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‘Jan van Beers’ is NOG STEEDS op zoek naar 

                          een nieuwe voorzitter 
 

In eerdere Beersberichten is reeds vermeld dat de vereniging op zoek 
is naar een nieuwe voorzitter. Tot nu toe heeft het bestuur helaas nog 
geen reactie op deze oproep ontvangen. De voorzitter, Edwin de Nies, 
heeft zijn functie op 27 maart 2019, de datum van de Algemene 
Ledenvergadering, neergelegd, ondanks het feit dat er nog geen 
opvolger gevonden was. De vereniging zit derhalve zonder voorzitter.  
 
De lezer van de Beersberichten wordt dan ook nogmaals opgeroepen 
namen van personen voor te dragen voor de functie van voorzitter. 
Dat kunnen leden zijn, maar ook niet-leden die voor een dergelijke 
functie geschikt worden geacht en dan ook lid willen worden.  
 
Bent u zelf beschikbaar of kent u iemand uit uw omgeving die geschikt 
zou kunnen zijn, laat dit dan spoedig weten. 
De secretaris zal graag voorstellen in ontvangst nemen. Dit kan 
telefonisch (030 6032866) of schriftelijk (info@janvanbeers.nl). 
 
 

 

               WINTER 

Winter. je ziet weer de bomen 
door het bos, en dit licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws 
zonder de zon. 

En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt is 
het nooit volledig duister, nee, er is 
de klaarte van een soort geloof dat 
het nooit helemaal donker wordt. 
Zo lang er sneeuw is, is er hoop 

 Herman de Coninck   
 Uit: zolang er sneeuw ligt 

mailto:info@janvanbeers.nl


 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE BURGEMEESTER UTRECHT 
 
Beste Jan, 
 
Zo wilde je genoemd worden door de kinderen van de klas van onze 
dochter Liesbeth op Kanaleneiland. Je las er voor en zei toen je 
binnenkwam “ik ben Jan. Jullie zeggen niet “burgemeester” hoor, maar 
gewoon “Jan”.  
Dat zegt meteen alles over Jan van Zanen, de burgemeester van ons 
stadsie Utereg. Stralend en vol belangstelling stond je er weer met 
Simone in de hal van “Galgenwaard”. We werden aan de ingang 
verwelkomd door de “Harmonie de Bazuin” die dit jaar haar 100-jarig 
bestaan viert. Dat was al meteen een vrolijke keuze! 
We leverden onze jassen in bij allervriendelijkst personeel en 
ontvingen muntjes voor de consumpties. De hal en de trappenhuizen 
waren omgetoverd in een verlichte kerstsfeer, mooi om te zien.  
 

Dan richting Jan en Simone. Daar stonden ze, belangstellend als altijd, 
eenieder te begroeten en gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook wij 
kwamen aan de beurt en je wist dat we afgevaardigden van de 
Koninklijke Rederijkerskamer waren, zelfs dat ik columns schreef. Je 
bent natuurlijk ook erevoorzitter van deze mooie groep 
cultuurminnende leden, ook al hebben we je jammer genoeg nooit 
mogen ontmoeten als toeschouwer bij onze mooie voorstellingen. Je 
zwemt niet alleen echt, maar ook in het werk. Een overvolle agenda en 
je moet jouw Simone ook gunnen dat je eens rustig met haar op de 
bank hangt. En gelijk heb je. 
 

Maar wat was het een mooie avond, Jan, een zeer emotionele bij alle 
filmbeelden, blij maar zeker ook verdrietig. De aanslag in Utrecht in 
maart 2019, de verbondenheid van al die stille mensen tijdens de 
wandeling naar de plek waar zoveel leed veroorzaakt werd. Dan maakt 
je hart op zo’n avond weer van die vreemde traangevoelige sprongen. 
Dan denk je aan al die nabestaanden bij wie het gemis nooit, maar dan 
ook nooit zal overgaan. In maart komt er een herdenking, vertelde je, 
laten we hen niet vergeten, hun tranen blijven drogen. Ook vertelde je 
dat het goed gaat in je stad, maar dat er ook zorgen zijn, dat het her en 
der schuurt.  
 



 
Maar Jan…de tram rijdt tot de Uithof, een mooi begin voor 2020, het 
heeft lang geschuurd en het mocht wat kosten! Laten we wensen dat 
diezelfde tram veilig is voor altijd, dat er voor niemand ooit meer een 
definitief eindstation komt! 
 

