
Van links naar rechts
Simone, Mylou,
Gerrie en Annemarie

Na een regenachtige week baadt het Haarlemse 
Begijnhof vandaag in het stralende zonlicht. 
’s Avonds zal het licht hier rood kleuren: het 
 pittoreske hofje is het hart van de rosse buurt. 
Niet de eerste locatie waaraan je denkt voor een 
theater. Toch is het ook passend: heel centraal 
gelegen en tegelijkertijd bijna verstopt, als een 
verborgen pareltje. En dan heet het ook nog 
Theater De Liefde.

Turbo-vrijwilligers
Die naam en een vrolijk logo (een groen appel
tje op rode hakken) prijken op de twee rode 
baniervlaggen die de ingang van het theater 
markeren; het is gehuisvest in de voormalige 
Begijnhofkapel. Zo rustig als de hofstraatjes 
zijn, zoveel bedrijvigheid is er in het theater 
gaande. Twee medewerkers van het nabij
gelegen theater Schuur melden zich voor een 
overleg over het World Food Day Film Festival, 
dat deels plaatsvindt bij De Liefde.    

Een eigen theater  
beginnen in coronatijd? 
Met een goede dosis 
vertrouwen, passie  
én humor kregen 
Simone, Mylou, Gerrie  
en Annemarie het  
voor elkaar. Theater  
De Liefde vond haar 
unieke plek in de rosse 
buurt van Haarlem.

Komt 
dat zien 
en je 
wordt
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Toevallig staat Mylou 
Frencken (1966) net ach-
ter de bar, een bekend 
gezicht voor kijkers van  
Met het mes op tafel, de 
tv-quiz waarin ze al 24 
jaar als bardame en 
zangeres te zien is. En 
een bekende van Zin 
Magazine: ze schreef 
jarenlang samen met 
vriendin en collega 

Dorine Wiersma een brievencolumn voor ons.
Ondertussen buigen drie mannen zich over 
mengpanelen en lichtknoppen. ‘Turbo-vrijwil-
ligers’, noemt Gerrie Hondius (1970) hen, echte 
professionals die naast hun betaalde werk 
 ‘vrijwilligen’ bij het theater. Gerrie is kunste-
naar en nu vooral actief als zandtekenaar, 
Mylou zingt, schrijft en speelt. Samen zijn ze de 
‘huisbespelers’ van het theater. Gerrie houdt 
zich ook bezig met de vormgeving: het appel-
tjeslogo, de grote wandtekening bij de ingang 
en het lettertype op de menukaart – ze heeft het 
allemaal ontworpen. Op de inrichting heeft 
vooral Mylou zich gestort. Van de gouden loper 
en het rode fluwelen doek voor de bar tot de 
vele tapijten en gezellige lichtjes: ze maken de 
sfeer feestelijk en huiselijk tegelijk.

Oud & nieuw
“Het theater moet een thuis zijn, voor spelers  
en publiek,” zegt programmeur Annemarie 
Waterhout (1967). “Een informele setting, waar-
in je wel kwaliteit ziet. Dus het mag lekker 
 rommelig, maar nooit knullig.” Annemarie 
 kende Gerrie en Mylou al een tijd uit de theater-
wereld. Van achter de kassa zitten bij De Kleine 
Komedie tot bestuursfuncties, ze heeft het 
 allemaal gedaan. Ze zit onder meer in het 
bestuur van Open BAC, het oudste open podium 
van Nederland, met Simone Lensink (1965), die 
nu secretaris bij De Liefde is. Simone heeft veel 
marketing- en communicatie-ervaring, en van 
jongs af aan affiniteit met theater. “Ik was   
een jaar of 12 toen ik Herman van Veen zag in 

Carré. Mijn ouders draaiden zijn muziek thuis, 
nu hoorde ik hem die liedjes spelen op het 
 podium. En dan die magie van Carré, met het 
rode  pluche, de mooie lampen...” Naast de vier 
 vrouwen maakt penningmeester Rolf van der 
Horst (1953) het vijfkoppige bestuur compleet.
Gezamenlijk hebben ze een breed netwerk in de 
theaterwereld. Dat vertaalt zich in grote namen 
op het programma, zoals Erik van Muiswinkel, 
Lebbis en Lenny Kuhr. Met slechts 120 zitplaat-
sen, in de vorm van rood pluchen klapstoeltjes, 
is het voor hen de ultieme plek om weer eens 
dicht op het publiek te spelen. En voor bezoe-
kers een kans om hen in intieme setting te zien. 
De Liefde biedt ook nadrukkelijk een podium 
aan nieuwe namen, en ze verhuren de zaal aan 
amateurverenigingen uit de buurt. Op het pro-
gramma staan ‘jonge, aanstormende talenten 
en oude rotten’ door elkaar. Naast veel klein-
kunst en cabaret zijn er ook muziekzondagen, 
van flamenco en jazz tot klassiek. Annemarie: 
“Dit moet een plek zijn waar je altijd kunt bin-
nenwandelen omdat er altijd wel iets leuks is.”

