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Repetities jubileumstuk 
 
In De Bilt wordt wekelijks geoefend aan het najaarsstuk 'de VREK'  
van Molière. 
Iedereen zet zich SCHRAP om de lappen tekst uit zijn/haar KNAR te leren. 
Na de vakantie gaat het menens worden, dan zal René moeten KNIJPEN  
om in november een prachtige GIERIGAARD ten tonele te brengen. 
  
De echte CENTENBIJTER of KNAKENPOETSER zit er niet bij.  
Niemand is KRENTERIG en er is altijd wel iets onder de kurk bij de nazit.  
De PIN zonder tekst. 
 Eveline du Croo 
 

 
 

Vlnr:  Berry,  Jelle,  Lisanne,  Melanie,   Sander,  Joop,  Gijs,  Piet,  Emiel 
Op  de voorgrond regisseur René Retèl 

 



 

 

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

In afwachting van een mooie zonnige zomer is er weer van alles gaande in 

onze vereniging zowel op het terrein van activiteiten als met de leden van 

Jan van Beers. 

Ons ere – en bestuurslid Marjan Jansen ligt alweer een paar weken in het 

ziekenhuis in Nieuwegein  door problemen met haar hart. Wij wensen 

Marjan een voorspoedig herstel toe en hopen haar weer snel te zien bij de 

repetities van 'De Vrek'. Deze repetities zijn gestart onder de bezielende 

leiding van René Retèl en het belooft weer een mooie uitvoering te 

worden, een jubileum waardig. 

Op 25 juni hebben we onze voorjaars/zomeractiviteit gehad in Oud 

Amelisweerd, waarover meer in deze Beersberichten. Dank aan de 

evenementencommissie die het ook deze keer weer geweldig had 

georganiseerd. 

Op 24 september staat er al weer een nieuwe activiteit te wachten: 

samen met de theatergroep Curtains-Up verzorgt Jan van Beers een 

preview van beider najaarsvoorstellingen en is er terugspeeltheater.          

U wordt op de hoogte gehouden. 

Onze website is aan vernieuwing toe en daar wordt op dit moment hard 

aan gewerkt. Kortom: niet altijd zichtbaar voor iedereen maar er wordt 

veel gedaan zowel voor als achter de schermen. 

Rest mij u allen een heerlijke zomer te wensen.  

 

Marijke  Dashorst 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Verslag van de secretaris van de Koninklijke Rederijkerskamer  
‘Jan van Beers’ over het jaar 2015.  

 

Aan het begin van dit verslag staan we eerst enkele momenten stil bij het 
overlijden van onze erevoorzitter Marten Oomkens op 2 augustus, van onze 
ereleden Willem François Clifford Kocq van Breugel op 22 januari en Beb van 
Maarsseveen op 27 mei. Tot op hoge leeftijd hebben zij intens met onze 
activiteiten meegeleefd en ons met raad en daad bijgestaan. Tevens hebben 
wij afscheid moeten nemen van Lucas Goossens die op 18 december is 
overleden, Elisabeth Roodenburg Vermaat-Zijlstra, overleden op 18 mei en 
Toot Kooijmans, overleden op 6 september. Onze rederijkerskamer herdenkt 
hen in dankbaarheid. 
 
Traditiegetrouw gingen onze activiteiten van start met de deelname aan het 
eenakterfestival in Baarn dat op 23 en 24 januari plaatsvond. Onze 
rederijkerskamer speelde het stuk “Tussen Kunst en Kitsch” met veel 
enthousiasme, maar kwam dit keer helaas niet in aanmerking voor een prijs.  
 
Op 16 februari vond een workshop plaats met als thema “Non-verbale 
communicatie op toneel”. Mark van den Reek begeleidde ons bij deze activiteit 
om ons thema “Steeds Beter” inhoud te geven. 
 
Voor het voorjaarsevenement op 21 maart opende Nicolette Beelaerts haar 
deur in Baarn, zodat leden van onze rederijkerskamer onder de bezielende 
leiding van de heer Hofstee en Tjeerd van Wimersma Greidanus tijdens de 
poëziemiddag een grote diversiteit aan gedichten aan elkaar konden 
presenteren. De prijs voor de beste voordracht werd door de deskundige jury 
toegekend aan Tonneke van der Sluijs voor haar opvoering van Trijntje Fops 
“Pyramus en Thisbe”. 
 
