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Herinnering Auditie Najaarsstuk 2018 
 
Zoals u in de laatste BeersBerichten al hebt kunnen lezen, staat ons  
najaarsstuk gepland op 16 en 17 november in het Zimihc theater Zuilen 
(Vorstelijk Complex) in Utrecht. De regisseur Tom Dello en de leesclub van  
Jan van Beers heeft gekozen voor 'De vrolijke vrouwtjes van Windsor' , een 
komedie van William Shakespeare. Het stuk (waarschijnlijk al vóór 1597 
geschreven) verhaalt over het dorp Windsor, in de schaduw van het  
Engelse hof. 
 
Hoewel we al veel aanmeldingen hebben ontvangen kunt u zich nog altijd 
opgeven voor de auditie/kennismaking op  
Donderdag 3 mei a.s. --> aanvang 20.00 uur 
Locatie: Pastorie Michaëlkerk, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt.  
Er is een bushalte vlakbij, halte Kerklaan (lijn 50, 51, 52, 53 en 74 vanuit 
Utrecht Centrum). 
Repetitie: éénmaal per week (donderdagavond); vakantieperiode 15/7 - 15/8, 
waarna zo nodig en in overleg extra repetities.  
Aanmelding en/of informatie bij : marjanj@hetnet.nl   
 
We zien u graag op 3 mei a.s. 
  Marjan Jansen, Productie 

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

Activiteiten 
 
Reserveert u alvast ruimte in uw agenda 8 september (vanaf 15.30u) 
om deel te nemen aan het najaarsevenement. Dit jaar gaan we op de 
smartlappentoer. Onder leiding van accordeoniste Greetje de Oude, 
wordt u uitgenodigd met uw stem (sopraan, tenor of alt) een bijdrage 
te leveren aan het zingen van smartlappen. Meer informatie volgt in 
de volgende Beersberichten. 
 
Voor een workshop improvisatie in juni a.s. zijn we nog op zoek naar 
een docent die de mogelijkheid heeft om dit op korte termijn te 
kunnen organiseren. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren.  
 

 De evenementencommissie 
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..........van  de  voorzitter  

 

Voorjaar. Eindelijk!  
Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ben altijd weer 
blij als de dagen langer worden, het zonnetje zich 
vaker en nadrukkelijker laat zien en voelen en we die 
donkere dagen achter ons kunnen laten. 

Heerlijk weer ontbijten in de tuin, een terrasje pakken ’s middags, ik word 
daar vrolijk van. Net als die vrouwtjes van Windsor.  Een stuk, dat door 
Shakespeare geschreven is in opdracht van Koningin Elizabeth de eerste.  
Na het zien van de “ Henry”  stukken, wilde zij dat Shakespeare een  
spin-off schreef over een verliefde Falstaff. Naar verluidt zou zij hem daar 
slechts twee weken de tijd voor gegeven hebben. 
 
Maar liefst vier opera’s zijn gebaseerd op dit stuk:  
Om te beginnen de opera “Falstaff” van Mozart’s grote concurrent 
Antonio Salieri. Een opera met dezelfde titel van de hand van Michael 
William Balfe zag in 1838 het levenslicht. De Duitse componist  
Carl Otto Nicolai schreef een “Singspiel” (eerder een musical dan een 
opera) op basis van het stuk in 1849. Dan is er natuurlijk Giuseppe Verdi’s 
laatste opera “Falstaff” en - last, but not least - “Sir John in Love”, 
geschreven door de Engelse componist Ralph Vaughan Williams in de 
jaren 1924-1928. Toch leuke weetjes om op verjaardagen en recepties 
indruk mee te maken, nietwaar? 
 
Over leuk gesproken…ook het EenAkterFeest in Het Huis in Utrecht was 
weer erg leuk. Na “ Wat als?!?”  van en door CurtainsUp hadden Nore, 
Piet en Wibo de lachers op hun hand bij de uitvoering van “Sorry”, 
geregisseerd door Tonneke. Al met al een zeer geslaagde avond en een 
mooi theatraal begin van de lente. 

 
Hartelijke groet, 
 

Edwin de Nies 

 

 
 



 
 

Lentelawaai? Sorry, het spijt me!! 
2 en 3 maart 2018 
 
De zon schijnt eindelijk na alle treurigheid van de afgelopen wintermaanden. 
Duisternis in huis, snijdende wind tot storm toe. Een dik pak sneeuw 
waardoor alles gelukkig even oplicht. 
Maar vandaag, ver voorbij de lentedatum, schijnt de zon en verdeelt deze 
haar uitbundige stralen over alles wat groeit en bloeit…. 
 
Nu denkt u natuurlijk dat het zielenroerselen zijn van een zonaanbidster.  
Nee, we hebben het hier over de eenakter “Sorry” oftewel “Lentelawaai” 
door Makoenders uitgegeven, een bureau dat begonnen is met het bewerken 
en schrijven van allerlei toneelstukken, sketches enz. ook voor de jeugd. 
En dan voor een low budget, zodat iedereen de kans krijgt om te spelen, voor 
te dragen of educatief bezig te zijn. Een te waarderen initiatief. 
 