Alles is liefde
Met Theater De Liefde is een langgekoesterde 
wens uitgekomen. Zo’n drie jaar geleden maak-
ten Mylou en Gerrie een voorstelling met een 
gitarist en een geluidstechnicus maar stuitten 
ze op bezwaren bij het impresariaat. Gerrie: “Ze 
wisten niet zo goed wat zandtekeningen waren. 
Een gitarist en technicus erbij vonden ze te veel. 
En dan was het ook nog eens niet duidelijk in   
te delen in één categorie, zoals ‘cabaret’ of 
 ‘concert’.” Toen Mylou vroeg waar ze dan wél 
zo’n mooie voorstelling konden laten zien, luid-
de het antwoord: een eigen theatertje beginnen. 
Waar de voorstelling in de kiem gesmoord 
dreigde te worden, werd een nieuw zaadje 
geplant. Gerrie: “We zaten daarna op het terras 
aan een cappuccinootje, keken elkaar aan en 
dachten: misschien moeten we het gewoon 
dóen.”  Mylou: “Heddy Lester, een voorbeeld uit 
onze jeugd, had vroeger een eigen theatertje, 
Iboya. Dat leek me altijd al een soort sprookjes-
achtig leuk.” 
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Zin sponsorde 
graag een stoel 
voor dit stoere 
initiatief 

‘ Het mag  
lekker rommelig  
maar nooit  
knullig zijn’

De sfeer is feestelijk  
en huiselijk tegelijk



Op het programma  
staan jonge, aanstormende 
talenten en oude 
rotten door elkaar
Over de naam waren ze het al snel eens. Die 
staat voor liefde voor theater, maar ook in het 
algemeen, “want wat is er nu voor wezenlijks 
mogelijk zonder?” Voor activiteiten op sociale 
media is het soms onhandig, omdat Facebook 
een locatie met zo’n naam op zo’n plek aanziet 
voor een bordeel. Ook bij de brandweerman die 
voor controle langskwam zorgde het voor ver
warring. Mylou: “Die vroeg bij het weggaan: 
‘Wat is het nou eigenlijk? Een bordeel toch?’ 
Was ik een half uur een hoerenmadam 
geweest.” Maar ach, het blijft prachtig klinken, 
Theater De Liefde. “Daar wil je toch héén?”

Superteam
Na het gesprek op het terras begon het net
werken en rondneuzen door Haarlem, op zoek 
naar een locatie. Zo werden Gerrie en Mylou 
geat ten deerd op de voormalige kapel, toen nog 
verhuurd aan bedrijven voor zaken als brain
stormsessies en workshops. Ze hielden de 
 contacten warm en kregen het ook als eerste  
te horen toen het pand vrijkwam.
In de tussentijd ontmoetten Gerrie en Simone 
elkaar op een feestje van Annemarie. Het klikte 
meteen en wat bleek: Simone zou verhuizen 
naar Haarlem, naar het pastorietje dat aan het 
theater vastzit. Simone: “Ik stelde meteen 
 praktische vragen. Zijn jullie al een stichting? 
Hebben jullie al een bankrekening?”
Simone bracht structuur, Mylou noemt haar  
een ‘wonder aan daadkracht en overzicht’. Van 
een kassasysteem regelen tot persberichten 
schrijven, ze doet het allemaal grondig en met 
plezier. Ze vormt een sterk duo met Annemarie, 
door de anderen omschreven als ontzettend 
kordaat, humorvol en gewoon ‘zo tof’. Simone: 
“Annemarie heeft ook de flair om Mike Boddé 
gewoon op straat aan te spreken: ‘Hé, jij hebt 
nog nooit bij De Liefde gespeeld.’”  

Het organisatorische tandem combineert goed 
met ‘het artistieke brein’ dat Gerrie en Mylou 
volgens Simone vormen. “Ze denken heel erg 
mee in de programmering, en zijn natuurlijk 
zelf spelers en makers.” Gerrie is een echte  
kunstenaar, en ook nog ‘supertactisch’. Mylou 
is degene die het meest naar buiten treedt in 
bijvoorbeeld de pers. Gerrie: “Als je zo’n gezicht 
hebt, moet je het ook laten zien.” Het was wel 
duidelijk toen het theater in februari dan echt 
de kapel betrok: het team stond er.