De algemene ledenvergadering vond op 15 april plaats in De Biltse Hoek in  
De Bilt. In het bijzijn van 25 aanwezigen werd de voorzittershamer van  
Rob Alblas  overgedragen aan Marijke Dashorst. Ook Clari de Lieme en  
Grarda Rensen namen afscheid als bestuurslid, maar werden niet vervangen. 
Hun taken worden overgenomen door het verkleinde bestuur dat op hun 
ondersteuning mag blijven rekenen. Aan het eind van de vergadering werd aan 
Clari de Lieme en Marjan Jansen het erelidmaatschap toegekend als dank voor 
hun grote inspanningen voor de vereniging.  
 
 



 
 
Onder regie van Jolanda de Jong werd op 8 en 9 mei in het Moira theater in 
Utrecht door Beer’s Los een toneelstuk opgevoerd met als titel “Het is niet zo 
dat we er nog iets van kunnen maken” naar “De lange nasleep van de korte 
mededeling” van Magne van de Berg.  
 
Het startsein voor de voorbereidingen van de najaarsvoorstelling “Amateurs” 
werd gegeven op 19 mei in Het Kunstenhuis De Werkschuit in De Bilt. Daar 
konden we kennismaken met regisseur Elisabeth Loot Verlee. Een aantal 
enthousiaste leden gaf acte de présence om daar auditie te doen in de hoop 
een rol in dit stuk van Wannie de Wijn te kunnen veroveren.  
 
In het Vlaamse Geeraardsbergen werd op 6 en 7 juni het 32e Internationale 
Rederijkerscongres gehouden. Helaas was onze rederijkerskamer dit maal niet 
bij dit evenement vertegenwoordigd.  
 
Voor het najaarsevenement op 12 september was de keuze gevallen op de 
botanische tuinen in de Uithof te Utrecht. De circa 30 leden en vrienden 
werden door Gerard van Buiten rondgeleid door deze unieke locatie. En 
precies op het moment dat er een bui uit de hemel begon te vallen konden wij 
beginnen aan een bezoek aan een kas, waar de drankjes en hapjes al op ons 
stonden te wachten.  
 
Na vele maanden van repetities, waarvan de frequentie alleen maar toenam, 
vond op 30 en 31 oktober de opvoering van de najaarsproductie plaats.  
De locatie was het ZIMIHC Theater Stefanus in Utrecht.  
Onder de bezielende leiding van Elisabeth Loot Verlee, gesteund door haar 
echtgenoot Henk Loot, werd “Amateurs” van Wannie de Wijn opgevoerd.  
Een geweldige prestatie werd geleverd door Dennis Hamwijk, Hans Willem du 
Croo, Lisanne Verbeek, Nore Klok, Piet de Laat, Annemies Maes en Jelle Lof. 
Jammer dat de belangstelling op beide avonden teleurstellend was.  
Deze voorstellingen hadden veel meer toeschouwers verdiend. Veel meer! 
 
Dit jaar is het bestuur zes keer in vergadering bijeen geweest om de voortgang 
van de activiteiten van de Kamer te bespreken en te evalueren. Tevens hebben 
enkele brainstormsessies plaatsgevonden om buiten de agenda van gedachten 
te wisselen over de voortgang van onze rederijkerskamer. 
 
Dit jaar zijn er vier edities van de “Beersberichten” verschenen.  
Grarda Rensen en Marjan Jansen zijn er opnieuw in geslaagd deze producties 
met medewerking van enkele leden en vrienden tot stand te brengen.  
 
 



 
 
Onze website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Voor het onderhoud van 
deze site heeft Arian Nieweg het stokje overgedragen aan Roel Keuker.  
 
Het bestuur heeft gevolg gegeven aan uitnodigingen voor de Diesviering van 
de Utrechtse Universiteit, de opening van het academisch jaar van de 
Utrechtse Universiteit en de uitvoering van de musical “Ja zuster, nee zuster” 
door Concordia Crescamus ter gelegenheid van de Dies van de Utrechtse 
Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke 
Studenten te Utrecht. Ook hebben bestuursleden gebruik gemaakt van 
uitnodigingen van de Letterlievende Vereniging J.J. Cremer en Toneelgroep 
Karakter. 
 