Dit was jouw avond voor heel veel Utrechters, mooi en muzikaal. Wat 
een energie zat er in het geweldige gospelkoor “The Tobin Singing 
Society”. Er gingen heel wat kelen open bij de toeschouwers en stil 
blijven staan lukte niet bij zoveel ritme. (Voor wie dit leest, je kunt 
deze groep van 100 energieke dames opzoeken op YouTube of op 
Facebook. De speech van Jan is te lezen op de site van de gemeente 
Utrecht. Zeer de moeite waard). 

 

Nou dat was het weer, Jan, wat moet je daar in de Galgenwaard 
waanzinnig genoten hebben van alles en iedereen die waardering 
uitspreekt voor jouw inzet en vertrouwen in de Utrechters. Jouw 
speech was oprecht en realistisch. Je mag het weer zes jaar doen, 
Utrecht besturen samen met vele betrokken burgers. 
We wensen je samen met Simone een gezond, veilig en gelukkig 2020. 
En voor alle “Van Beersen” ook een heel gezond en gelukkig 2020 en 
succes met alles wat er op de rol staat. 
 
 Ans de Groot 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Productie najaarsvoorstelling 2019 
 

Acteren is niet makkelijk….Of zoals Ted Danson zegt: acteren is doen 

alsof, terwijl je doet alsof je niet doet alsof..!!  

Tijdens alle repetitie-avonden wist Maike Pijnappel dit op een 

innemende wijze te regisseren, waardoor samenspel, sfeer, plezier en 

inzet van de spelers optimaal bleef. 

Voor haar en alle spelers dan ook alle bewondering…!! 
 

Lees het resultaat in het treffende stukje van Ans de Groot (in dit blad). 

De zaal was beide avonden goed bezet, dankzij inspanning van iedereen. 

Wat stukkeuze betreft is ons probleem, dat niet het publiek bepaalt wat 

zij gaan zien. Gevolg is, dat niet iedereen onze toch zorgvuldig 

besproken keuze kan waarderen, hoewel Maria Goos door velen wordt  

 



 

gewaardeerd om haar zichtbaar maken van herkenbare situaties met 

soms ook overmatig grof taalgebruik. 

Fons Jansen zei ooit: op het moderne toneel worden dingen hardop 

gezegd die ze vroeger alleen achter de coulissen zegden. 

De eerste avond werden beide eenakters prachtig en met vaart gespeeld. 

De tweede avond was één eenakter helaas nu even niet zo geslaagd. 

Dit had diverse oorzaken, die uitvoerig werden besproken in onze 

leerzame evaluatie. 
 

Maike, de regisseur, vertelde bij een eerste productie-afspraak haar idee 

over het decor: een Italiaans restaurant met bar/tafel/stoelen enz. waar 

de ene avond de mannen en de andere avond de vrouwen elkaar zouden 

ontmoeten, opzij van het toneel een huiselijk gebeuren voor een stil spel 

tijdens de ontmoeting in dit restaurant. Dat klonk mij zeer ingewikkeld 

met heel veel materiaal en rekwisieten. Ik vreesde dus bedenkelijke 

blikken van het decor-team. Neen dus, wat ik uit ervaring had kunnen 

weten! Steven van den Berg en Korz Meerveld zagen het helemaal 

zitten en Eveline du Croo had al ideeën om samen met Karen Hofstee 

voor een sfeervolle inrichting te zorgen.  

Wat een feest te weten dat dit creatieve decorteam het een uitdaging 

vindt om met minimale kosten een maximaal resultaat te bereiken. Ik 

vind dit heel bijzonder en daarom toch leuk om te melden dat de 

decorbouw slechts een halve pot verf heeft gekost (bar 

hergebruikt/gewijzigd en hout vloer etc. uit een verbouwing van het 

huis van Stevens dochter). De inrichting+etenswaar  

kostte een paar tientjes, alle overige attributen bij elkaar gesprokkeld. 

Korz wist te regelen dat de zeer nuttige generale repetitie gehouden kon 

worden in de werkplaats van De Reclamemakers/Utrecht. Voor onze 

Koninklijke Rederijkerskamer vind ik het decorteam decorabel..!! 

 

Samengevat: 

Anders dan de naam van de voorstelling “nu even niet” en “nu even 

wel” doet vermoeden was er een “nu een aanhoudende” medewerking, 

hulp en bijstand van de hele cast, bestuur en overige leden/vrienden van 

Jan van Beers. Deze weldaad verdient een groot applaus..!! 

