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Geslaagd... 
 
Ja, de uitvoering was een succes! 
Geheim? Volgens Tristan Bernard: het publiek overrompelen met dat wat het 
verwacht... 
Dit werd bereikt door de plezierige samenwerking van bestuur, cast, productieteam 
met inzet van ieders talenten. En volgens Dimitri Frenkel Frank: ook het publiek moet 
talent hebben. Het is daarom dat zelfs de beste acteurs buigen voor het publiek. 
Regisseur Tom Dello wist bij alle spelers de lat zo hoog te leggen, dat zij er vlot 
onderdoor konden. Ook wist hij de creativiteit van het decorteam tot ware 
kunsthoogte te enthousiasmeren. En onder zijn leiding was de hele cast erg 
ingenomen over de optimale teamgeest. 
 
Niet iedereen realiseert zich wat in de maanden vóór de uitvoering zich “afspeelt”:  
de vele serieuze, leerzame en gezellige repetities, ditmaal helaas ook afgewisseld 
door heel spannende sombere momenten van ernstig zieke spelers, opgelost door 
vervanging en tijdelijke inzet van een understudy. Het decorteam intussen zoekt en 
vindt tot in details om het spel in de juiste ambiance tot zijn recht te laten komen. 
 
In deze Beersberichten leest u ervaringen van betrokkenen. 
  
 Marjan Jansen, productie 
 

 
 



 
 

 

Bericht van de voorzitter......  

 

Het is januari 2019.                                                                                                              

De drukke dagen van kerst en Oud & Nieuw liggen achter ons, evenals een 

enerverend jaar voor Jan van Beers. We kunnen terugkijken op mooie, maar 

helaas ook droevige gebeurtenissen. Ook dit jaar zijn ons mensen ontvallen:       

Gijs van Amstel, Berry Hupsel-Kluit, beiden hebben zij veel voor Jan van Beers 

betekend. We zullen hen missen.                                                                                                                 

 

Maar gelukkig kunnen we ook terugkijken op leuke dingen: de eenakter “Sorry!”, 

Sketchtival, de smartlappen workshop en natuurlijk niet te vergeten de 

najaarsvoorstelling. Van de Vrolijke Vrouwtjes is zo veel materiaal, dat deze 

editie van de Beersberichten geheel in het teken staat van die voorstelling.  

 

Ik wens u daarbij veel lees- en kijkplezier en wil u ook - wellicht ten overvloede - 

wijzen op onze Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op 27 

maart en de functie van voorzitter is nog steeds vacant.                                        

Dus als u iemand kent, die deze functie zou kunnen en willen vervullen,               

of als u dit wellicht zelf wilt, dan horen wij graag van u! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Edwin  de  Nies 

 

 

 

 

 

 



 

