
 

BEERSBERICHTEN                          

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

 

 

 
WINTER UITGAVE  

 



 

 speelt: 

     

naar teksten van MARKOENDERS 

spelers: Piet de Laat – Nore Klok – Wibo Senders 

regie en bewerking: Tonneke van der Sluijs 

  korte inhoud:  Na ‘LENTELAWAAI’ volgt een ‘REPETITIE’ vol sorry. 

‘Zeg maar niets meer…!’                                                                       

 

 wanneer :  vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2018 
waar  :  Toneelvereniging Ontwaak 

 adres  :  Bakboord 70, 1276 BL Huizen 
 aanvang :  20.00 uur 
  

 kaarten à € 5.- zijn te bestellen via www.toneelontwaakt.nl of aan de zaal 

 
 

http://www.toneelontwaakt.nl/


 
 
 
 
 

  

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

 
  

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud, oud & nieuw, de kerst, 
sinterklaas... drukke dagen, die ineens alweer ver in het verleden 
lijken te liggen.  
Evenals de najaarsvoorstelling, die wat mij betreft in artistiek 
opzicht een groot succes was. Ik heb beide avonden mogen 
genieten van geweldig (stil) spel, spanning, emotie en humor. 
Jammer toch, dat er dan niet meer publiek op afkomt. Want meer 
publiek verdienden deze voorstellingen zeker!  
 
Vooruitkijkend liggen de volgende mooie evenementen al weer in 
het verschiet. Op 2 en 3 maart de eenakteravonden "Ontwaakt" in 
Huizen, waar ook Jan van Beers aanwezig is met "Sorry", bewerkt en 
geregisseerd door Tonneke van der Sluijs. De repetities zijn onlangs 
begonnen.  
En de bedoeling is om deze eenakter nogmaals in april op te voeren 
in een co-productie met CurtainsUp. 
Al met al genoeg om naar uit te kijken dus! 
 
Officieel mag het tot 6 januari, maar "officieel" en ik passen niet 
altijd even goed bij elkaar. Dus wens ik u en uw dierbaren alsnog 
een gezond en voorspoedig 2018 met een hoop Lentelawaai. 
 

Edwin de Nies 

 

 



 
 

Nieuwjaarsreceptie van burgemeester Jan van Zanen, onze 
erevoorzitter 
 
Op 2 januari j.l. reden wij in de sombere namiddag richting Maliesingel om 
vervolgens het parkeerterrein op te draaien van het uw welbekende 
spoorwegmuseum. Het museum was gehuld in kerstverlichting en zag er prachtig 
uit in winterse sferen. Omgetoverd tot winterpaleis met een heuse ijsbaan 
mochten we aansluiten in de rij om de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en 
zijn huidige partner een mooi en inspirerend 2018 te wensen. En als hij je dan 
aankijkt en precies weet dat we als afgevaardigden komen van de enig nog 
bestaande Koninklijke Rederijkerskamer van Utrecht en hij ons blad altijd met 
plezier leest, is dat alleszins bewonderenswaardig als je zoveel mensen de hand 
drukt. Maar........je bent natuurlijk erevoorzitter van Jan van Beers of niet, dat dan 
wel weer. 
 
Het was een feest om erbij te mogen zijn. Om naar een prachtige documentaire in 
beeld te kijken met een overzicht wat er allemaal tot stand gekomen is in Utrecht 
in het jaar 2017 . Een prachtige film ondersteund door aangename muziek. Je kunt 
hem terugzien als je googelt op Utrecht 2017, daar heb ik het ook teruggevonden, 
zeer de moeite waard.  
We mopperen redelijk vaak op de bouwput die tot in het oneindige lijkt voort te 
duren, maar als je dan kijkt wat er bereikt is in alle opzichten, dan huiver je, 
beelden van overwinning maar ook verdriet komen voorbij. Zoals de schepper van 
Nijntje, Dick Bruna die overleden is, alsook Annie Brouwer de oud burgemeester 
van Utrecht. 
Dat Utrecht een fantastische burgemeester heeft bleek ook uit zijn boeiende en 
mooie toespraak waarin hij de moed heeft om ook de moeilijke zaken te 
benoemen. De verruwing in de maatschappij, de verdeling die mensen uit elkaar 
drijft in plaats van verbindt. We moeten het met z’n allen doen. Er wordt veel 
goeds verricht met behulp van al onze vrijwilligers. Zo hoopt hij dat er in maart 
vrolijke verkiezingen zijn met een hoge gunfactor voor iedereen. 
 