Ten gevolge van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur, 
bestond het bestuur per 31 december 2015 uit 
 
Marijke Dashorst Voorzitter 
Joop de Groot Secretaris 
Ria Keuker  Penningmeester 
Marjan Jansen Productie / Ledenadministratie 
Lisanne Verbeek Algemene Zaken 
 
 13 april 2016 
================================================================= 

 

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering van  
De Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” te Utrecht. 
 
Bunnik en Eemnes, 10 april 2016. 
 
Geachte Ledenvergadering, 
 
Het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Hans Willem du Croo, 
die dit jaar op zich genomen had, samen met Jan-Cees de Jonge, de 
kascommissie te bemannen, om de financiële roerselen van onze vereniging  
te onderzoeken, gaf enige verwarring bij onze penningmeester. Dankzij haar 
charmante benadering wist zij Fred van Bockel te overtuigen om nog een keer 
als kascommisielid in te springen. 
 
 



 
 
 
Soms gebeuren er wel héél vreemde dingen. Stel dat u wellicht denkt dat loopt 
vast zo’n vaart niet, neem dan kennis van het navolgende. 

 
Na een verhit kamerdebat over de Panama-papers, kreeg minister  
Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie het plotsklaps op zijn heupen. Hij 
sloeg met zijn vlakke hand op tafel en riep emotioneel en beschuldigend uit: 
“Gerenommeerde verenigingen en betrouwbare penningmeesters zal 
ik proberen te linken aan schimmige fiscale vluchtroutes naar exotische 
belastingparadijzen en zonovergoten bananenrepublieken”. Iedereen schrok 
zich natuurlijk een hoedje en hield gespannen de adem in. 
Een potje goed ouderwets boekhoudkundig matten, kon hier evenwel uitkomst 
brengen. 
 
Daarom is de kascommissie, op vrijdag 9 april j.l. ten huize Keuker in Huizen de 
financiële administratie eens goed tegen het licht gaan houden.  
Gelukkig bleek alles piekfijn in orde. Van enige connectie met de Panama-papers 
is absoluut niets gebleken. Het kan soms raar lopen in het leven: Van der Steur 
mag blijven en onze penningmeesteres Ria gaat weg. Wie dit snapt, mag het 
straks zeggen! 
 
Aan de voornoemde minister willen wij dan ook 3 vrijblijvende gratis adviezen 
verstrekken. 
1.  Laat U door Uw topambtenaren géén knollen voor citroenen verkopen. 
2.  Probeer niet een betrouwbare en goudeerlijke penningmeesteres en haar 
 boekhouding aan de Panama-papers te linken. 
3.  Maak voor de zoveelste keer Uw oprechte verontschuldigingen aan een 
 ieder die er naar wil luisteren. 
 
De kascommissie stelt U als Algemene Ledenvergadering voor het bestuur te 
dechargeren, betreffende de jaarrekening 2015. 
 
Gezien beide leden van de kascommissie hun maximale termijn erop hebben 
zitten, is het noodzakelijk dat er volgend jaar een nieuwe commissie aan gaat 
treden. Onze beste wensen vergezellen Jan van Beers dit jaar en in de toekomst.  
 
Jan-Cees  de Jonge   Fred van Bockel 
 
Camminghalaan 9  Raadhuislaan 25 
3981 GD BUNNIK 3755 HA  EEMNES 
 
 



 
 
 

VERSLAG VAN HET 33e INTERNATIONALE REDERIJKERSCONGRES IN  
'S-HERTOGENBOSCH 

 
 