Een leven vol verbondenheid, veerkracht en verwondering 

 Dat was zo ongeveer in het héél kort de strekking van de nieuwjaarswens van de 
burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen.  
Dit jaar vond de nieuwjaarsreceptie plaats in Supernova, in het Jaarbeursgebouw in 
Utrecht. We reden met de tram vanaf Nieuwegein richting Jaarbeurs, de eindhalte. 
Overal nog lichtpuntjes van kerstversiering, die nog niet gedoofd waren. In de 
jaarbeurs werden we verwelkomd door de burgemeester en zijn echtgenote. Voor 
iedereen een nieuwjaarswens en een klein aardig woordje. Hij vond het ronduit 
jammer dat hij als erevoorzitter door de drukte geen kans had gezien om onze 
voorstelling te bezoeken. De wil was er duidelijk wel. Wie weet in de toekomst. Joop 
vertelde hem dat we nog naarstig op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. En, wie 
weet, levert dat resultaat op. Je weet maar nooit. Wel las hij altijd met veel 
belangstelling de “Beersberichten” die hij kreeg op zijn huisadres en dat is gunstig,  
zo verdwijnen ze niet tussen de gemeente-paperassen. 
In eerste instantie dachten we dat het niet zo druk was, totdat we via de roltrappen 
het feestgedruis bereikten. Wat een mensen en gezelligheid. Iedereen een handje 
gehad? Alleen dat al moet toch op het gevoel van Jan van Zanen werken! Het geeft 
ook een blijk van waardering en verwondering, zo veel Utrechters die hem op handen 
dragen. Een vader voor iedereen. Hij vertelde tijdens zijn toespraak over mooie en 
dappere mensen, die Utrecht rijk is. Over Sebastiaan, de 350.000ste inwoner van 
Utrecht, die hij op kraamvisite  mocht verwelkomen en waarvan hij hoopte dat hij 
over 5 jaar met dit  “jochie” op stap kon gaan en hem kon laten zien wat er allemaal 
in Utrecht gebeurt en gebeurd is. Achter op de fiets of met de uithoftram. Over dat 
laatste vervoer had hij toch een beetje de lachers op zijn hand. Zijn woorden 
maakten diepe indruk op mij, omdat ze zo toegankelijk waren en uit het leven 
gegrepen. U kunt de toespraak zelf teruglezen op www.utrecht.nl. zéér de moeite 
waard alsook de mooie film over de ontwikkelingen van de stad. Na de speech zong 
iedereen uit volle borst mee met het bekendste volkslied van Utereg, “Als ik boven 
op de Dom sta”, begeleid door de fanfare van het vuur, samengesteld uit vrijwilligers 
en bandleden. 
Na de bitterballen (jawel!) keerden we huiswaarts met een mooie geestelijke bagage 
die ons was toegeworpen door Jan van Zanen. Blijf je verwonderen, zoek 
verbondenheid, blijf af en toe een beetje kind, blijf spelen. En dat laatste wens ik ook 
zeker de Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” toe. Hou vol, zoek een nieuwe 
voorzitter en blijf verbonden met elkaar.  

 Ik wens alle lieve “van Beersjes” vooral een gezond en gelukkig Nieuwjaar, tot ziens 
bij de algemene ledenvergadering in maart! 

 Ans de Groot 

 

 



 
Me too or not me too, that is the question! 
 
Aha oren gespitst en ogen gericht op….. 
Nu zult u wel denken, dat klopt niet, het moet zijn “To be or not to be, that is the 
question”, en terecht dat u dat wilt corrigeren want dat is een spreuk uit Hamlet, 
een toneelstuk van William Shakespeare, eenieder vast bekend. 
 
De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor, in het origineel “The Merry Wives of 
Windsor” laat misschien wel zien hoe de “me too” kwestie toen eigenlijk al 
speelde,  er werd over gefluisterd en geroddeld niet meer en niet minder! Het 
grote verschil zit hem echter in de aanpak van de twee vrolijke vrouwtjes van 
Windsor, die in het geniep hun belager wel even te grazen zouden nemen. De 
flirtpartijen van de hoofdrolspeler Sir John Falstaff, voortreffelijk vertolkt door 
Hans Frederiks, werden op originele wijze afgestraft door de twee dames die 
beiden liefdesverklaringen van hem ontvingen in duidelijke overspelige woorden. 
Uiteindelijk om het grote geld te kunnen bemachtigen van deze rijke dames voor 
zijn bijna failliete boedel.  
De intrigante vrouw Quickly, gespeeld door Nore Klok is de u misschien 
welbekende buurvrouw of vriendin, die zwijgplicht krijgt maar dan alles 
doorbrieft aan de echtgenoten van de dames. Wat een kracht zat er in het spel 
van Tonneke van der Sluijs en Lisanne Verbeek. Twee pittige dames die letterlijk 
hun mannetje stonden. Bravo! Vooral ook ode aan  Bertram Rigter die in zijn 
vermomming van alles, overigens tegen forse betaling, wist los te peuteren bij 
Lord Falstaff over zijn niets vermoedende echtgenote. Wibo Senders en Nore 
Klok maakten het geheel dolkomisch. 
 