“Sorry” is de eenakter die onlangs opgevoerd werd door de Koninklijke 
Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’. De bewerking en regie lag in handen van 
Tonneke van der Sluijs. En als Tonneke het heft in handen heeft dan weten 
we bij voorbaat dat het goed komt, al is de twijfel bij haar zelf als 
perfectionist soms nogal groot. Ik zat achter haar en dan voel je dat. 
De spanning van een regisseuse, alles moet kloppen, de muzikale en verbale 
timing moeten vloeiend in elkaar overlopen, dat snappen we wel. 
Met spelers als Piet de Laat, Nore Klok en Wibo Senders hoef je je nauwelijks 
ongerust te maken. Al beweerde Tonneke dat de eerste twee voorstellingen 
het beste waren. Tja, logisch, bij de derde voorstelling slaat de vermoeidheid 
toe bij de spelers, is zo mijn gedachte en komt het overdonderend lawaai van 
allerlei elektrisch tuingereedschap misschien harder binnen. 
 
Spreek ik in raadsels? Ik zal het uitleggen. Voor ons ontvouwde zich een 
prachtig decor, een heus balkon met een prachtige hanging-basket aan de 
balustrade, een goede camouflage van Tonneke voor wat er echt onder hing, 
een ring om een bal in te werpen. Vervolgens zien we twee dames zich 
uitrekkend vanuit hun slaapkamer en vrolijk de zon in staren. 
Dan klinken de klanken van Il Primavera uit de vier jaargetijden van Vivaldi. 
Een van de dames, Nore, ziet eindelijk kans om heerlijk in de prille lentezon 
haar tekst voor een toneelstuk voor te bereiden. Dat gaat echter niet zonder 
slag of stoot. Ze doet de openslaande deuren open vanuit een prachtig decor 
en installeert zich in haar zetel in de tuin.  
 

 



 
 

Dan begint de ellende…van die buren die zich bij de eerste zonnestralen in 
hun campingoutfit hullen en zich gaan uitleven, de heg elektrisch bewerken 
met een kettingzaag, aan de ene kant een snoeiende tuinkabouter en aan de 
andere kant de buurman met de grasmaaier en allerlei timmergereedschap. 
Het lawaai is werkelijk oorverdovend! 
De dame in kwestie raakt geïrriteerd. Bij zoveel onheil kan ze zich amper 
concentreren en haar tekst niet leren door beide herriemakers, Piet de Laat 
en Wibo Senders in dit geval... ze nemen het met een korreltje zout en blijven 
er lustig op los snoeien. Zetten ook nog even André Hazes op de speaker en 
lijken verbaasd over zoveel commotie van de buurvrouw die haar 
wenkbrauwen fronst bij hun smaak voor muziek! De ene buurman reageert 
wat agressiever dan de andere op het gemopper van de buurvrouw. 
 
Over en weer sorry, sorry maakt een hoop goed. De vredespijp wordt 
gerookt, de buuf komt met koffie en de twee buurmannen gaan ”helpen” om 
de tekst er bij Nore in te stampen. Het geheel is bijzonder hilarisch. De één 
vindt de intonatie belabberd en de ander struikelt over alle woorden. Maar 
eind goed al goed. De tekst zit er nu eindelijk in bij de dame in kwestie. De 
lente kan in alle hevigheid losbarsten onder de betoverende klanken van “Il 
Primavera”.  
 
Mooi bedacht door Tonneke. Ik heb er twee keer van mogen genieten. In 
Utrecht en in Huizen. Tonneke, bravo, wees gerust, op 7 april gaat het je ook 
zeker lukken als je in samenwerking met Curtains-Up theater gaat maken in 
Utrecht. Hulde aan de spelers, decorbouwers en Lisanne niet te vergeten, die 
mooi uitkwam in de eerste balkonscène bij de try-out in Utrecht, overigens 
een mooi stekje voor de try-out. Stekje? Jawel u begrijpt het al, de lente is nu 
echt begonnen! 
 Ans de Groot 

 

 



 
 

....... EenAkterFeest op 7 april 

Een locatie naast een spoorbaan, daar ligt Het Huis waarin de Koninklijke 
Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’ en Theatergroep ‘Curtains-Up’ hun 
EenAkterFeest hielden. De geheimzinnigheid begon al bij het 
toegangskaartje: dat was er niet, wel een kleurenwaaier met vier kleuren, 
namelijk groen, blauw, rood en geel. “Die heb je nodig om te kunnen 
stemmen” was desgevraagd het antwoord. 
 
