Feestmars “Lichtweek Haarlem” uit 1931 teruggevonden.
In 1931 werd in Haarlem een Lichtweek gehouden. Diverse gebouwen werden ’s avonds in
het licht geplaatst. Van de historische gebouwen werden de gevels belicht door Floodlight,
waaronder het Stadhuis, de Grote Kerk, de Waag, de Vleeshal, de Nieuwe Kerk, de toren
van de Bakenesserkerk en het hofje aan de Barrevoetenstraat. Ook voor pleinen en bruggen
werden ideeën uitgewerkt. Haarlem-Noord (voormalig Schoten) werd hierbij niet vergeten.
Richting Haarlem-Noord werden aan de Kruisstraat- en weg 39 lichtzuilen geplaatst. Op
het Stationsplein werden 7 lichtpoorten op de vluchtheuvels geplaatst. De Kennemerbrug
kreeg een decoratieve verlichting door het plaatsen van een aantal lichtzuilen. In de
Cronjestraat werden 30 hangende lichtornamenten geplaatst; in de Paul Krugerstraat
werden er 20 opgehangen.
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Aan de lichtweek werd ook een Lunapark verbonden. Die werd op een 20.000 m2 groot
terrein aan de Zaanenlaan gehouden. Op 16 oktober 1931 om 13.00 uur werd deze geopend.
Er was een auto-renbaan, een shimmy-trap en de toendertijd zeer in trek zijnde “Kop van
Jut”. Verder was er het Lustige Rad, waar telkens een hoeraatje opging, als er weer iemand
afgleed en waar werd gejuichd als de laatste het een tijd volhield. Er was een rutschbaan,
officieel de Cateract geheten en ook de Deense rondvaart, het grote verticale rad met de
schuitjes, ontbrak niet. De verschillende autobanen, de draaimolens, de glijbanen en andere
inrichtingen mochten zich in grote belangstelling verheugen. De kramen met
versnaperingen, zoals poffertjes en nougat-kramen trokken ook veel belangstelling. De
hoeveelheid kinderen met “zuurstangen”was groot. Ook het goede weer droeg bij aan het
succes van het Luna Park. Helaas raakte een 33 jarige bezoeker bij het beklimmen van een
beweegbare trap met zijn been bekneld tussen de beweegbare delen van de attractie. Met
een gecompliceerde beenbreuk werd hij na verzorging bij de ongevallenpost, afgevoerd
naar het Deo Ziekenhuis.

Speciaal voor deze Lichtweek verscheen bij N.V. Uitgeverij Mij “Haerlem” een feestmars
genaamd “Lichtweek Haarlem”. De woorden en muziek zijn van de hand van Joh. P.
Koppen. De melodie is opgenomen voor de geluidsfilm (journaal) en Lou Bandy, destijds
eigenaar van Hotel Lion ‘d Or aan de Kruisweg, heeft de mars gelanceerd in de revue
“Hallo, Hierheen!”.Tijdens de Lichtweek werd deze mars door de voornaamste Europese
radiostations uitgezonden. Van de pianopartij van deze opgewekte mars zijn destijds 50.000
exemplaren verspreid. Deze mars is op de zolder van de bekende musicus Teke Bijlsma
terug gevonden. In zijn woning aan de Zaanenlaan heeft het stuk al die jaren goed bewaard
gelegen. Maandag 23 april 2012 werd het stuk weer met verve ten gehore gebracht, tijdens
het Historisch Cafe in de Janskerk, huisvesting van het Noord Hollands Archief. Teke
Bijlsma begeleidde zijn dochters op de piano, tijdens het zingen van het vrolijke lied, dat de
tand des tijds goed heeft doorstaan.