Schouders eronder
Simone die op precies de juiste plek ging 
wonen, de naam De Liefde die zo mooi bij de 
rosse buurt past: het is alsof het allemaal was 
voorbestemd. En toch, een theater starten  
midden in de coronacrisis... De vrouwen deden 
het uit overtuiging dat er meer behoefte was 
aan cultuur dan ooit, en die verwachting bleek 
terecht. Geïnteresseerden investeerden massaal 
door een stoel te kopen, achterop de pluchen 
zeteltjes staan ze genoemd op emblemen: een 
Haarlems jeugdtheater, collega’s als Dorine 
Wiersma (een van Mylous vaste compagnons), 
‘geheime minnaar’, een plaatselijk uitvaart 
bedrijf, ‘anoniempje’ én Zin Magazine. En er 
waren de werknemers van de zo lang gesloten 
Philharmonie en Schouwburg, die stonden te 
springen om hun handen uit de mouwen te 
 steken.
Ja, natuurlijk was de onzekerheid moeilijk. 
 Gerrie: “Ik dacht weleens: wat als we nooit 
open mogen? Komt er weer een nieuwe variant? 
Gaat er ooit nog theater bestaan?” Tegelijkertijd 
bleken die maanden van onzekerheid uiteinde
lijk heel nuttig om alles organisatorisch stevig 
neer te zetten, een silver lining volgens Anne
marie. Het is kenmerkend voor de houding van 
de vrouwen: de schouders eronder en ‘gewoon 

30

Boven: Welkom, 
Simone opent  
de deuren van  
Theater De Liefde
Onder: de ‘Beatrix’-
kaptafel in de 
kleedkamer

erin duiken’ en een rotsvast vertrouwen in hun 
 missie en elkaar. “Het voelt als een heel stevig 
collectief,” zegt Mylou, wat Gerrie beaamt: “We 
kunnen zó van elkaar op aan.”

Van Bea tot Flodder
In september werd het theater plots onderdeel 
van een ware mediastorm. In een mail aan 
kaartjeshouders kondigde het theater aan dat 
Theo Maassen er voor een volle zaal zou optre-
den. Het druiste in tegen de toen nog geldende 
maatregelen maar voor de culturele sector was 
de maat vol na de uitpuilende tribunes bij de 
Grand Prix in Zandvoort. Het theater als sym-
bool van verzet, de medewerkers die ‘helden’ 
werden genoemd – of juist ‘nazi’s’ omdat ze wel 
om een QR-code vroegen, het kwam allemaal 
voorbij. “We hadden wel verwacht dat het  
Haarlems Dagblad zou bellen maar niet dat 
 binnen een half uur de NOS aan de lijn zou 
 hangen,” vertelt Simone, die zelf ook woord-
voerder en journalist is geweest. “Ik vond het 
ook wel weer heel leuk om Mylou te voeden   
met het goede verhaal, de juiste steekwoorden.”
Die duidelijke rolverdeling, hard werken en ook 
veel lol onderling blijken steeds weer een stevig 
cement. En natuurlijk de gedeelde passie voor 
theater, die ook terugkomt bij alle vrijwilligers 
die weken achter elkaar met stofzuigers en 
 verfkwasten aan de gang zijn gegaan. Wie  
 rondloopt door het theater, kan die liefde voor 
muziek, toneel, film en kleinkunst niet ont-
gaan. En stuit op verschillende parafernalia 
waarachter mooie verhalen schuilen. 
Zo kwamen er via het zusje van Mylou, werk-
zaam in de filmwereld, bijzondere rekwisieten 
in het theater. In de kleedkamer staat de kap-
tafel waarachter koningin Beatrix heeft geze-
ten, “of nou ja, Carine Crutzen toen ze Beatrix 
speelde”. Boven de licht- en geluidstafel staat 
op een plateau de stoel van Ma Flodder. Gerrie, 
lachend: “Daar tussenin beweegt zich ongeveer 
het theater.” 
In een knusse zithoek hangen inspiratiebron-
nen zoals Adèle Bloemendaal en internationale 
idolen als Bette Midler en Frank Sinatra. 
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Wall of fame  
bij de zithoek



VOORPRET: 
6 x  z i e n  b e g i n  2 0 2 2

❶ Eric Vaarzon Morel & ELLE. 
Met een mix van warmbloedige 
gitaarklanken en indiepop bren-
gen flamencogitarist Eric Vaarzon 
Morel en zangeres ELLE de 
Spaanse zon naar de Nederland-
se winter. 9 januari, 15.30 uur.

