
BEERSBERICHTEN     

                     

Koninklijke Rederijkerskamer ''Jan van Beers'' 
Opgericht: 1 december 1861 
Zinspreuk: 'Steeds Beter' 

 

 
 

VOORJAARS UITGAVE 
 

* Jubileumstuk    *33ste Internationale Rederijkerscongres   *ALV  
 



    

In Memoriam 

Vorige maand ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden van 
Hans Willem du Croo Kampmeindert op 3 maart. Hij is 73 jaar oud geworden. 
Het afscheid heeft, onder overweldigende belangstelling, plaats gevonden op 
donderdag 10 maart  in restaurant Geesberge te Maarssen. 

Hans Willem is meer dan 10 jaar, een bijzonder actief lid van onze    
vereniging geweest, niet alleen als zeer gewaardeerd speler, maar vooral  
ook als medewerker achter de schermen. Zo heeft hij in 2004 meegespeeld  
in het stuk “Familie” van Maria Goos en daarna elk jaar in toneelstukken die 
onze vereniging op de planken heeft gebracht.                                                                                                      
Slechts weinigen zijn getuige geweest van zijn rol als Baron van Tuyll van 
Serooskerken van Vleuten tijdens de opening van Paushuize in 2011. En nog 
altijd kunnen zijn rollen in de televisieserie “Het verleden van Utrecht” van 
RTV Utrecht worden teruggezien. Zijn laatste optreden, in “Amateurs” in 
oktober 2015, is voor de toeschouwers een bijzondere ervaring geweest, 
omdat hij het presteerde om een rol met enorm veel tekst met schijnbaar 
gemak op indrukwekkende wijze voor het voetlicht te brengen. 

Wij zijn Hans Willem buitengewoon dankbaar voor zijn jarenlange inzet en 
wij wensen Eveline en de kinderen de komende tijd veel kracht en sterkte.  
 
 Het Bestuur 

 

 



 

 

Woord  van  de  voorzitter.........   

We hebben een kwartaal achter de rug waarin het ongeloof en het 
verdriet van het plotseling overlijden van Hans Willem du Croo 
Kampmeindert in schril contrast staat met het vergaren van prijzen 
tijdens het eenakter festival in Baarn.  
De auditie voor onze jubileum voorstelling 'De Vrek' van Molière is 
geweest en het was inspirerend om te zien hoe er onder leiding van 
René Retèl werd geïmproviseerd. 
 
Een aantal keren is gevraagd welke commissies er binnen Jan van Beers 
zijn en wie er zitting in hebben.   
We worden ieder jaar weer verast door de activiteiten, georganiseerd 
door de evenementencommissie, waarvoor Nicolette Beelaerts, Eveline 
du Croo, Peter van den Berg, Berry Hupsel en Karen Hofstee zich 
inspannen. 
Er is een “meelees”commissie, die het bestuur en de regisseur adviseert 
over het op te voeren stuk. Clari de Lieme, Gert Jaap Das, Dennis van 
Hamwijk en Jelle Lof hebben deze taak op zich genomen. 
 
Het team dat de productie ondersteunt: Marjan Jansen, Eveline du Croo, 
Steven van de Berg, Berry Hupsel en Kors Meerveld. 
 
Er gaat nagedacht worden over het spelen van kleine producties, vooral 
voorstellingen voor kinderen door Lisanne Verbeek, Tonneke van der 
Sluijs en Karen Hofstee. 
Als bestuur zoeken wij nog leden/vrienden die zich willen in zetten voor 
het verbeteren van de PR en de Communicatie en iemand die zich bezig 
wil houden met het aanvragen van subsidies en het benaderen van 
fondsen is ook meer dan welkom.  
Het bestuur kijkt met gespannen verwachtingen uit naar leden die zich 
hiervoor willen aanmelden en inzetten. 
 
Mede namens het bestuur wens ik u een bloeiende, boeiende lente toe. 
 

Marijke  Dashorst 

 
 

 
 



 
 
 

UITNODIGING TEVENS AGENDA 
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DE KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER ‘JAN VAN BEERS’ 
te houden op woensdag 13 april 2016 in Hotel Café Restaurant 

“De Biltsche Hoek”, gelegen aan De Holle Bilt 1 te De Bilt 

Aanvang vergadering 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

1. Opening van de vergadering.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 14 april 2014 (ter 
vergadering ter inzage, zie ook Beersberichten jaargang 24, 2015, 
nummer 3, zomeruitgave). 