Als je het toneelstuk drie keer hebt mogen beleven, is dat veel, maar blijkbaar 
niet zoveel als je kleinkind Lotte van 15 zich omdraait in de zaal met de hilarische 
woorden “oma, je ziet het nu al voor de derde keer en nog moet je  zo lachen?” 
dan is het duidelijk dat je genoten hebt van de generale repetitie en de twee 
avonden in het ZIMIHC-theater. 
Ook de dorpelingen van Windsor, die een toneelstuk moeten opvoeren ter 
gelegenheid van de bruiloft van de Hertog van Windsor, speelden de sterren van 
de hemel, zelfs ’s avonds in het bos als ze Falstaff om de tuin leiden en als 
geesten achter hem aangaan! 
Piet de Laat als Zak, de regisseur van dat toneelstuk. Gert Jaap Das, als Knurft en 
Pyramus die alle rollen wel op zich wilde nemen, daar stak  Karin Trap als Mot en 
Thysbe wel even een stokje voor, en ging zowaar in de aanval als 
geëmancipeerde dame, zij kreeg de rol! 
Jöns ten Cate als Knuppel bood spontaan aan om muur te wezen om de geliefden 
van elkaar te scheiden. Jöns komt op en speelt altijd zichzelf, heb ik het idee, nu  
 



 
als muur. Ik ging echt stuk bij die scène, de aarde beefde wat onder de muur, 
Jöns had de lachers op zijn hand en wie niet op het toneel. En dan heb ik het nog 
niet over Marijke Dashorst die de rol van Maan moest vertolken, weliswaar halve 
maan, maar eens een maan altijd een maan dacht zij zelf hardop en lichtelijk 
geïrriteerd. Ja Marijke je zal toch maar altijd maan moeten spelen, kop op niet te 
dramatisch want licht gaf je wel! 
Grarda Rensen als Lobbes, de bardame,  was van alle intriges het eerst op de 
hoogte, een heerlijke rol lijkt me. Alle roddels verenigd in de haast fluisterende 
gesprekken met  Nore 

 
Klok als vrouw Quickly, die haarfijn vertelde wat er speelde, zij het niet achter de 
bar laag bij de grond. Dat bleek later een voltreffer met Knurft gespeeld door Gert 
Jaap Das. Want waar was Knurft? Achter de bar dus met Quickly aan het zicht 
onttrokken. Deed zij haar naam eer aan? Vrouw Quickly met een overspelige 
Knurft, het was  niet echt wat u dacht hoor, het  was maar toneel. Het verhaal 
eindigde eind goed al goed , er vallen niet echt doden , de geliefden Thysbe en 
Pyramus alias Mot en Knurft (hun dorpsnamen) sloten elkaar na de 
wederopstanding weer in de armen en met Lord Falstaff werd de vredespijp 
gerookt. Ach wat was de arme man in de maling genomen ……. 
Het was werkelijk genieten van een geweldige tragikomedie, tot een begrijpelijk 
verhaal bewerkt en geregisseerd door niemand anders dan Tom Dello, een fervent 
liefhebber van William Shakespeare. Wat heeft hij dat stuk mooi bewerkt tot een 
compact geheel en hilarisch spektakel. Oorspronkelijk bestond dit stuk uit 5 
bedrijven, dus ga er maar aan staan hoe maak je zo’n verhaal kloppend zonder het 
oorspronkelijke verhaal te kort te doen. In het origineel zou het beslist tot verveling 
en langdradigheid leiden in deze tijd. Tom gaf een eigen inbreng aan dit verhaal!  
Als je dit op zo’n manier kunt waarmaken, acteurs kunt enthousiasmeren, dan ben 
je in mijn ogen een hele goede regisseur en een held als het zo succesvol verloopt. 
 
De zaal was twee avonden zeer goed gevuld. En natuurlijk zijn we afhankelijk van  
de producente, de decorontwerpers en –bouwers en de mensen die de kleding en 
visagie verzorgen. Dat maakt het geheel compleet , zonder hen zou het onmogelijk 
zijn om je heel het stuk in te beelden. Zij leveren als vrijwilligers een uiterst 
belangrijke bijdrage aan het succes van een voorstelling! 
 
