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Beste lezer, 
 
In het laatste nummer van de Beersberichten vertelden we dat dit najaar het toneelstuk De Graaf van 
Monte Cristo gespeeld gaat worden. Daar moeten we nu op terugkomen. Na de startbijeenkomst op 
12 mei is gebleken dat een aantal beoogde spelers zich om diverse redenen heeft teruggetrokken.  
En ondanks het feit dat we een aantal nieuwe, jonge spelers mochten begroeten betekende dit, dat we 
de bezetting van dit stuk niet rond konden krijgen. Dus is besloten om in ieder geval dit jaar dit stuk 
niet te gaan spelen. 
 
Samen met de resterende spelersgroep hebben onze regisseur, Maike Pijnappel, en het bestuur 
gezocht naar een alternatief. Uiteindelijk is dit gevonden. 
We gaan “Orestes en Elektra” spelen, geschreven door Mark Boode, naar “Mijn Elektra” van Koos 
Terpstra. Op zijn beurt heeft hij dat stuk gebaseerd op het bekende verhaal uit de Griekse mythologie 
over Elektra en Orestes, kinderen van de krijgsheer Agamemnon en diens vrouw Klytaimnestra.  
Deze kinderen willen de moord door hun moeder op hun vader wreken. Meerdere Griekse 
tragedieschrijvers hebben dit thema verwerkt in een toneelstuk, en ook later heeft dit verhaal 
toneelschrijvers geïnspireerd. Het is dan ook een verhaal van alle tijden, met elementen liefde, verraad 
en wraak. 
 
Zoals in de Griekse tragedies niet ongebruikelijk is, is er ook in dit stuk een koor: een aantal spelers die 
enerzijds in contact met het publiek informatie over het spel en het verhaal geeft, maar ook 
commentaar levert op het stuk en soms met de spelers in gesprek gaat. 
 
We zijn blij dat we u op 2 en 3 december 2022 dit stuk kunnen tonen. U kunt dan ook kennis gaan 
maken met inmiddels 7 nieuwe, jonge en enthousiaste spelers, van wie wij hopen dat zij het niet bij 
deze ene voorstelling laten. 
 

 
 
Ondanks de herhaalde oproep heeft zich tot nu toe niemand gemeld die bereid is om te voorzien in 
de vacature van voorzitter. Juist nu we met een nieuw elan aan de slag gaan zou het mooi zijn als 
zich dat ook vertaalt in een nieuwe enthousiaste voorzitter. Wie pakt deze uitdaging aan? 
 
Met vriendelijke zomergroet, 
 
Namens het bestuur, 
Gert Jaap Das, secretaris 