Eerst kwam ‘Curtains-Up’ op het toneel. Zes dames en vier heren stonden er 
witgekleed op. Daarbij was een jonge vrouw met blauw jasje, vuurrode panty 
en koptelefoon. Omdat zij naamloos is, wordt zij aangeduid als ‘Zij’. Zij 
playbackte op discomuziek, waarbij allen meedansten. Er is drank in 
overvloed,  
orange juice, en heet water, te transformeren in koffie of thee. Tot twee keer 
toe wordt Zij gebeld, dus haar mobiel heeft in die ruimte bereik. 
Het toneel verandert van een discotent in een Grand Café. Daar kun je 
vrienden ontmoeten, met een laptop werken of via een helpdesk solliciteren. 
Zij gaat solliciteren op een functie ‘hoofd administratie’ en op ‘assistent 
administratie’. De eerste functie lijkt onbereikbaar omdat er een man is die 
meer kansen heeft.  
 
Ook in de privésfeer lijkt er sprake te zijn van keuzestress: haar verloofde 
mag niet weten dat Zij ook wel eens naar de film wil en gaat met een vriend.  
De zaal mag er zich mee bemoeien. Er mag gestemd worden hoe het verder 
zal gaan. Het gaat om ‘hoofd administratie’ (blauw), ‘assistent administratie’ 
(groen), ‘werken in café’ (rood) en ‘vrije tijd, film’ (geel). Geel wint met 
miniem verschil. Dat wordt een heel spannende film met veel popcorn, wel 
een emmer vol, genoeg voor een heel jaar, schat ik.  
Daarna komen toch de andere elementen in beeld.  
Zo eet Zij patat met haar verloofde, drinkt koffie met haar vriend en boent 
tamelijk futloos de grond, alles in het Grande Café. Het is moeilijk zelf te 
kiezen, eigenlijk kiezen anderen voor je. 
 
Na een korte pauze is er de eenakter ‘REPETITIE’ vol sorry! Nore, Wibo en 
Piet spelen om beurten de rol van regisseur, speler en souffleur. Het lijkt 
gemakkelijker om een ander te bekritiseren, dan om het zelf goed te doen. 
Uiteindelijk lukt het een goede tekst-uitvoering te geven: 
“...Ik ben mijn tekst kwijt... En ik heb nog wel zo hard geleerd... Thuis, in de  
vertrouwde omgeving van mijn persoonlijke repetitieruimte, de slaapkamer,  
 
 



 
 
daar in die koele stilte, daar komen de woorden immer als vanzelfsprekend  
uit mijn hart, vanuit mijn diepe ziel waarin al mijn ervaringen zich hebben 
genesteld in een warm bed vol emoties van liefde en verdriet, van trouw, 
ontrouw en ook berouw, van geven, nemen en aanvaarden, van ellende en 
geluk, vrijwel volledig onvervormd.”  
 
Na het applaus, bogen de drie nog een keer samen en eindigden tegelijk met  
‘Sorry’. 
  Jöns ten Cate 
 
 
 

 
 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 



 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 

Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, gehouden op 28 maart 2018 om 

20:00 uur in Hotel Café Restaurant “De Biltsche Hoek”, gelegen aan 

De Holle Bilt 1, De Bilt 

1. Opening van de vergadering. 
 De vergadering, waar 21 leden en vrienden bij aanwezig zijn, wordt 

geopend door de voorzitter. De voorgestelde agenda zal niet gewijzigd 
worden.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 Bericht van verhindering is ontvangen van erevoorzitter Jan van Zanen. 

 Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Karen Hofstee, 
 Berry Hupsel en van enkele vrienden. 

 Er zijn verder geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2017. 
 Naar aanleiding van de eerste opmerking bij het laatste punt (wat verder 

ter tafel komt/rondvraag) vraagt Piet de Laat wat er van de interviews van 
Barbara de Grijff terecht is gekomen. Lisanne Verbeek geeft aan dat deze 
informatie als één verhaal (“corporate story”) op de website gepubliceerd 
zal worden. Zij zal Barbara eraan herinneren dat dit nog moet gebeuren. 

 
 Er zijn verder geen aanmerkingen op de notulen. De notulen worden met 

dank aan de secretaris vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag over 2017 van de secretaris. 
 Het verslag over de belangrijkste feiten van het verenigingsjaar 2017 

wordt gepresenteerd door de secretaris. De voorstellingen en 
evenementen zijn gememoreerd. Belangrijk dit jaar is de bestendiging van 
het predicaat “Koninklijk”, dat wij weer 25 jaar mogen voeren. Verder is 
stil gestaan bij de contacten met de universiteit en de bezoeken aan 
Curtains-Up en andere verenigingen. 

 Het volledige verslag zal in de Beersberichten worden gepubliceerd. 
 

5. Balans en Staat van Baten en Lasten 2017. 
 Jan van Beers sluit het boekjaar 2017 af met € 26.698,- eigen vermogen. 

Dat is een toename van € 918,- ten opzichte van een jaar eerder. Op de  
 
 



 
 

balans verder geen vorderingen of schulden (op € 19,- na aan vooruit- 
betaalde kosten voor 2018), wat betekent dat Jan van Beers er financieel 
zeer gezond voorstaat. 
 