 

4. Jaarverslag over 2015 van de secretaris. 
 

5. Balans en Staat van Baten en Lasten 2015.                                               
De stukken liggen ter vergadering ter inzage. 

 

6. Kascommissie. 
 Verslag van de kascommissie en (her)benoeming. 
 

7. Wijziging bestuurssamenstelling. 
 Mevrouw M.L. (Ria) Keuker - Janssen heeft te kennen gegeven het 

bestuur te gaan verlaten. Het bestuur stelt voor haar verzoek te 
accepteren en haar te dechargeren.  

 U wordt van harte aangemoedigd zich voor de functie van penningmeester 
beschikbaar te stellen. Eventuele kandidaten kunnen schriftelijk en 
ondertekend bij de secretaris worden voorgedragen tot uiterlijk één uur 
voor aanvang van de vergadering. 

 

8. Begroting 2016.  
 De penningmeester zal ter vergadering de begroting voorleggen en 

toelichten.  
 

9. Najaarsvoorstelling 
 

10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
 

11. Sluiting van de algemene ledenvergadering. 
 

Na afloop, om ca. 21.00 uur, tijd voor de verhoging van het verenigingsgevoel 
onder het genot van een drankje.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
 

 



 

 

Lente 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

EEN MEREL 

Er is iets in de zang van een merel 
het is voorjaar, je wordt wakker 
 
je ligt te denken in de nacht 
het raam staat open - er is iets 
 
waarvan de vogel zingt 
en je denkt aan wat je moet opgeven 
 
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 
met het zingen van die merel 
 Rutger Kopland 

 



 

 

33e INTERNATIONAAL REDERIJKERSCONGRES 

4 en 5 juni 2016 te 's-Hertogenbosch 

De 100-jarige Rederijkerskamer Moyses'Bosch nodigt u uit voor het 
33e Rederijkerskamercongres. 
 

Het thema van het Congres is: SCHIPPEREN 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.rederijkers.org 

 

Programma zaterdag 4 juni 2016 
10.00 uur Ontvangst en begroeting in het stadhuis, Markt 1 te 's-Hertogenbosch 
11.00 uur Opening congres en officieel programma rondom ons 100-jarig bestaan 
12.30 uur Vertrek naar de haven, Zandstraat 17 te Kerkdriel 
13.30 uur Afvaart met de Columbus 
15.30 uur Bezoek vestingstad Heusden 
17.30 uur Verzamelen op de Columbus onder het genot van een drankje 
 Statutaire vergadering 
18.30 uur Diner op de Columbus, terwijl we terugvaren naar Kerkdriel 
22.00 uur Aankomst stadhuis te 's-Hertogenbosch 
 

 Programma zondag 5 juni 2016 
09.30 uur Ontvangst in het stadhuis, Markt 1 te 's-Hertogenbosch 
10.00 uur Academische zitting in de raadzaal van het stadhuis 
11.00 uur Presentatie Congres 2017 
11.30 uur Wandeling naar het festivalterrein 
12.00 uur Rederijkersjuweel op de middeleeuwse jaarmarkt ter ere van de 500ste 
 sterfdag van Jheronimus Bosch 
14.30 uur Lunch in de foyer van het Theater aan de Parade, Parade 23, 's-Hertogenbosch 
15.30 uur Uitreiking van het Rederijkersjuweel en slotwoord door de voorzitter van het 
 Verbond 
 

Inschrijving  voor 1 mei 2016  
Inschrijven per e-mail:congres2016@moysesbosch.nl o.v.v. naam en 
vestigingsplaats van de Rederijkerskamer met correspondentieadres, namen van 
de deelnemers met mobiel telefoonnummer en e-mailadres. 
 

Betaling voor 1 mei 2016 
IBAN: NL15INGB0002307186 t.a.v. Moyses'Bosch, o.v.v. Congres 2016; 
€ 95 (weekend), € 65 (alleen zaterdag), € 45 (alleen zondag) per persoon. 

 

*   *   *   * 
 



 

 
 

Mededelingen van de evenementencommissie: 

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen voor de poëziemiddag 

van 19 maart jl. , is deze niet doorgegaan. We zullen u op de hoogte stellen 

over een nieuwe datum. 

 

De voorbereidingen voor het voorjaarsevenement op 21 mei zijn eveneens 

in volle gang. U hoort hier binnenkort meer over. 

 

============================================================== 

 
Jubileumvoorstelling najaar 2016 

De keuze is gevallen op “De Vrek” van Molière (zie laatste BB). 
Regisseur René Retèl heeft deze karakterkomedie vertaald en 
bewerkt voor onze “Jan van Beers”. 
 