Op 4 en 5 juni vond het 33e Internationale Rederijkerscongres plaats in 
’s-Hertogenbosch. Ik schrijf met reden niet “Den Bosch”, omdat dat eigenlijk 
niet des Rederijkers is natuurlijk. Helaas konden Marjan, Lisanne, Joop en ik 
niet aanwezig zijn op 4 juni, maar verhalen doen de ronde, dat het een 
fantastische zonnige dag was te land en op het water, wat het thema van het 
congres “Schipperen” duidelijk ten goede kwam.   
Een boottocht over de Maas naar Heusden, een bezoek aan het stadje en op 
de terugvaart heerlijke buffetten op de boot, opgevrolijkt door verschillende 
“acts”. Helaas hebben wij dit alles om verschillende reden moeten missen. 
Op 5 juni togen wij in de vroege ochtend naar ’s-Hertogenbosch, zochten een 
plekje in één van de vele parkeergarages en wandelden richting stadhuis, waar 
leden van de Rederijkerskamer Moyses’ Bosch ons bij de ingang vriendelijk te 
woord stonden. Onze deelnemersbewijzen met naam en toenaam, Koninklijke 
Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, werden omgehangen. Een geanimeerd 
gesprek volgde. We voelden ons gelijk meer dan welkom.  
 
Wat een ontvangst! En wat een mensen, veel rederijkerskamers gaven acte de 
présence, mooi om te zien. We konden genieten van heerlijke koffie of thee en 
daar was dan het gebak waar ’s-Hertogenbosch om bekend staat, “De Bossche 
Bol”. Wat mij betreft gelukkig de helft van de ware grootte, daar kun je 
namelijk een hele dag op teren en er stond ons nog wat te wachten aan 
zaligheden. Overal stonden dames en heren die ons de weg wezen door het 
prachtige oude stadhuis, sowieso de moeite waard om te bezichtigen. 
Op naar de academische zitting, die plaatsvond in de raadszaal. De voorzitter 
van Moyses’ Bosch, Carlo van de Water, heette iedereen welkom. Daarna 
verscheen  Jos Swanenberg, buitengewoon hoogleraar taal en cultuur aan de 
universiteit van Tilburg, op het spreekgestoelte en konden we luisteren naar 
een zeer boeiend betoog over de wording van de Nederlandse taal, ontstaan 
uit de verschillende dialecten. Dat deed hij met zoveel enthousiasme en 
spreekvaardigheid dat de zaal stil viel. Wat een interessante lezing, een 
leermoment en eyeopener voor velen. In de verschillende pauzes vertolkten  
twee charmante dames Engelstalige jazzy  songs, aangenaam om naar te 
luisteren en een originele afwisseling van het geheel aan sprekersactiviteiten. 
Daarna volgde de presentatie van het congres 2017 door Luc Collin, een geestige  
en welbespraakte voorzitter van de Rederijkerskamer “De Lelie” uit Brussel.  
 
 



 
 
Hij maakte zich ernstig zorgen over de organisatie van dat congres in 2017 met 
als thema “Bruggen bouwen”, want hoe kun je nog een congres evenaren zoals 
dat van Moyses’ Bosch, die ook nog het predicaat “Koninklijk” had ontvangen. 
Dat verdienden ze ook wel na een 100-jarig bestaan en een uitmuntend 
georganiseerd congres. 
 
Na het officiële gedeelte wandelden we naar de Parade voor de middeleeuwse 
wagenspelen en de markt met allerlei oude ambachten, gebruiken en muziek. 
Voor de 150 gasten werden er nog even snel stoelen geregeld. Maar ook 
strobalen dienden als zetel om op te zitten. Het was erg warm en de balen 
voelden kriebelig en broeierig aan, maar wat wil je... een “middeleeuws 
wagenspel” daar moet je iets voor over hebben en veel oude bomen gaven 
gelukkig de nodige schaduwmomenten. Met worstenbroodjes en liters koude 
Spa, ons ook weer aangeboden door Moyses’ Bosch, was het wel uit te houden. 
 
Het Rederijkersjuweel was een feest om naar te kijken. Viermaal een 
eensluidende eenakter, maar met een verschillend slot. De één wat beter dan 
de andere, maar dik verklede acteurs in de zinderende zon, ga er maar aan 
staan. Brussel ging er met de eerste prijs vandoor, volgens ons een terechte 
winnaar. Na afloop werd ons een afsluitende warme lunch aangeboden in het 
theater aan de Parade. Zo ontzettend lekker, met een fantastische bediening 
en een heuse” Jheronymus Boschwijn”. 
Bijna 160 mensen, die het al twee dagen ontzettend gezellig met elkaar 
hadden, een fantastische organisatie, de zon die hoog aan de hemel schitterde. 
Er zijn al heel wat “bruggen” gebouwd. Dat belooft wat te worden in Brussel 
2017. En wij…wij maken ons er absoluut geen zorgen over. Rederijkers hè, die 
doen dat niet. Dat komt wel goed daar in Brussel, wij zijn nu al om! 
 