Lieve  mensen, het was weer geweldig zoals het ”Jan van Beers” betaamt.  
Dank, dank voor zoveel avonden vrolijkheid en plezier. Toch miste ik iemand, Berry, 
je had er bij moeten zijn! Ik gaf jou in mijn hart de hoofdrol! 

 
  Ans de Groot 
 

 



 

Het decor voor de vrolijke vrouwtjes van Winsor. 

Voor de najaarsvoorstelling werd Kors en mij gevraagd een decor te maken voor 
Shakespeare’s “Vrolijke vrouwtjes van Winsor”, geregiseerd door Tom Dello.  

Het uitgangspunt is als altijd dat het maken van een decor dient te beantwoorden 
aan de ideeën van de regisseur, aangevuld met de ideeën van de makers en dat al    
zo voordelig mogelijk, haalbaar in de beschikbare tijd en samen met de spelers 
strevend naar een overdonderend effect op de toeschouwers. 

Het eerste zaadje van het maken van het decor ontkiemde tijdens een 
produktievergadering, gehouden bij Karen, waar Tom in grote trekken uitlegde 
waarover het stuk zou gaan en de ambiance waarin het zou gaan worden gespeeld 
en ook schetste hij de sfeer waarin spelers en decor er uit zouden kunnen gaan zien. 
Het idee was gebaseerd op de drie verschillende lokaties van de scènes waarin het 
toneelstuk zich afspeelt: in het landhuis, in de kroeg en in het bos.  

                                       

                                       

 de bouwtekening 

Het was duidelijk dat het decor snel en eenvoudig getransformeerd zou moeten 
kunnen worden als achtergrond van die drie lokaties. Mijn idee was een                
multi-usabel, compact geheel te verzinnen, dat op soepele wielen over het toneel 
zou kunnen bewegen en door middel van draaiing en uitvouwen de verschillende 
scènes zou tonen. 

 

1

1

0

0 

1

8

0

0 

4

0

5 

6

0

0 

OND

ERB

OU

W 

BOVEN

BOUW 

2x en 

1x 

BOVEN

BOUW 

2x en 

1x 
6

0

0 

1

2

0

0 

4

0

0 1

6

0

0 

1

0

0 6

0

0 

6

0

0 

6

0

0 



        maquette en ruwbouw 

Een maquette was gauw gemaakt en werd op de eerstvolgende repetitie getoond   
en goed bevonden. Na wat denk- en tekenwerk van hoe zo aardig mogelijk te maken, 
tevens niet te ingewikkeld en toch handig, togen Kors en ik op de 
donderdagavonden, als de cast in de Bilt aan het repeteren was aan de gang met 
zagen, lijmen, nieten, schroeven en verfkwasten om tot een naar wij vonden aardig 
resultaat te komen. Via bevrienden kwamen we aan prachtige wielen en de print van 
het bos. Via Kors’ zaak kon ook het transport geregeld worden en mijn werkplaats 
was ideaal voor het zaag- en montagewerk. 

                                

de voorkanten beplakken van de rugzijde 

Toen de ruwbouw ongeveer klaar was overlegden wij met Tom over de verdere 
afwerking qua kleur en details en konden wij weer verder. Het decor geraakte in       
de volgende weken tot een eindresultaat, hoewel de handen en geest nog regelmatig 
tintelden; nóg wat van dit en is dat niet mooier?  

Prachtig was het toen een idyllisch bosgezicht door Kors en collega Peter liefdevol en 
secuur werd aangebracht op de rugzijde van het decor. Terzelfder tijd werd er ook 
gewerkt aan een separate boom en wasmand op wieltjes, een muur van karton en 
nog wat nagekomen details en attributen.  