Dat hij aan  de woorden van Eberhard van der Laan memoreerde  over het lief zijn 
voor elkaar en voor de stad, deed me goed. Jan van Zanen is een mensenmens, 
heeft charisma en brengt dat over, dat boeit en maakt hem toegankelijk voor 
iedereen in Utrecht en ver daarbuiten. Net hersteld van een ernstige ziekte 
waarin hij duidelijk aangaf hoe kwetsbaar je dan bent, afhankelijk van heel veel 
mensen en blij dat hij er stond op 2 januari. Hij had er veel zin in om zijn werk te 
hervatten.  Zijn speech kunt u teruglezen op de website van de gemeente, zeer  
 
 



 
 
de moeite waard kan ik u vertellen en leerzaam. Het officiële gedeelte werd  
traditioneel afgesloten door het bekende Utregse volkslied “Als ik boven op de 
dom sta”, ingezet door Jan van Zanen zelf. De toon was gezet en het feest kon 
beginnen. We kunnen als Rederijkerskamer trots zijn op Utrecht, uitgeroepen tot 
literaire stad van de UNESCO. En op cultureel gebied werken wij daar natuurlijk 
zeer aan mee ! 
Ik zou zeggen lieve burgemeester van Utrecht, erevoorzitter van de Koninklijke 
Rederijkerskamer “Jan van Beers”  mogen we u bedanken voor al het moois dat u 
voor Utrecht doet en nog zult doen, we hopen u te ontmoeten op onze volgende 
najaarsvoorstelling op 16 of 17 november in het ZIMIHC-theater in Zuilen. 
 Ans de Groot 

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

 
Auditie Najaarsstuk 2018 
 
Ons najaarsstuk staat gepland op 16 en 17 november in het Zimihc theater Zuilen 
(Vorstelijk Complex) in Utrecht. Tom Dello is de regisseur (zie: BB winteruitgave 
januari 2017, opnieuw bewerkt en aangevuld in deze Beersberichten). 
Gezien zijn kennis en ervaring belooft regie en uitvoering deskundig en groots te 
worden.  Op dit moment wordt door Tom en de leesclub gezocht naar een 
toneelstuk (komedie) van Shakespeare.  
 
De auditie/kennismaking is 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.  
 
Tom zegt: “Op deze kennismakingsavond zal ik wat vertellen over het stuk  
en welke ideeën er al zijn voor de voorstelling. Ook zal er de kans bestaan voor 
iedereen om al kleine stukjes uit het stuk te spelen. Aan het einde van de avond 
wordt er gekeken naar wie en in welke hoedanigheid iedereen betrokken wil zijn, 
bijvoorbeeld wie een rol met veel of weinig tekst wil. De week erna beginnen we 
meteen met het script en hopelijk ook al een rolverdeling.” 
 
Enthousiast.....? Zin om mee te spelen......? Belangstelling........? 
Meld je aan voor de kennismaking op 3 mei a.s. bij : marjanj@hetnet.nl   
Laat svp weten of wij je op deze avond wel/niet mogen verwachten. 

Marjan Jansen, Productie 

   

mailto:marjanj@hetnet.nl


 

 
Hernieuwde kennismaking met....... 
 

 

........ Tom Dello, 28 jaar oud en docerend  
theatermaker. Dit betekent dat hij voorstel- 
lingen maakt en tijdens het proces altijd bezig  
is met ofwel zijn spelers ofwel zijn publiek  
nieuwe vaardigheden bij te brengen. 
In 2013 is hij afgestudeerd als regisseur aan  
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.  
Tijdens deze studie heeft hij o.a. stage gelopen aan  
de toneelschool van Melbourne in Australië. 

"In 2015 ben ik begonnen aan mijn Master in Shakespeare aan Bath Spa 
University in Engeland. Ik ben iemand die graag reist en met veel 
verschillende soorten mensen werkt. Als regisseur werk ik veel bij amateur- 
en studentenverenigingen waar ik voorstellingen maak vanuit 
repertoiretheater zoals Shakespeare maar ook Alex van Warmerdam, Ionesco 
en andere iets meer hedendaagse schrijvers. In mijn voorstellingen probeer ik 
altijd een mooie balans te vinden tussen integer klein spel en bombastische 
humor. 
 
Mijn grootste interesse en expertise binnen het theater ligt bij de werken van  
William Shakespeare. Hij is verreweg de meest invloedrijke schrijver binnen het 
 theater en wellicht voor de hele literaire en creatieve wereld.  
Zijn stukken zijn grote puzzels van de menselijke geest en het is fascinerend om  
deze te proberen uit te pluizen, iedere keer weer met een totaal ander resultaat. '' 
 
Tom heeft vorig jaar de eenakter "De leider" van Eugène Ionesco vertaald en 
bewerkt voor Jan van Beers. Onder zijn regie heeft Jan van Beers op  
21 januari 2017 meegedaan aan het Eenakterfestival te Baarn.  
 
Dit jaar zal hij de regie gaan doen van onze najaarsvoorstelling op  
16 en 17 november. Hoewel op dit moment nog niet bekend is op welk stuk de 
keuze valt,  zal het ongetwijfeld iets  van Shakespeare worden. 
 