❷ Mylou Frencken - Meisje. 
In een ontroerend en poëtisch 
liedjesprogramma zingt Mylou 
Frencken, begeleid door Bear 
Project, over de reis van meisje 
naar vrouw, moeder, minnares en 
multitasker. 21 januari, 20.30 uur.

❸ Robert Jan Stips - RJSolo. 
Robert Jan Stips (van o.m. Nits, 
Supersister, Golden Earring) 
doorkruist in één avond zijn 
50-jarige muziekverleden. Met 
verzoeknummers van het publiek! 
28 januari, 20.30 uur.

❹ Beatrice van der Poel &  
Thomas Verbogt - Montere 
Weemoed II. Auteur Thomas 

  
DE LIEFDE IN BEELD? Kijk op Zin.nl/deliefde

Verbogt en zangeres Beatrice van 
der Poel bedienen liefhebbers 
van literatuur, het Nederlands-
talige lied én poëzie met nieuwe 
verhalen en muziek. 20 februari, 
15.30 uur.

❺ Lenny Kuhr - Het lied gaat 
door. Lenny zingt uit haar enorme 
oeuvre én brengt nieuw (verras-
send!) werk van het album Lenny 
Kuhr dat eind januari verschijnt.  
Geschreven door haarzelf en 
collega's als Stef Bos, Spinvis 
en dochter Daphna. 27 februari, 
15.30 uur.  

❻ Dorine Wiersma - Vlieg op! 
Eerlijk, ijdel en pijnlijk direct 
(en ziek goed op gitaar): in Vlieg 
op! zingt Dorine Wiersma alleen 
nog maar wat ze denkt. 4 maart, 
20.30 uur.

Zin in meer? Misschien kunt u 
nog last minute naar Kerstfeest in 
De Liefde (14 t/m 18 december)! 
Bekijk de volledige agenda op 
Theaterdeliefde.nl

Er wordt weer gelachen: “Die staan hier vol-
gende week, op de dinsdag en de woensdag” – 
ook achter de schermen is in Theater De Liefde 
de humor nooit ver weg.

Scrooge-gevoel
Op twee pilaren prijken portretten van Karin 
Bloemen en Paul Haenen als Dominee Grem-
daat. Zij waren de speciale gastartiesten 
 tijdens het officiële openingsweekend in 
 september, waarmee het culturele seizoen 
werd afgetrapt. Nog steeds merkt Simone dat 
sommige mensen het theater blijven vermij-
den vanwege corona “terwijl het een van   
de veiligste plekken is waar je heen kunt.” 
Tegelijkertijd ziet ze hoe blij de meeste mensen 
weer zijn, “blij dat het weer kan, onbedaarlijk 
lachen en genieten van mooie liedjes.” In 
december staat onder meer een kerstrevue op 
het programma, geproduceerd door Mylou en 
Gerrie. Het wordt een mooi, vrolijk winter- 
verhaal met zandtekeningen, muziek en 
samenzang. “We proberen een paar keer per 
jaar een eigen voorstelling te maken. Die  
vrijheid is heerlijk,” vertelt Annemarie. De 
Liefde heeft geen winstoogmerk en draait  
volledig op  vrijwilligers en kaartverkoop. 
“Qua geld is  een ongesubsidieerde plek 
natuurlijk best spannend. Maar het betekent 
ook dat we  nergens aan vastzitten en compleet 
kunnen invullen wat we willen doen.”
Rondom de vorige feestdagen maakte Mylou 
geregeld coronawandelingetjes in de buurt. 
Toen begon ook te spelen dat ze het écht  
gingen doen, een theater in de voormalige 
kapel. “Ik werd een soort Scrooge, met warme 
kerstgevoelens erbij. Met tranen in mijn ogen 
stond ik hier in de sneeuw voor de deur, en 
dacht: jeetje, ja, met dit gebouw hebben we 
echt iets te bieden dat er nog niet is.” Het voelt 
gul om niet alleen het podium te bespelen 
maar ook te kunnen géven. “Dat past bij de 
manier waarop ik ouder wil worden. Het heeft 
te maken met iets uit te delen willen hebben. 
Dit hebben we allemaal te bieden, komt dat 
zien en je wordt blij!” ■
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Het voelt gul 
om niet alleen 
het podium  
te bespelen  
maar ook te  
kunnen géven

Naar   
een geweldig
Zin-event in 

De Liefde? 
S l a  o m !