Op 22 maart j.l. was de auditie/workshop, waaraan 12 spelers 
hebben deelgenomen. De door René bedachte 
improvisatieoefeningen werden met veel verve gespeeld.  
De spelers waren erg enthousiast en vonden het een leerzame 
avond. En wij - de overige aanwezigen (bestuur e.a.) – hebben 
genoten van deze knappe/indrukwekkende/serieuze/ook  
grappige prestaties.  
Een fantastische improvisatieshow!!  
 
Op 19 april gaat de eerste repetitie-avond van start  
(rolverdeling+leesavond+afspraken). Alle auditie/workshop-
deelnemers die willen spelen gaan “aan de rol”.   
 
Op dit moment zijn nog niet alle rollen bezet en zoeken wij nog 
naarstig naar een man en een vrouw van rond 30 jaar…!!  
Kent u iemand??? (meld het mij: marjanj@hetnet.nl) 
 
 Marjan Jansen, productie 
 

 

 



 

 

JURYRAPPORT EENAKTER FESTIVAL IN BAARN 

 22 en 23 januari 2016 

 
De jury bestond uit de acteurs Sander van der Poel en Louis van Beek en 
mede-oprichter van de Baarnse Muziek Garage Arthur Malcorps.  

 

Beste regie: Hermine Flamman: A Human Write door LEF uit Baarn. 
Voorstelling waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt die in detail zijn 
uitgewerkt en doorgetrokken was. Daardoor werd het een hele heldere 
voorstelling die tot de verbeelding sprak. 
 

Beste stuk: 1e  Een Bloedstollend Slot door Steeds Beter uit Bilthoven 
 2e  A Human Write door LEF uit Baarn 
 3e  Exit..?! door KRK jan van Beers uit Utrecht 
 

Beste acteur/actrice: Grarda Rensen (Elize) van Koninklijke Rederijkerskamer 
'Jan van Beers' uit Utrecht: Binnen een ensemble dat mooi op elkaar is 
ingespeeld, heeft ze een hele eigen présence zonder haar medespelers 
‘weg te spelen’. De jury roemde vooral de prachtige tekstbehandeling van 
Grarda en haar sterke individuele spel, zonder dat ze daardoor haar collega-
acteurs ‘overspeelde’.  

 
De jury over Exit..?!:  
Gedurfd, zo veel personages door elkaar te snijden, is montagetheater en dat 
vraagt veel van de acteurs (goede aansluiting op elkaar in tekst en in spel). 
Te lang, je merkt dat het een avondvullend stuk is: bewerking van een veel 
groter stuk. 
Verrassend! 
Tekstbehandeling knap, tempo zat er lekker in, sloot goed aan. 
Mooie teksten,  oude vrouw zegt 'Fuck morgen', Elize zegt 'Ik heb zo'n 
verschrikkelijke heimwee naar mijzelf'. Jezus en Boeddha grap was sterk. 
Regie goed gedaan, sterke enscenering: acteurs zijn goed op hun plaats 
gezet, spel sloot qua verschillende posities op het podium erg goed aan op 
elkaar. Goede en gewaagde vorm: natuurlijk, lijkt bijna op choreografie. 
Kritisch puntje: had iets korter gemogen, iets minder grime. 
 

                                                                    

 



 

 De Spelende Mens 
 

Dat kan men wel beamen, “De Spelende Mens”, en hoe. 
De titel van het 30e eenakterfestival in Baarn met twee avonden toneel. 
Acht bijzondere eenakters met ieder haar of zijn eigen charmes. 
Eenakters die met groot gemak stuk voor stuk avondvullend zouden 
kunnen zijn. Dat was ook eigenlijk de kritiek van de drie juryleden. Ze 
duurden wat te lang. Maar geniet je van een eenakter of van allemaal, in 
dit geval maakt het tijdsbestek niet zoveel uit, bedacht ik me. Natuurlijk 
ging mijn aandacht speciaal uit naar de eenakter “Exit…?!” van onze 
eigen Koninklijke Rederijkerskamer.  
 