Het exploitatieoverzicht van 2017 laat voorts wel een daling van de baten 
zien. Daarbij valt vooral op dat de inkomsten uit activiteiten tot € 1.897,- 
zijn teruggelopen ten opzichte van € 3.324,- in 2016. Dat was dan wel een 
jubileumjaar, waardoor de inkomsten mogelijk hoger dan gebruikelijk 
waren. Tegenover de lagere inkomsten uit activiteiten staan dan wel weer 
hogere overige ontvangsten. Dat komt voornamelijk door € 4.000,- aan 
giften en sponsorgelden, waar de contributies van leden en donaties van 
vrienden van € 4.270,- sterk teruggelopen zijn ten opzichte van de  
€ 6.060,- in 2016. 
 
Qua giften en sponsorgelden heeft Jan van Beers er een anonieme 
sponsor bijgekregen in 2017 die tot en met het volgende jubileumjaar 
2021 de vereniging met € 2.000,- per jaar wil sponsoren. Zeer welkom 
gelet op de onmiskenbare trend van het teruglopende aantal leden van 
Jan van Beers. 
 
Aan de uitgavenkant vallen de kosten van de najaarsvoorstelling  
€ 4.370,- lager uit dan in 2016. Voor het grootste deel wordt dat verklaard 
door de extra/hogere uitgaven voor de jubileumvoorstelling die wij in 
2016 hadden. Daarnaast is echter ook veel gewerkt met decor/materialen 
die er reeds waren, dus konden de productiekosten ook tot een minimum 
worden beperkt. 

 
 Overige kosten vallen per saldo ook lager uit dan in 2016, bijvoorbeeld 

omdat de Beersberichten in het afgelopen jaar grotendeels digitaal zijn 
verspreid. Met name de drukkosten en portokosten vallen door deze 
verandering € 550,- lager uit. 

  
 Samenvattend telt één en ander voor 2017 op tot € 918,- winst. In de 

begroting voor 2017 was nog met een verlies van € 1.000,- rekening 
gehouden. Al met al een financieel positief jaar voor Jan van Beers. 

  
 Naar aanleiding van de hoogte van het totale bedrag van de ontvangen 

contributies van de leden vraagt Wibo Senders naar het aantal leden. 
Marjan Jansen antwoordt dat de vereniging momenteel 23 betalende 
leden telt. 

 



 

6. Kascommissie. 
 De penningmeester heeft deze keer zijn financiële documentatie 

meegenomen voor een bezoek aan de leden van de kascommissie,  
 Jan Keuker en Peter van den Berg. Gezamenlijk hebben zij de in- en 

uitgaven van de vereniging nauwgezet bestudeerd en besproken. Wat er 
tijdens en rondom dit evenement heeft plaatsgevonden is weergegeven in 
een verslag dat gepresenteerd is en in de Beersberichten zal worden 
gepubliceerd. 

 
 Jan Keuker presenteert het verslag en maakt ons deelgenoot van de 

emoties die bij de interpretatie van de cijfers, de herkomst ervan en hun 
onderlinge verbanden een belangrijke en essentiële rol hebben gespeeld. 
Alles afwegende en overwegende en na bestudering van alle punten en 
komma’s met controle of deze ook allemaal op de goede plaats stonden 
kwam de commissie uiteindelijk tot de conclusie, dat de financiële 
documentatie in orde was en dat zij de leden konden voorstellen het 
bestuur van de Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’ decharge te 
verlenen betreffende de Jaarrekening 2017. Bij acclamatie werd hieraan 
door de aanwezige leden gevolg gegeven.   

 
 Op het verzoek van de voorzitter aan Jan Keuker en Peter van den Berg 

om ook volgend jaar plaats te nemen in de kascommissie werd positief 
gereageerd. Bij acclamatie stemden de aanwezige leden hiermee in. 

 

7. Begroting 2018 
 De penningmeester, Sandor de Gier, presenteert de begroting voor 2018. 

Het resultaat zal naar verwachting € 1.600,- positief zijn.  
 Piet de laat vraagt of het gereserveerde bedrag van €900 voor de 

repetitieruimte wel reëel is. Lisanne Verbeek merkt in dit verband op, dat 
we nu beschikken over een nieuwe repetitieruimte in De Bilt, maar dat 
rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 1250. De 
penningmeester zal dit bedrag in de begroting aanpassen. 

 Gert Jaap Das merkt op verheugd te zijn dat het bedrag van giften en 
sponsorgelden is toegenomen ten opzichte van 2017. 

 Het is Grarda Rensen opgevallen, dat de spaarpot (bijdrage volgend 
lustrum) leeg is. De penningmeester beaamt dit en deelt mee dat de 
spaarpot bij het laatste lustrum benut is en dat er geen nieuwe spaarpot is 
gemaakt, omdat toen de contributie is verhoogd. 

 Piet de Laat brengt naar voren dat er een hoger bedrag voor 
evenementen is gereserveerd en vraagt om een toelichting. De voorzitter  

 
 



 
  
 beantwoordt deze vraag met een overstap naar het volgende agendapunt. 
 Na verwerking van de hiervoor genoemde aanpassing wordt de begroting 

2018 door de aanwezige leden goedgekeurd. 
    