 

Mijn productie-taken/bemoeienis in velerlei opzichten bleef daarom 

prikkelend boeiend. Inmiddels zijn wij met veel zin weer gestart met de 

voorbereidingen voor het najaarsstuk 2020. 

   
 Marjan Jansen, productie 

 



 
‘’Nu even niet, nu even wel’’ van Maria Goos 
Terugblik op de najaarsvoorstelling 8 en 9 november 2019 
 

Als je het toneelstuk drie keer mag aanschouwen, één keer de inloop 
en twee keer de voorstelling, dan weet je wat er gebeurt. Is dat zo? 
Dat is het spannende, het onverwachte en de groei van een 
toneelstuk. Heel wat repetities gaan er aan vooraf. Er wordt geschaafd, 
gelachen, gemopperd en eindelijk ben je blij en tevreden. De gordijnen 
kunnen open blijven. “We gaan spelen” twee avonden in het mooie 
ZIMIHC theater in Zuilen, eenieder al wel bekend. 
 
Vier oude studievrienden : Gert-Jaap Das als Arie, Bertram Rigter als 
Har, Piet de Laat als Joris (man van Carolien), Wibo Senders (man van 
Heleen),  begeven zich iedere maand naar een restaurant om hun 
zielenroerselen ter tafel te brengen, bespied door de  serveerster, 
gespeeld door Marijke Dashorst, die af en toe haar ogen laat rollen als 
er weer wat schuttingtaal de ruimte in vliegt. 
Allerlei herinneringen komen in hen naar boven, roerige vakanties met 
allerlei frivole avontuurtjes. De drank vloeit rijkelijk en de serveerster  
loopt af en aan om bij te schenken. Irritaties ook over en weer, Arie eet 
te veel om over zijn drankgebruik maar te zwijgen. Ze vallen Michiel 
aan over zijn gedrag met vrouwen terwijl hij getrouwd is met Heleen.  
Hier en daar wat grof gebekt maar Maria Goos gooide wel meer 
krachttermen in haar oeuvre. Discussies worden feller en emoties 
lopen hoog op. Stoere mannenverhalen over hun huwelijken, hun 
vrouwen die onder een vergrootglas te kijk worden gezet. Beetje 
macho, beetje puberaal. Eten en drinken, véél drinken, maakt de 
tongen behoorlijk los, goedschiks of kwaadschiks, het kan alle kanten 
op. Lappen teksten die wat mij betreft wel wat ingekort hadden 
mogen worden. De avond duurde wat lang bij de mannen. Dan verliest 
het aan spanning en aandacht van het publiek.  
 
Totdat het ineens stil werd in de zaal. Michiel, een van de vrienden 
moest iets vertellen, hij had een tumor. Wat er toen gebeurde 
ontroerde me zeer. Eerst het dansje met Heleen aan de strijktafel op 
de betekenisvolle tonen van een lied van Herman van Veen. Het 
nieuws van zijn tumor sloeg in als een bom, verbijstering en onmacht.  
De teksten, de drie mannen als mantelzorger, die hun vriend letterlijk 
 



 
thuis brachten tot in zijn laatste uur. Dat was de diepgang die je dus 
aanvankelijk soms miste. Daar stonden ze dan  hulpeloos verdrietig te 
zijn. Een mooi staaltje emotie, een echte vriend was heengegaan.  
 