Van het kampeercluppie kwam ik niet meer bij, maar van de twee 
agressieve medespelers uit de zaal schrok ik me in eerste instantie echt 
te pletter, stom van mezelf, maar het gebeurde gewoon. 
Terug naar “Exit…?!”, de inhoud van dit verhaal konden we allemaal 
lezen in de Beersberichten, bovendien had ik me ingelezen via de 
Googlemachine. Het stuk, geschreven door Joost II Sickenga, is op zich 
ingewikkeld, daarom is het zo knap van de regisseuse, Jolanda de Jong,  
om het te bewerken tot een eenakter. En wat werd er goed gespeeld, 
mimiek, houding en woorden, alles leek te kloppen, waarbij ik toch wil 
vermelden dat Grarda Rensen haar glansrol vertolkte. 
 

Ik en menig ander werden getroffen door zoveel talent. Dat ze zoveel 
gedronken had en ladderzat van de toilet werd gesleept was werkelijk 
de ware geest uit de fles. Ik dacht, zo ziet een glas of tien borrel nuttigen 
er hoogstwaarschijnlijk uit. Helaas de enge werkelijkheid als hele jonge 
mensen hier “schijnbaar” lol aan beleven en echt niet bijkomen. Dat zo’n 
degelijk leesclubje een ongeluk krijgt, let wel allemaal nog nuchter, ze 
waren immers op weg naar een feest, en dat het ontaardt in een heus 
drama, want ze kunnen niet verder. Dus besluiten ze hun eigen feestje 
te bouwen en hoe…  Kan het leven nog een feest zijn! Natuurlijk goed 
voor hilarische momenten, zeker als de drank overvloedig vloeit. Daar 
gingen ze even lekker los. Onverwachte ontmoetingen deden er nog een 
schepje bovenop, voortkabbelende en ruzieachtige discussies. Heb ik het 
allemaal begrepen? ja toch? ik had me ingelezen. 
 

 



 
 
 
In de pauze hoorde ik wat verwarde reacties, zo van “ik begreep er niks 
van” tot zelfs “wat een raar stuk”. Ik begreep er alles van, ook dat 
Grarda, onze eigen Grarda, de prijs ontving als beste actrice van het 
festival voor de rol van Elize in “Exit…?!”. Als je dan door de jury 
vergeleken wordt met Georgette Hagendoorn (1910-1995) mag je dat 
als een groot compliment beschouwen. 
 

 Natuurlijk word je gedragen door je medespelers, talenten stuk voor 
stuk. Het spel zelf verdiende dan ook terecht de derde prijs. 
Trots ben ik wel op de spelers van “Jan van Beers”. Een jury blijft een 
jury, vaak met een eigen interpretatie en inbreng. Toen ik hoorde dat 
één ervan zelden toneelstukken bezocht was dit voor mij een 
eyeopener. Het is maar wat je er zelf van vindt. Beleef het, onderga het, 
laat je onderdompelen in de reacties van de zaal, het publiek dat er toe 
doet en je hebt winnaars geen echte verliezers. Zelfs één jurylid dat 
besluit om voortaan vaker toneelvoorstellingen te bezoeken. Bravo, vier 
het leven, hoe dan ook, al is het iedere dag één beetje.  
De Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” draagt daar altijd een 
steentje aan bij, het leven kan nog een feest zijn…gelukkig! 

 Ans de Groot 
 

 
van links naar rechts:  Wibo, Grarda, Marijke, Annemies, Jelle, Vera, Karen 



  

  
 DE OORSPRONG VAN TONEEL 
 Het spelen van toneel is bij de Grieken begonnen. De oude Grieken vereerden verschillende 
  goden en een van die goden was Dionysos, de god van de wijn. Tijdens lentefeesten ter ere  
 van Dionysos werden toneelstukken gespeeld. Later werden er stukken nagespeeld die over 

Griekse mythen en legenden gingen. De spelers hadden verschillende rollen en droegen  
 maskers om te laten zien wie ze waren. Nog steeds worden twee maskers, een lachend  
 masker en een huilend masker, gebruikt als symbool voor toneel. De Grieken speelden  
 toneel in theaters. Dat waren tribunes in een halve cirkel die schuin omhoog liepen.  
 Dat de tribunes schuin omhoog waren gebouwd had twee grote voordelen: Iedereen kon  
 het  toneelspel goed zien en het goed verstaan want deze bouw versterkte de  
 akoestiek. De Romeinen brengen het toneel spelen verder Europa in. In Nederland en  
 Vlaanderen houdt de Rooms Katholieke Kerk zich bezig met toneelspel. Monniken en  
 priesters beelden bijbelverhalen uit voor de kerkgangers, vaak met kerst en Pasen. Een van  
 de eerste gevonden "toneelstukken" is een stuk over Pasen uit de tiende eeuw. Het was niet  
 een toneelstuk zoals wij het kennen met een titel, kledingadvies en regieaanwijzingen, dat  
 werd pas in de tweede helft van de tiende eeuw gedaan. Het toneelspel werd later ook  
 buiten de kerk opgevoerd, het zogenaamde mirakelspel. Hier werden vaak toneelstukken  
 gespeeld die over wonderen gingen.                                          

