarten á €15
per stuk zijn uitsluitend te bestellen via www.eglentier.nl of 0235313115 (reserveren is gewenst). x
is op de Haarlemse Faammuur in
Bibliotheek Centrum. De aan de
geportretteerden verbonden verhalen vormen een bonte verzameling
Haarlemse geschiedenissen. De totstandkoming ervan is mede te danken aan bijzondere rondleidingen
in musea en gastvrije ontvangsten
bij Haarlemmers thuis.
De plakplaatjes zijn illustraties en
foto's, historische afbeeldingen en
ansichtkaarten. De invulling van
laatstgenoemde categorie is mede
te danken aan het Noord-Hollands

door Michiel Rehwinkel
Het is het tweede Haarlemse spaarplaatjesalbum, met opnieuw een
schat aan verhalen over markante
Haarlemmers en Haarlems monumentale verleden. Spaar Haarlem
2013 is de volledig op zichzelf staande opvolger van het eerste, inmiddels uitverkochte, Spaar Haarlem
album dat in 2012 het licht zag.
Het album is geïnspireerd op de
oude Verkade- en Droste-albums
en geeft een geheel eigen inkijk
in de Haarlemse historie van de

Joop Ockers, geboren in 1925 in
de Dapperbuurt in Amsterdam,
kan met recht een laatbloeier
worden genoemd. Hij groeide op
in een eenvoudig en warm gezin,
beleefde als kind de armoedige
crisistijd in de dertiger jaren en
volgde in latere jaren de opleiding
tot maatschappelijk werker. In de
jaren '60 volgde Joop op de zaterdagateliers in Haarlem teken- en
schilderlessen bij Willem Snitker
en Jan Jacob Mulder en ging zich
vervolgens volledig op de beeldende kunst toeleggen.
Woonachtig in Vogelenzang
vormde de omringende natuur
zijn belangrijkste inspiratiebron.
Bekend zijn vooral zijn olieverfschilderijen, geinspireerd op de
zee, het strand en de duinen.
In deze werken, die regelmatig
geëxposeerd zijn in de Waag, de
Vleeshal en diverse andere locaties, laat Joop middels de overgangen in de jaargetijden de subtiele
kleurschakeringen van de natuur
zien. Veel minder bekend zijn de
tekeningen van Joop Ockers. Deze
vormden een aanleiding voor Ina
Ockers, de weduwe van Joop, om
aan de Kunstenaarsvereniging

Eric J. Coolen en Michaëla J. Bijlsma op het filmdoek aan de muur van het depot
van Teylers Museum in de Nauwe Appelaarsteeg/Philip Frankplein, achter de
Philharmonie (Foto: Madelon Griekspoor).

Onwereldse landschappen en alternatieve dierenrijken zijn belangrijke
terugkerende elementen in de tekeningen van Joop Ockers (Publiciteitsfoto).

Archief en poppenspeler en verzamelaar Jacques Vernout, die speciaal voor deze uitgave een duik in
zijn rijk gevulde verzameling plakboeken deed. Eric J. Coolen: "Voor de
vormgeving van de pagina's hebben
we dankbaar geput uit de collectie
Centsprenten van Bibliotheek Centrum. Centsprenten, die hun naam
ontlenen aan de prijs die er vroeger
voor werd gevraagd, werden vanaf
de zeventiende eeuw in serie vervaardigd. De plaatjes verbeelden
sprookjes, exotische dieren, bloemen en vaderlandse- en Bijbelse
geschiedenis. De Centsprent kan
worden beschouwd als de voorloper van het moderne stripverhaal."
"Spaar Haarlem pretendeert niet
een volledig historisch beeld van
Haarlem te geven", benadrukt
Coolen. "Het biedt een originele
inkijk in de nog altijd tot verbeelding sprekende Haarlemse geschiedenis. Onze boodschap voor 2013
is: Haarlem is prachtig, hier blijf je
graag plakken!" x

Bloemportretten
spaarndam - Fotografe Peet Hid-

dink exposeert op zondag 27
januari en op de zondagen 10
en 24 februari in het dienstgebouw van de Oude Kerk in
Spaarndam.
Hiddink studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en specialiseerde zich met name in
de vormgeving en interieurarchitectuur uit de art nouveau
en art deco periode. De laatste
jaren ligt de nadruk op het
fotograferen van bloemen. Verschillende foto's zijn uitgegeven als wenskaarten voor onder
anderen Unicef en Stichting
Kinderpostzegel. Openingstijden op voornoemde dagen zijn
van 14.00 tot 15.00 uur en van
16.00 tot 17.00 uur. Het dienstgebouw van de Oude Kerk heeft
de entraa aan het kerkplein. Zie
ook www.artephoto.nl. x

Ontroering bij 'Na de vrede'
REGIO | 28 januari 2013 | Door Carel le Brun ( Heemsteedse Courant)

HEEMSTEDE - Bezoekers zijn geraakt door het stuk 'Na de vrede'. Ahlers sr. heeft alle
voorstellingen bijgewoond. Hij is trots op het stuk maar vertelt dat het niet makkelijk is zijn
oorlogservaring op het podium terug te zien.
Gerhard Ahlers (85), oud-penningsmeester van de theatergroep Eglentier, vertelt na lang aandringen
van zoon Jos, voorzitter, zijn oorlogservaringen. Toneelstuk 'Na de vrede' is het gevolg. Zijn
ervaringen in de laatste dagen van de oorlog als onderduiker in een pastorie in Nieuwe-Pekela
vormen het uitgangspunt van het toneelstuk dat geregisseerd is door Rudolf Mensen.
'Na de Vrede' is wegens de goede ontvangst afgelopen weekeinde tweemaal extra opgevoerd in
theater Nieuw Vredenhof, een voormalig gebouw van de Protestantse Kerk Heemstede waarin de
voorstelling goed tot zijn recht komt. De bezoekers wordt aangeraden de jas aan te houden vanwege
de kou in het gebouw. Dat komt de beleving van het stuk alleen maar ten goede. Jos Ahlers wordt
gespeeld door Rutger Visser. Gerhard Ahlers door de kleinzoon van Gerhard: Job van Gennip.
Gerhard en broer Joop (Richel Rijnbergen) zijn vlak voor het einde van de oorlog ondergedoken.
Gerhard verlaat het onderduikadres en belandt in de pastorie. Aan het eind van het stuk wordt
duidelijk wat de reden voor Gerhard was om alleen te vertrekken. Zijn broer overleeft de oorlog niet.
Pastoor Beumer (Wim Kok) krijgt een SS-officier op bezoek (Michel Corten). Die heeft een
Nederlandse moeder (Hannemarie van Manen)en spreekt Nederlands. Pastoor en SS'er botsen over
de opvattingen rond het geloof. Dan blijkt de reden van zijn bezoek. Hij wil zijn kind laten dopen in het
bijzijn van twee getuigen. De huishoudster (Muriël van Dijk) lijkt een logische keus maar wie wordt de
tweede? Knap zijn de schakelingen tussen verleden en heden. Voor de generatie van na de oorlog is
de oorlog nog niet voorbij...
De aanwezigheid in de zaal van Gerhard en Jos Ahlers geeft een extra lading aan de voorstelling.
Waarschijnlijk zal het stuk op termijn ook te zien zijn in de omgeving waar het zich afspeelt: Nieuwe
Pekela.