8. Evenementencommissie 
 Namens de leden van de evenementencommissie, Berry Hupsel, Eveline 

du Croo en Karen Hofstee voerde Peter van den Berg het woord. Hij 
deelde mee zijn functie beschikbaar te stellen en plaats te maken voor 
Marijke Dashorst. Mogelijkheden voor activiteiten zijn ter tafel gekomen. 
Mogelijk omstreeks 8 september in Fort Maarssen een smartlappenfeest 
tezamen met het Grachtenkoor. Andere ideeën zijn een rondvaart op de 
Vecht, een bijeenkomst in Wijk bij Duurstede, een workshop improvisatie 
(later in 2018 of nog in juni). Een ander idee was om via Tom Dello iets te 
organiseren of met medewerking van Lonneke Dunn. De commissie zal 
zich over de ideeën buigen en met voorstellen komen. 

 

9. Najaarsvoorstelling 
 In overleg met de leescommissie heeft de regisseur, Tom Dello, de keus 

laten vallen op “De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor” van Shakespeare. Een 
vertaling/bewerking van Jack Nieborg is onlangs gespeeld in Diever in het 
Shakespeare Globetheater. Het aantal spelers was daar echter slechts zes. 
Tonneke van der Sluijs zal overleggen met Tom of hij er een aantal rollen 
bij kan schrijven, zodat het oorspronkelijke stuk meer benaderd wordt. Er 
zijn inmiddels al 14 aanmeldingen van mogelijke spelers. Naar aanleiding 
van de auditie op 3 mei in “De Pastorie” in De Bilt zal Tom een keuze van 
spelers maken. De vaste repetitieavond zal donderdag zijn. 

 

10. Wijziging bestuurssamenstelling 
 Voor de bestuursleden mevrouw M.B.N. (Marjan) Jansen, mevrouw  
 C.J. (Lisanne) Verbeek en de heer J.J.M.C. (Joop) de Groot is de 

zittingsduur van 4 jaar bereikt. Zij zijn allen herkiesbaar. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. Hun herbenoeming is bij acclamatie door 
de aanwezige leden aangenomen. 

 De heer S. (Sandor) de Gier had aangegeven zijn functie als 
penningmeester neer te leggen. Er hebben zich echter geen kandidaten 
gemeld om zijn functie over te nemen. De leden is opnieuw verzocht mee 
te denken en op zoek te gaan naar een kandidaat voor het 
penningmeesterschap. Ook vrienden en hun relaties zullen opnieuw  

 worden benaderd. Voorlopig zal Sandor het beheer van de financiën 
voortzetten. Wibo Senders stelde voor een hem bekende  

 
 



 
 
 “Jongerenkamer” te benaderen met een verzoek of in hun kringen een 

mogelijke kandidaat te vinden is. Wibo zal informatie en adresgegevens 
aan de secretaris doen toekomen. 

 

11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
 Karin Trap brengt de groeten over van Dop Bär, die bij haar op school 
 een gastles heeft gegeven. 

 Grarda vraagt wanneer de volgende uitgave van de Beersberichten 
 gepland is. Marjan Jansen geeft aan dat dit medio april zal zijn. Zij zal 
 aangeven welke kopij hierin opgenomen zal worden. 

 Jöns ten Cate vraagt hoe het gaat met oud-voorzitter Rob Alblas. 
 Marijke Dashorst heeft onlangs nog contact met hem gehad. Zij geeft 
 nadere informatie. 

 Jöns ten Cate vraagt of er voor de spelers van de najaarsvoorstelling 
 2017 nog metalen plaatjes beschikbaar komen, die aan de rozen zitten 
 die de spelers na afloop traditioneel in ontvangst nemen. Marjan 
 Jansen heeft de verheugende mededeling dat zij er na veel 
 omzwervingen in is geslaagd een producent voor deze plaatjes te 
 vinden. Deze zal zij bij gelegenheid van de auditie meebrengen. 

 Tonneke van der Sluijs maakt iedereen attent op de bijeenkomst op  
 7 april. Jan van Beers en Curtains-Up treden beide op in Het Huis in  de 
 Boorstraat in Utrecht. Jan van Beers zal opnieuw de eenakter (in 
 een  enigszins gewijzigde versie) opvoeren. 

 Joop de Groot vraagt om medewerking van enkele leden na afloop van 
 de vergadering om hem te helpen met ophelderen van de inhoud van 
 historische documentatie over de vereniging die hem ter hand is 
 gesteld. 

  
12. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering. Hij nodigt de aanwezigen uit om in de 
bar van het hotel onder het genot van een drankje en bitterballen verder 
na te praten. 

 
 

********** 
 
 
 
 
 
 



 

Verslag van de secretaris van de Koninklijke Rederijkerskamer 

‘Jan van Beers’ over het jaar 2017.  