 Toneel in Nederland en België 
 Bekende toneelschrijvers in Nederland zijn Joost van den Vondel (17 november 1587 -  
 5 februari 1679), Pieter Corneliszoon Hooft (16 maart 1581 - 21 mei 1647) en Gebrand 

Adriaenszoon Bredero (16 maart 1585 - 23 augustus 1618). Zij schreven ongeveer in  
 dezelfde periode veel toneelstukken. Ook in die tijd leefde William Shakespeare  
 (1564 - 1616). Shakespeare schreef meer dan 37 toneelstukken en is de bekendste 
 toneelschrijver van de wereld. Hij schreef bijvoorbeeld de toneelstukken: Hamlet, Romeo  
 en Julia en Henry V. Zijn stukken worden nog steeds opgevoerd en sommigen zijn ook  
 verfilmd. Voor kinderen ging men in het klein toneel spelen: poppenkast. Met de poppen  
 werd een verhaaltje nagespeeld. Hoe we aan Jan Klaassen  in onze poppenkast zijn gekomen  
 is niet helemaal duidelijk. Sommigen denken dat het komt van Jan Claeszen in 1652, die uit 

Haarlem kwam. Toen hij werkeloos werd trok hij met een poppenkast naar Amsterdam en  
 had daar veel succes.  Anderen denken dat het komt van een Jan Klaassen uit 1706 die door  
 zijn vrouw Katrijn in de steek gelaten werd. Later is hij poppenspeler geworden. In 1805  
 richtte Jacob Hartog Dessaur een toneelschool in Amsterdam. Nu had men in Nederland een  
 school waar men toneel kon leren spelen. 
 

 Toneel tegenwoordig 
 Tegenwoordig spelen veel mensen toneel en Nederland en België. Er zijn mensen die  
 hun beroep gemaakt hebben van toneel spelen! Maar er zijn ook veel mensen die toneel- 
 spelen als hobby hebben. Ze zitten op een toneelvereniging en voeren met elkaar een  
 toneelstuk op. Ook op veel scholen wordt aan toneel gedaan. Dat begint al in de eerste  
 groepen met poppenkast maar al snel spelen de kinderen zelf mee. Op veel scholen worden  
 musicals gespeeld. Vaak is het een afscheidsmusical waarin groep acht afscheid neemt  
 van de basisschool. Deze afscheidsmusicals zijn op veel scholen een ware traditie aan  
 het worden. Want zeg nou eerlijk: toneelspelen is leuk, voor jong en oud! 
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 OP DE ROL 
 2016 
 
13 april                        

 Algemene Ledenvergadering 

21 mei      
 Voorjaarsevenement voor
 leden en vrienden        

4 en 5 juni                                    
 33e Internationale 
 Rederijkerscongres in                    
 's-Hertogenbosch    

17 september      
 Najaarsevenement voor leden 
  en vrienden      

4 en  5 november 
 Najaars(lustrum)voorstelling 

               

 

    2017 
18 maart                        
 Poëziemiddag 

20 mei           
 Voorjaarsevenement 

23 september      
 Najaarsevenement 

 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter 
Marijke Dashorst 
Zwanenkamp 1088 
3607 NL Maarssen 
Tel: 06-52040906 
marijke.dashorst@hotmail.com 
 
 

Secretaris 
Joop de Groot 
Donkeregaarde 66 
3436 ZG Nieuwegein 
Tel: 030-6032866 
joop.degroot@planet.nl 
 
 

Penningmeester 
Ria Keuker 
IJsbaankade 183 
1271 GC Huizen 
Tel: 035-5243317 
ria@coaching-keuker.nl 
 
 

Productie en Ledenadministratie 
Marjan Jansen 
Kortelaan 49 
3601 HK Maarssen 
Tel: 0346-570527 
marjanj@hetnet.nl 
 
 

Algemene Zaken 
Lisanne Verbeek 
Uranuslaan 16 
3721 SC Bilthoven 
Tel: 06-23526043 
verbeek_lisanne@hotmail.com 
 
 
 
E-mail: info@janvanbeers.nl 
Website: www.janvanbeers.nl 



 

 