 



 

Donderdag de 2de november was de eerste confrontatie van het decor, weliswaar 
slechts de onderste helft, met de acteurs in de kerk in de Bilt, zodat zij aan elkaar 
konden wennen en een ieder zijn taak van het hanteren van het decor zich wat kon 
eigen maken.  

Toen was het nog twee weken te gaan voor de première daar zou zijn. Tot grote  
hilariteit werden ook wasmand en muur uitgeprobeerd. Leuk! Ons restte nog wat    
laatste aanpassingen te doen en het afmaken van “de boom”. 

                                
Hans in zijn mand Jöns als muur Repeteren in de kerk 

               
De doos wordt muur              De boom in de werkplaats                Advertentie 

 
 



 

Intussen heeft Tom ook een “advertentie” geplaatst met een oproep bij collega 
toneelgezelschappen tot mogelijkheid het decor over te nemen, dit in het kader van 
duurzaamheid en terugwinnen van de kosten. 

Dan is daar bijna de grote dag. Donderdag voorafgaand vindt de Generale plaats in    
de Biltse kerk. Wij hebben ondertussen alle aanvullingen van de 2de november    
verricht en het decor gereed is voor transport naar het theater. Met een reuzen 
aanhanger  van “de Reclamemakers” transporteren we het decor via de kerk naar     
het theater, waar we het des ochtends met de altijd behulpzame toneelmeesters op 
het toneel in elkaar zetten, waarna er aan licht en geluid gewerkt kan gaan worden. 
Onze taak zit er even op en kunnen we gaan genieten van het stuk en dienen slechts 
paraat te zijn bij decor gerelateerde rampen. Decorbouwers huiveren altijd een   
beetje of alles het zal houden en er niks omvalt of neerstort, de boom is prachtig,  
maar ook ons zorgenkindje. Er moet wat aan gerommeld worden, de spelers worden 
geïnstrueerd  de boom met tederheid te verplaatsen en dan moet het maar. 

De première is een overdonderd succes, de spelers vlammen, de zaal zit bijna vol en    
het decor houdt het, éénmaal wankelt de boom, die als een Grande dame het toneel    
op kwam schrijden en bij het publiek een mooi applaus ontlokte. Er was waardering 
alom, voor de spelers en ons decor, dat het ook de tweede avond prima deed en      
mede de toeschouwers in volvoering deed geraken.  

                                                                                      
    decor en spelers in volle pracht 



 

En dan het leed der decorbouwer: direct na afloop moest er worden afgebroken en 
ingepakt en was het voorbij. Zondagochtend werd alles rondgebracht naar de 
werkplaats en naar Cabouw, waar een gedeelte opgeslagen is. Als er niet snel 
gegadigden gaan komen zal een groot gedeelte helaas in de verbrandingsovens 
eindigen en rest een mooie herinnering van bedenken, maken en zien acteren.      
Op naar een volgend keer!  

 Steven van de Berg 

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

 

Reacties en belevingen 

 
Eveline du Croo 
Karen, Tonneke en ik waren verantwoordelijk voor de kostuums. Dat was een hele 
uitdaging, temeer omdat we er iets “anders” mee wilden doen. 
Voor de upper class: de welgestelden John Falstaff, Alice Ford, Meggie Page en  
Frank Ford werden kostuums gehuurd.  
Maar voor de lower class: in de verhaallijn de personages dorpelingen en acteurs, 
mochten we onze creatieve geest laten spreken. 
Eierdozen en ander materiaal werden gerecycled: wij knipten, scheurden, verfden      
en plakten er gretig op los. En naar het bleek.........tot groot succes! 
  
Karen Hofstee  
Ik heb veel plezier gehad bij het maken van de kostuums voor de acteurs, die in het 
stuk “de toneelspelers“ speelden! Deze kostuums heb ik gemaakt met Eveline.      
We kregen de opdracht dat de kostuums voor de acteurs, er knullig uit moesten 
zien. Dat was aan ons wel besteed! Ons uitgangspunt was, dat alle kostuums van 
karton zouden worden gemaakt. Aan de slag met Stanleymes en schaar! Erg grappig 
om te bedenken en uit te proberen wat er mogelijk is met zulk simpel materiaal.  