De eerste vermeldenswaardige activiteit van de vereniging was de deelname 
aan het eenakterfestival van Karakter in Baarn. Op 20 en 21 januari 
presenteerde onze rederijkerskamer zich met de opvoering van “De Leider” 
van Eugène Ionesco. Onder regie van Tom Dello lieten de spelers Gert Jaap 
Das, Marijke Dashorst, Dennis Hamwijk, Piet de Laat, Grarda Rensen en 
Lisanne Verbeek zien wat het belang is van een goede leider. Helaas vielen 
we deze keer niet in de prijzen. 
 
Het lijkt zo vroeg, maar op 14 maart gingen de voorbereidingen voor de 
najaarsproductie van start met de auditie onder leiding van Jolanda de Jong. 
De doelstelling van de bijeenkomst was een selectie van spelers voor de 
opvoering van het toneelstuk van Luigi Pirandello getiteld “Nog steeds op 
zoek naar een auteur”.  
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond wederom plaats in  
De Biltse Hoek in De Bilt en wel op 5 april. In het bijzijn van 20 leden en 
vrienden nam Marijke Dashorst afscheid als voorzitter en maakten we kennis 
met Edwin de Nies, die de voorzittershamer in handen krijgt.  
Tevens werd het bestuur uitgebreid om weer kennis over artistieke zaken in 
huis te krijgen. Het bestuur en de aanwezige leden waren verheugd met het 
toetreden van Tonneke van der Sluijs, die uitermate geschikt is voor de 
betreffende bestuursfunctie. 
 
Later die maand, op 22 april, konden we opnieuw getuige zijn van de 
opvoering van “De Leider” tijdens een culturele avond die samen met 
Curtains-Up was georganiseerd in ZIMIHC theater Wittevrouwen. Dit was 
mede ter voorbereiding van onze deelname aan het “AT ZIMIHC 
amateurtheaterfestival” dat op 13 mei werd gehouden in het ZIMIHC theater 
Zuilen. Daar werd de rol van Grarda Rensen wegens ziekte overgenomen 
door Margriet Bos. 
 
Op 11 mei ontvingen wij van de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, 
het verheugende nieuws dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander geen 
bezwaar heeft tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het 
predicaat “Koninklijk” van de Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers”.  
 
De nieuwe vervaldatum van het predicaat is 24 april 2042. 

 



 
 
Het 34e Internationale Rederijkerscongres werd dit jaar op 9 en 10 september 
in Brussel gehouden. Helaas waren wij dit jaar niet in de gelegenheid daar 
acte de présence te geven. 
 
Het najaarsevenement werd gehouden op 23 september in Amersfoort. Als 
locatie was gekozen voor Brouwerij “De Drie Ringen”. Tijdens een wederom 
gezellige bijeenkomst werd eenieder geïnformeerd over de ins en outs van 
het brouwen van bier. Alle onderdelen van deze activiteit werden ter plaatse 
verduidelijkt aan de hand van de apparatuur die zich daar bevond. Daarnaast 
was er onder het genot van een drankje en de traditionele bitterballen ruim 
de tijd om met elkaar over vele onderwerpen van gedachten te wisselen. 
 
Een jaarlijks hoogtepunt, de najaarsvoorstelling, werd tweemaal opgevoerd 
in het ZIMIHC Theater Zuilen. Op 3 en 4 november vond de opvoering plaats 
van “Nog steeds op zoek naar een auteur” van Luigi Pirandello. Dit 
toneelstuk, dat overigens ook al eens in 1990 door “Jan van Beers” was 
opgevoerd, was bewerkt door Jolanda de Jong, die met steun van Margriet 
Bos ook voor de regie verantwoordelijk was. Velen van ons hebben genoten 
van het indrukwekkende spel van Jöns ten Cate, Gert Jaap Das, Marijke 
Dashorst, Berry Hupsel, Nore Klok, Piet de Laat, Jelle Maarten Lof, Grarda 
Rensen, Bertram Rigter, Tonneke van der Sluijs, Karin Trap en Lisanne 
Verbeek. Indrukwekkend waren niet alleen de soms enorme teksten, maar 
zeker ook de non-verbale communicatie en mimiek tussen de spelers.    
 
Bestuursvergaderingen hebben dit jaar vijfmaal plaatsgevonden. Maar ook 
de telefoon, e-mail en WhatsApp werden regelmatig benut om de 
ontwikkelingen omtrent de gang van zaken binnen onze rederijkerskamer te 
volgen.  
 
Inmiddels traditiegetrouw is er vier keer een uitgave van de Beersberichten 
naar de leden en de vrienden van de Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van 
Beers” verzonden, niet alleen op papier, maar nu ook digitaal via e-mail. Ook 
andere relaties van de vereniging zijn met dit medium op de hoogte 
gehouden van onze activiteiten. Wederom dank aan Grarda Rensen en 
Marjan Jansen. Met ondersteuning van Roel Keuker houdt Barbara de Grijff 
de website bij, terwijl Lisanne Verbeek de Facebook pagina actueel houdt. 
 