 Ans de Groot 
 

       
           Marjan in actie, Ans kijkt lachend toe Het Rederijkersjuweel 

  



 
 
 
VERSLAG VAN VOORJAARSEVENEMENT ....OUD AMELISWEERD 
 
Beste lezer......, 
 
En we hebben meteen een probleem. Moet ik nu beginnen met "beste lezer" 
of "beste lezers"? Normaal gesproken zit iemand iets in zijn eentje te lezen. 
Niet met zijn tweeën. Van de andere kant, wordt dit stuk door meerdere 
personen gelezen, mag ik hopen. Dan zijn het weer lezers.  
Zegt u het maar.... of jullie. 
 
Zaterdag 25 juni j.l werd door de evenementencommissie van Jan van Beers 
weer het jaarlijkse voorjaars- in dit geval zomerevenement georganiseerd, dit 
keer naar Museum Oud Amelisweerd. Met een vooruitziende blik want het  
was daar prima weer voor, guur en veel regen. Echt weer om naar het  
museum te gaan waar het werk van de dichter en beeldend kunstenaar 
Armando te zien is en tot 18 september 2016 ook van de Belgische fotograaf  
Stephan Vanfleteren. 
 
Oud Amelisweerd is een landgoed aan de Kromme Rijn tussen Utrecht en 
Bunnik en grenst aan het landgoed Rhijnauwen. Landgoed Oud Amelisweerd 
wordt beheerd door Museum Oud Amelisweerd. Het ensemble van landhuis, 
koetshuis en tuin behoort tot de top-100 van rijksmonumenten in Nederland. 
Het museum toont drie collecties: de grootste collectie werken van de 
kunstenaar Armando, de historische buitenplaats Oud Amelisweerd en unieke 
Chinese en andere historische behangsels, de details klopten niet altijd met  
de werkelijkheid betreffende verhoudingen van mens en dier maar ach.... 
 
Na aankomst liepen we eerst te zoeken waar we moesten wachten. Het café 
leek ons de juiste plek. Omdat we daar toch waren, hebben we meteen maar 
wat gedronken. Niet lang daarna was het gezelschap compleet. 
 
We gingen het museum in, waar de gids ons al opwachtte, ze ging ons voor naar 
de voormalige keuken met een imposante haard en schouw. Daar lag een foto 
van een handschoen, zo levensecht dat sommigen gingen vóelen (?). HALLO, 
FOTO!!! Om naar boven te gaan kon gebruik gemaakt worden van een 
trapstoellift...die Berry uit wilde proberen. Na een hoop heisa  met de elektriek 
ging het uiteindelijk omhoog. Vrouwen en techniek? Ik weet het niet. Na een 
eindeloze rit omhoog, een soort ontdekking van de Hemel, was ze eindelijk 
boven. We gingen verder. de gids had veel te vertellen.  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kromme_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhijnauwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Oud_Amelisweerd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armando


 
 
 
De middag werd afgerond in het gezellige Restaurant De Veldkeuken met een 
drankje en bijzondere hapjes. Een compliment voor de organisatoren van deze 
middag, we kijken alweer vol verwachting uit naar de volgende. 
Ik vond het fijn om u verslag te kunnen doen van deze middag en het regende  
nog steeds toen we weer naar huis gingen.  

Met  
 Vriendelijke groet van Koos, vriend van Berry 
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  OP DE ROL 
  2016 
 
 24 september  

 Najaarsevenement met 
 Curtains-Up 

 4 en  5 november 
 Najaars(lustrum)voorstelling 

               

 

     

  2017 
 20 en 21 januari  

 Eenakterfestival Baarn 

 18 maart                        
 Poëziemiddag 

 5 april                                              
 Algemene Ledenvergadering 

 20 mei           
 Voorjaarsevenement                       

 23 september      
 Najaarsevenement                    

 3 en 4 november                           
  Najaarsvoorstelling                                          

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 

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