 
 Het was wel belangrijk dat het karton goed stevig vastgeplakt en geknoopt 

werd...veel gebruik van de niettang, tape en touw! Tussen repetities en optredens 
moest af en toe ook wel wat herstelwerkzaamheden worden verricht. Het was een 
prachtig gezicht hoe de uiteindelijke kostuums er uit zagen bij toneellicht. 

  
 Tonneke heeft geholpen met het uitkiezen, verzamelen en samenstellen van de 

kostuums van de overige spelers. Wat zat er mooie kleding bij! Het uiteindelijke 
plaatje op het toneel gaf een prachtig totaalbeeld, waarbij de 
verschillende kleuren van de kleding goed bij elkaar pasten. 

   



 

 

Tonneke van der Sluijs                                                                                                              
Ook over de kostumering van een toneelstuk is vaak een heel hoofdstuk te maken.      
Ik vind altijd dat samen met het decor en het mooie licht erbij het kijkspel pas  
compleet is. En daar komt bij, dat vooral de kleding  ervoor zorgt dat het laatste    
laagje van je personage ‘aangetrokken’ wordt.  

Tom had besloten om een mix te maken van traditionele kostuums en wat in elkaar 
gefabriceerde materialen. Karen en Eveline konden zich volledig uitleven in het 
aankleden van de ‘toneelspelers’. Lang geleden had ik Pyramus en Thisbie ook 
geregisseerd en de muur toen verbeeld met een grote kartonnen fietsdoos. Tom    
vond dat een prima idee. Met zijn vondst van de luikjes werd het een hilarische      
muur en kwam er eenheid in de outfits van karton voor de groep arbeiders die het 
toneelgezelschap zouden vormen. 

Voor de zogenaamde elite gingen we op zoek naar jurken en pakken bij de firma 
Terschuur. Samen met de prettige eigenaresse hebben Tom en ik een geweldig 
leuke middag beleefd. Veel mooie jurken werden bekeken en door mij gepast. 
Belangrijk vond Tom dat vooral de kleuren goed op elkaar afgestemd moesten zijn 
en dat alles in de tijd van Shakespeare zou passen. In zo’n mooie jurk kom je direct 
in het personage dat je spelen gaat. Het is dan ook heel leuk om de make-up en 
vooral je haren daarbij aan te gaan passen. Iedereen heeft daar ook erg zijn best 
voor gedaan en volgens mij was het resultaat meer dan mooi. 

Alles zo bij elkaar werd dit stuk een bijzondere voorstelling in een verrassende mix 
van allerlei stijlen en materialen, waar niet alleen wij, maar ook het publiek van 
genoten heeft.   

 



  

  



 

Door Bas Terlingen 

Understudy 

The Merry Wives Of Windsor 

Ontvangen in een warm bad, van vrolijke gepassioneerde spelers, die bij onmacht 
een vervanger nodig hadden voor de rol van Frank Ford/Meneer van den Broek. 

Is mijn rol al uitgeschreven?  

Gerepeteerd voor een rol die in feite nooit de mijne is geweest.                                     
Één maand voor de première, geknakt, gesneefd.                                                             
Het publiek zal nooit weten dat ik heb geleefd.  

De lof en liefde vanuit de groep des te meer en dat doet een mens deugt. Daar heb ik 
het voor gedaan. Jan van Beers stond op het toneel te schitteren, dankzij mijn 
bijdrage. Ik slaap goed, heel goed vannacht Dank aan u allen voor deze mooie 
periode en als er nog een rol voor mij kan zijn, dan voel ik mij vereerd ook met jullie 
te spelen. Jullie zijn prachtige mensen met harten.....van vlees en bloed. 

Het gaat u goed 
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    18 en 19 januari 
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 27 maart                       
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 1 en 2 juni                         
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 8 en 9 november 
 Najaarsvoorstelling   
 ZIMHIC theater Zuilen           
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