Na de pauze verschenen vier vrouwen op het toneel. “Nu even wel”. 
Deze twee eenakters werden door Maria Goos afhankelijk van elkaar 
geschreven in 2001 en 2003 als een soort lunchtoneel. Ze werden later 
samengevoegd tot één geheel. Dat kon ook, gezien de inhoud van 
beide stukken. De mannen konden het over hun vrouwen hebben en 
de vrouwen konden zich daarna uitleven op hun echtgenoten. En zo 
geschiedde.  
De vier vrouwen komen een jaar na het overlijden van Michiel bij 
elkaar in hetzelfde restaurant. Zo krijgen we een gepeperd inkijkje in 
het leven van diezelfde mannen. Hilarisch gespeeld door Tonneke als 
Heleen, Nore als Lia, Karin als Carolien en Lisanne als Marieke.  
Heleen, Lia en Carolien bespreken de situatie en wachten met 
spanning op de dame die blijkbaar vreemdging met de aan tumor 
overleden Michiel. Allerlei herinneringen komen boven, zoals hun 
gezamenlijke vakanties met de vier vrienden in Spanje, hun gerommel 
met vrouwen. Ze hebben het over vroeger, de muziek, rock en roll , 
Karin als Caroline deed wel even uit de doeken hoe die danspassen 
gingen als Tina Turner zonder blikken of blozen. Herinneringen over 
vroeger kwamen boven, hun kindertijd, wat voor snoep ze naar binnen 
werkten.  
Ze spraken schande over de scheve schaats rijdende vriend Michiel die 
vreemd ging bij het leven en inmiddels vast niet in de  hemel 
opgenomen was. Over die slome Joris die niet zo sloom bleek te zijn, 
Caroline moest het maar voor gezien houden met hem op advies van 
haar vriendinnen. De spanning werd hilarisch opgebouwd. De zaal 
reageerde uitbundig. En dan verschijnt de vrouw in kwestie op het 
toneel, de weduwe ondervraagt, pakt uit en wordt boos, heel boos 
zelfs als blikken konden doden…... Een felle rol voor Tonneke als 
Heleen. Als alles niet blijkt te zijn wat het is geweest gaan ze los op 
Marieke, die al twee jaar het liefje was van Michiel, de man van 
Heleen. De verbijstering van weduwe Heleen is groots en meeslepend. 
Maar de verbazing en de rust van Marieke houden de dames ietwat in 
toom. Ze vertelt zonder blikken of blozen dat ze van Michiel gehouden 
had al twee jaar lang. Maar dat Heleen daar profijt van had gehad  
 



 
want Michiel hield ook van Heleen en sprak altijd erg liefdevol over 
haar. Dat zou een terechte oplossing moeten zijn van dit hele bizarre 
verhaal vol intriges, bij de mannen ging het nergens over dat 
herhaalden ze telkens, bij de vrouwen lag het beduidend anders!   
 
Prachtig toneel, hilarisch en een feestje om naar te kijken, dat de ober, 
gespeeld door Jöns ten Cate, bij één biertje de bestelling op moest 
schrijven. Geestig! Dat hoorde bij hem. Trouwens Jöns speelt niet, hij 
blijft zichzelf gewoon Jöns. Jöns ten Cate. 
De dames gebruikten iets minder schuttingtaal dan de heren en als ze 
op het laatst aan elkaar vragen “Wat zeggen jullie tegen vagina?” Cute, 
dat was het “Cute”. 
 
Het decor met een prachtig gedekte tafel en een heuse ober en bar 
was mooi bedacht. Ze waren er weer de echte talentvolle “Van 
Beersen”, de vrijwilligers, de decorbouwers en een geweldige 
regisseuse. Het waren twee heerlijke avonden toneel met zeer veel 
belangstellenden. “Van Beers” leeft nog steeds en wij hebben oprecht 
genoten van toneel, de nazit met heel veel, oneindig veel bitterballen, 
er waren er zelfs nog over! 
 Ans de Groot 
 

 
 

v.l.n.r.: Eveline, Marijke, Lisanne, Gert Jaap, Tonneke, Bertram, Karin, Piet, Nore, 
Wibo, Jöns en Maike 



   

v.l.n.r.: Gert Jaap, Bertram, Piet, Wibo 

 

 

 v.l.n.r.: Bertram, Piet, Gert Jaap, Wibo, Marijke 



 

v.l.n.r.: Karin, Lisanne, Tonneke, Nore  

 

  

v.l.n.r.: Karin, Jöns, Nore 
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    OP DE ROL     

 2020 

 

 

 17 en 18 januari                                  
 Eenakterfestival Karakter 
 Baarn  
 
 
 

18 maart                     
Algemene ledenvergadering 
 
 
 
18 april                   
Eenakterfestival ZIMIHC, 
theater Stefanus, Utrecht 

 
 

 
6 en 7 november 
Najaarsvoorstelling     
ZIMIHC theater Zuilen 

 

                                                                                

  
 

 

 

 
 
BESTUUR 
 
Erevoorzitter: Jan van Zanen 
Burgemeester van Utrecht 

 
 
Voorzitter 
Vacant 
 
Secretaris en ledenadministratie 
Joop de Groot 
Donkeregaarde 66 
3436 ZG Nieuwegein 
Tel: 030-6032866 
joop.degroot@planet.nl 
 
Penningmeester  
Jöns ten Cate 
Petrarcalaan 63 
3533 CR Utrecht 
030-2945126 
m.cate6@kpnplanet.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 
 

mailto:info@janvanbeers.nl
http://www.janvanbeers.nl/


 