Eveneens traditiegetrouw heeft het bestuur gevolg gegeven aan 
uitnodigingen voor de Diesviering van de Utrechtse Universiteit en de 
opening van het academisch jaar van de Utrechtse Universiteit. Ook hebben  
 
 



 
 
bestuursleden gebruik gemaakt van uitnodigingen van Letterlievende  
Vereniging J.J. Cremer, Toneelgroep Karakter en het bestuur van de  
Utrechtse Vrouwelijke Studenten Verenigingen voor een uitvoering van 
Concordia Crescamus.. 
 
Ten gevolge van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur, 
bestond het bestuur per 31 december 2017 uit 
 
Edwin de Nies  Voorzitter 
Joop de Groot  Secretaris / Ledenadministratie 
Sandor de Gier  Penningmeester 
Marjan Jansen  Productie 
Tonneke van der Sluijs Artistieke Zaken  
Lisanne Verbeek  Algemene Zaken 

28 maart 2018 
 
 

********************************************** 
 

Verslag kascommissie over boekjaar 2017 
 
Zoals al vele jaren in het bestaan van Jan van Beers is ook over het jaar 2017 
een kascontrole uitgevoerd. 
Net als in het afgelopen jaar is de samenstelling van de kascommissie een 
familie aangelegenheid. Al hebben Peter en ik verschillende achternamen, 
neem van mij aan dat onze familieband innig en sterk is. Zijn vader en mijn 
moeder waren broer en zus in een gezin, waar ik graag bij een volgende 
gelegenheid enige anekdotes over wil vertellen. Hier liggen de wortels van 
ons sterk gezinsgevoel en gevoel voor gezelligheid.  
Tevens zit het in onze genen dat wij oog hebben voor financiële en 
economische aangelegenheden. (vandaar deze unieke kascommissie 
samenstelling) 
Daarbij is er bij een van de leden van de kascommissie ook nog sprake van 
bijzondere omstandigheden. Namelijk dit lid kan door zijn huwelijk 
beschikken over enige mate van voorkennis in het financiële reilen en zeilen 
van de vereniging Jan van Beers en tevens kan via zijn partner de mogelijk 
ontbrekende economische en financiële kennis worden aangevuld.  
Om te beginnen moet ik zeggen dat deze kascommissie van de gedachte 
uitgaat, dat iedereen te vertrouwen is tot het tegendeel wordt bewezen.  
 
 



 
 
Dit geldt zeker voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor allerlei goede 
doelen en verenigingen. Dus voor we aan de kascontrole over 2017  
begonnen, waren we er eigenlijk al zeker van dat Sandor het financiële jaar 
2017 weer tot volledige tevredenheid kan afsluiten.  
Dat neemt niet weg, dat ook deze kascommissie niet voor de kat zijn staart, 
niet voor jan doedel, niet voor jan met die korte achternaam, niet voor spek 
en bonen en zeker niet voor de schijn is aangesteld.  
Zodat jullie ervan verzekerd zijn dat wij onze taak scherp, onder grote druk 
en met een inzet van grote verantwoordelijkheid hebben uitgevoerd. 
 
Met de gedachte laat Mohamed maar naar de berg komen, werd de controle 
op 15 maart jl. bij een van de kascommissie leden thuis uitgevoerd. Net als 
over het jaar 2016 bleek ook nu weer hoe goed onze penningmeester zijn 
zaken voor elkaar heeft. Bij Sandor heeft het computertijdperk volledig zijn 
intrede gedaan.  
De kascommissie heeft, namens uw leden, zijn uiterste best gedaan en zich 
met volle overgave van haar taak gekweten. Ook hier wordt een goede 
penningmeester toch in eerste instantie beoordeeld op het eindresultaat.  
En wat blijkt, het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat. Geen 
enkele hapering of afwijking kon worden vastgesteld.  
Dus bleef er na korte tijd niets anders over dan over de gewenste koetjes en 
kalfjes de conversatie voort te zetten. 
 
Resumerend kan de kascommissie dan ook niet anders dan u, als Algemene 
ledenvergadering, voorstellen het bestuur van de Koninklijke 
Rederijkerskamer “Jan van Beers”, decharge te verlenen betreffende de 
jaarrekening 2017. 
 
Peter van den Berg Jan Keuker 
Baarn Huizen 
maart 2018 maart 2018 
   
 

********** 
 
 
 
 
 



 

 

Uitnodiging Toneelgroep Karakter  
 
Beste toneelvrienden, 
  
Toneelgroep Karakter staat binnenkort weer op de planken met een nieuwe 
voorstelling 'Bravo!'. Op 14 en 21 april spelen wij deze avondvullende 
komedie van Haye van der Heyden onder regie van Marc van Driel in Theater 
de Speeldoos in Baarn.  
 