Wij houden u in de komende Beersberichten op de hoogte. 
 Grarda Rensen 

 

 



 
 
Nog steeds op zoek naar een auteur…Terugblik 
 
Je hebt blijkbaar slechts weinig nodig om een sinister decor te scheppen. 
Genoeg aan de verbeelding overlatend om spanning in een toneelstuk te 
brengen. Tenminste als je bij de doorloop bent geweest en het stuk driemaal 
hebt mogen aanschouwen. De tweede voorstelling, in het ZIMIHC theater, 
deed me echt huiveren. Wat een hoeveelheid acteurs en actrices. Héél goed 
observeren, totdat de echte acteurs hun hoofd en ledematen de kans gaven 
om de bühne te betreden. 
De prachtige wassenbeelden, wat een subliem idee van wie dan ook! Hoe kom 
je er op, hoe kom je er aan en , nog belangrijker, hoe breng je ze heelhuids 
terug aan de verzamelaar dit keer! Gert Jaap bravo dat je die kon lenen bij 
iemand! 
De spiegels en al het andere maakten de voorstelling compleet. 
 
In de pauze zijn mijn oren extra gericht op datgene wat als positieve en soms 
ook als negatieve kritiek geldt. Wat mij dus zoal ter ore kwam. Ik snapte er niks 
van, abracadabra, wat een moeilijk maar prachtig toneel. Hoe leer je zulke 
lange teksten uit je hoofd. Hoe verplaats je je in de bedoelingen van de 
schrijver Luigi Pirandello, zelf niet wars van stemmingen en alles wat erbij 
hoort. Om dit toneelstuk is hij zelf uitgefloten en uitgescholden!  
De toeschouwers begrepen toen niets van dit stuk, ze waren zelfs woedend dat 
ze bij het spel betrokken werden.  
Toen in september 1921 in Milaan “Zes personages op zoek” opnieuw werd 
uitgebracht en de mensen vooraf gewaarschuwd waren over de inhoud van 
het stuk, werd het een groot succes. 
 
Het stuk was nu bewerkt door Jolanda de Jong. Je moet het maar aandurven, 
je hebt er lef voor nodig. En dat heb ik gezien, lef om dit op de planken te 
brengen en vooral ook over te brengen op jouw liefhebbers van toneel en 
theater. Wat je er ook van vindt, ik heb ervan genoten, hoewel de lengte van 
de teksten wat mij betreft wel wat ingekort hadden mogen worden. Maar 
bravo, best veel publiek beide avonden. En als u op zoek was naar bitterballen 
…met een ruime fantasie waren ze er na de voorstelling. En Marjan, je had 
echt goed je best gedaan. Aan jou heeft het niet gelegen. Dus zeg ik niet “er 
was geen bal aan”, echt niet.  
 
Ik heb genoten, ook van de nazit, en velen met mij. 

 Ans de Groot 



       v.l.n.r.: Tonneke, Berry, Karin, Piet, Jelle, op de voorgrond Lisanne en Nora 

 
 v.l.n.r.: Piet, Karin, Jelle 



 v.l.n.r.: Berry, Karin, Tonneke, Piet, Jelle, Gert Jaap, Lisanne 

 v.l.n.r.: Nora, Berry, Karin, Tonneke, Piet, Jelle, Gert Jaap, Lisanne, Grarda, Bertram 



 v.l.n.r.: Nora, Jöns, Berry, Marijke, Karin  

 v.l.n.r.: Jelle, Piet, Nora, Jöns, Marijke, Berry, Karin, Tonneke, Gert Jaap, Lisanne, Grarda, Bertram 



 v.l.n.r.: Gert Jaap, Lisanne, Grarda, Bertram 

 v.l.n.r.: Jöns, Karin, Gert Jaap, Nora, Berry, Lisanne, Piet, Jelle, Grarda, Bertram, Tonneke, 

 Marijke. In plaats van Marjan overhandigt deze keer Joop de Groot de traditionele rozen aan de 

 spelers. 
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    2018 

 
 12 en13 januari 
 Eenakterfestival Baarn 
 Theater Speeldoos 

2 en 3 maart 
Eenakteravonden Huizen 
Toneelvereniging 
“Ontwaakt” 

 28 maart 
 Algemene ledenvergadering 

 3 mei                                                
 Auditie/kennismaking                
 Najaarsvoorstelling                   
                                                          
 2 juni                           
 AT ZIMIHC festival Utrecht 

 September
 Najaarsevenement voor 
 leden en vrienden 

 16 en 17 november
 najaarsvoorstelling 

 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter 
Edwin de Nies 
Heemraadweg 312 
1382 HH 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 
Sandor de Gier 
Franz Léharlaan 6 
2102 GN Heemstede 
Tel: 06-53667432 

s.degier@quicknet.nl 
 
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 