Bravo! neemt je mee naar een heerlijk plekje in de Dordogne waar Gerard een 
huisje heeft gekocht. Online … zonder het eerst te bekijken. Wanneer hij daar 
samen met Aktan aankomt, blijkt het een enorme bouwval te zijn. Dus 
toch....zijn vrouw Evelien had ‘m nog zo gewaarschuwd! De mannen gaan 
meteen aan de slag. Afgeleid door de aanwezigheid van de prachtige 
buurvrouw Isabelle – met wie ze nauwelijks kunnen communiceren omdat zij 
alleen maar Frans spreekt – en geholpen door Bibi, die al enige tijd op het 
Franse platteland woont en landgenoten helpt om daar een huisje kopen. 
Ondertussen zit Evelien thuis in Nederland en hebben ze via Skype contact 
met haar. Zal Gerard de bouwval op tijd weten op te knappen? Zelf denkt hij 
van wel. Sterker nog: hij wil er een restaurant beginnen: Chez Gerard!  
 
Karakter belooft de toeschouwers weer een heerlijk avondje theater met als 
spelers: 
  
Paul Kemper als Gerard 
Jasper Rottier als Aktan 
Natalie van Urk als Isabel  
Maike van Wijngaarden als Bibi 
Irene Peerdeman als Evelien 
  
Deze voorstelling is op de zaterdagen 14 en 21 april te zien om 20.15 uur in 
Theater de Speeldoos. Kaarten zijn voor € 12,50 verkrijgbaar 
via www.toneelgroepkarakter.nl of via Theater de Speeldoos. 
  

Graag tot snel! 
Toneelgroep Karakter 
 
 
 
 

http://www.toneelgroepkarakter.nl/


 
 

EEN  LENTELIED 

Gevlucht is de winter met nevel en stormen, 

De meizonne koestert en balsemt de lucht; 

En ook in mijn hart zijn de neevlen des weemoeds, 

De woedende stormen der wanhoop gevlucht. 

Want ook in mijn hart is een meizon verrezen, 

Een zon, waar de winter der ziel mij verzwindt; 

Want zij, die 'k zoo lang en zoo hooploos bemind heb,- 

Thans heeft ze gezegd, dat ze mij ook bemint! 
 

't Is lente van buiten en lente van binnen! 

En 'k groet u, ik groet u, o zonne van Mei! 

Want vlekkeloos zuiver is 't blauw van den hemel; 

Want zacht als fluweel is het groen in de wei; 

Want God blikt op de aard met een glimlach zoo teeder, 

Als die waar een vader mee ziet op zijn kind; 

En 'k groet u, o meizon! o glimlach des Heeren: 

Thans heeft ze gezegd, dat ze mij ook bemint! 
 

Ja, windeken, suizel en ruizel maar zachtjes, 

En wiegel de vogelnestjes in 't loof! 

Ja, nachtegaal, zing maar van wellust en liefde; 

Zing, leeuwerk, en klim maar, en klim maar omhoog; 

Fluit, lijster en merel; en zwier en kawetter, 

Gij, zwaluw, omdat gij uw nestje hervindt! 

Ja, spreek mij, natuur, met uw duizenden stemmen, 

En zeg mij en zing, dat ze mij ook bemint! 

 

 



 

 

En strooi langs de velden den schat uwer bloemen! 

Ik min uwe bloemen, natuur; want voorwaar, 

Wanneer ik hun balsmende geuren mag ademen, 

Hun schoonheid bewondren, dan denk ik aan Haar! 

Dan denk ik aan Haar, aan de bloeme mijns harten, 

Die al uwe bloemen in schoonheid verwint; 

En 'k denk aan den balsem die vloeide in mijn ziele, 

Wanneer ze beleed, dat ze mij ook bemint! 

 

't Is lente van buiten en lente van binnen! 

Maar eens vlucht de lente van buiten daarheen, 

Mijn Liefste! - en zal dan de lente der ziele, 

De liefde met haar ook verdwijnen? - O neen! 

O neen! want de zielen zijn eeuwig, en eeuwig 

Is dus ook de band, die ze samen verbindt. 

En gij, mijn Geliefde, gij zult mij nog dikwijls 

Herhalen, niet waar, dat ge mij ook bemint? 

 

Jan van Beers 1845 

Uit: Gedichten, eerste deel  
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 OP DE ROL 

 
       

    2018 

 
 3 mei                                                
 Auditie/kennismaking                
 Najaarsvoorstelling       

                                                                       
 juni                                 
 Workshop 
 Improviseren(onder 
 voorbehoud)                          

 

 8 September
 Najaarsevenement voor 
 leden en vrienden 

 

 16 en 17 november
 najaarsvoorstelling 

 
 
BESTUUR 
 
Voorzitter 
Edwin de Nies 
Singel 59 
1381 AS Weesp 
Tel: 06-25040869 
edwin.de.nies@gmail.com 

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

 
Penningmeester 
Vacature 
 
 

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

 
Artistieke Zaken 
Tonneke van der Sluijs 
Rogier van der Weydenlaan 23 
3723 BD Bilthoven 
Tel: 030-2290171 
tonneke.freek@ziggo.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 


