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WINTER UITGAVE
Eenakterfestival 2017 in Baarn 20 en 21 januari

Urgent:
‘Jan van Beers’ nog steeds op zoek naar een nieuwe
voorzitter
In de vorige 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 huidige voorzitter, Marijke Dashorst, heeft al eerder kenbaar
gemaakt dat zij haar functie per 5 april 2017, de datum van de
volgende Algemene Ledenvergadering, zal neerleggen.
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 Joop de Groot, zal graag voorstellen in ontvangst
nemen. Dit kan telefonisch (030 6032866) of schriftelijk
(info@janvanbeers.nl).

Woord van de voorzitter.........
Met op de achtergrond een voorproefje van het geknal dat ons
om 24.00uur ondersteunt bij de start van 2017, wil ik u allen
namens het bestuur een liefdevol en gezond jaar wensen.
In het afgelopen jaar zijn dierbare leden van ons heen gegaan:
leden die van grote betekenis zijn geweest in de geschiedenis
van en voor de leden en vrienden van Jan van Beers.
In 2016 waren we zeer succesvol met onze eenakter Exit….?
We vielen in de prijzen. Ook de najaarsvoorstelling 'De Vrek'
trok met aantrekkelijk spel twee avonden veel publiek.
We zijn op de goede weg: 'De Leider' van Ionesco wordt de
inbreng van onze Jan tijdens het eenakterfestival in Baarn op
20 en 21 januari ( wij spelen de 21ste).
Wij rekenen op uw ondersteuning, applaus en hoera’s.
Ik hoop dat deze digitale versie van de Beersberichten u
evenveel leesplezier brengt als alle voorgaande papieren edities.
Marijke Dashorst

Gelukkig Nieuwjaar -- Happy New Year -- Feliz Año Nuevo
Bonne Année -- Bonan Novjaron -- Felice Anno Nuovo
Shana Tova -- Godt Nytår -- Ein glückliches neues Jahr

EENAKTERFESTIVAL 2017 TE BAARN
Jan van Beers speelt "De Leider''
Twee avonden, acht verenigingen, drie prijzen, één
professionele jury en een enthousiast publiek! Het derde
e
weekend van januari is het weer zo ver, voor de 30 keer vindt
het Eenakterfestival in Baarn plaats. Op zaterdagavond 21
januari staat 'Jan van Beers' op de planken met "De Leider"!

“De Leider” is een komisch stuk, geschreven door Eugène Ionesco, over
grenzeloze bevlogenheid en onvoorwaardelijke liefde. Kiezen we er voor om te
houden van het onbekende of van dat wat in steen gebeiteld staat? Het toont
ons hoe wij, gewone stervelingen, leven en sterven bij de gratie van één,
onbetwistbare, onbetwijfelbare, onberispelijke leider. Onze leider. Uw leider.
Dé Leider. Hoera! Lang leve De Leider! Applaus.
Regie, vertaling & bewerking: Tom Dello
Spelers: Gert Jaap Das, Marijke Dashorst, Dennis Hamwijk, Piet de Laat,
Grarda Rensen en Lisanne Verbeek
“De Leider” begon met een eerste lezing van maar 9(!) minuten! Oh jee, hoe
gaan we daar een half uur durende eenakter van maken? Gelukkig ontstonden
er snel een hoop ideeën. Onder andere werd er voor Marijke een tekstloze rol
gecreëerd. Als Minister van Propaganda heeft ze de belangrijke taak het
publiek warm te stomen voor De Leider. Hoe zal ze dit doen zonder haar stem
te gebruiken? En zal dit haar lukken?
Daarnaast zijn veel scènes uitgewerkt met stil spel. Tom daagt ons vooral uit
om onze rollen fysiek vorm te geven. Hij laat ons rennen over het podium, een
paringsdans uitvoeren, verstoppen in het volle zicht etc. Ondertussen is
“De Leider” al uitgegroeid tot een stuk van ruim 20 minuten en de laatste
pagina’s van het script moeten nog uitgewerkt worden. Oh jee, hoe gaan we
hier een half uur durende eenakter van maken?
“De Leider” is een humoristisch en absurdistisch stuk, met personages die
normale dingen heel bijzonder maken. We lachen wat af tijdens de repetities,
dus dat belooft wat voor de 21ste! Bestel snel tickets via www.speeldoosbaarn.nl.
PS: Zetten jullie 13 mei ook alvast in jullie agenda? Dan hebben we ons
opgegeven voor het AT ZIMIHC festival in Utrecht!
Lisanne Verbeek

Even voorstellen.......
Ik ben Tom Dello, 27 jaar oud en docerend
theatermaker. Dit betekent dat ik voorstellingen maak en tijdens het proces altijd bezig
ben met ofwel mijn spelers ofwel mijn publiek
nieuwe vaardigheden bij te brengen.
In 2013 ben ik afgestudeerd als regisseur aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Tijdens deze studie heb ik 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.
Via Jolanda de Jong ben ik in contact gekomen met Jan van Beers, zij vertelde
altijd met veel enthousiasme over wat een leuke club Jan van Beers is dus
toen ik de kans kreeg met Jan van Beers te werken greep ik deze natuurlijk
meteen aan. Op dit moment zijn we druk aan het repeteren voor het
Eenakterfestival in Baarn.
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 wel 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.
Maar ondanks mijn liefde voor Shakespeare is mijn favoriete stuk aller tijden
niet door hem geschreven. Het stuk dat ik altijd nog graag een keer zou willen
maken is geschreven door een schrijver die veel minder bekend is: Edmond
Rostand, over een musketier met een fantastische gave voor poëzie en een
hele grote neus: Cyrano de Bergerac.

* * * * * * *

TAAL
Dinges, het mooiste woord in de Nederlandse taal
Mensen zijn altijd geneigd om woorden te kiezen voor mooie
begrippen (liefde, vrede, gezellig) of woorden met een mooie
klankvorm (desalniettemin) maar ik kies liever voor dinges.
Dinges? Maar dat is toch een heel gewoon woord? Jawel, maar schijn
bedriegt. Het begint al met de betekenis.
Dinges betekent eigenlijk dat je wel weet wat je wilt zeggen maar je
kunt (even) niet op het woord komen.
Het kan zo voor bijna elke betekenis staan, maar het drukt ook je
verlegenheid uit. Bizar!! En wat is de woordsoort van dinges?
Je kan zeggen: ''Ik kwam gisteren Dinges tegen. Hij had een dinges bij
zich, en daar werd ik helemaal dinges van, Wacht...ik dinges het wel
even.'' Hier is het woord dinges achtereenvolgens gebruikt als
eigennaam, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en
werkwoord. Het kan dus elk belangrijke woordsoort aannemen.
Flexibel! Maar goed: zo'n eenvoudig woord zal ook wel een
eenvoudige herkomst hebben. Weer mis!
Zoek het maar eens op in een etymologisch woordenboek: misschien
uit het Duits (Dings), misschien iets met het Frans (Monsieur Chose),
of het Amerikaans-Engels slang (dingus voor iemand wiens naam
onbekend of vergeten is). Kortom: alleen gissingen. Mysterieus.
We hebben dus een woord met een bizarre betekenis, een flexibele
woordsoort en een mysterieuze herkomst.
En dan is het ook nog eens een sympathiek woord, dat ons ten
dienste staat als we het even niet meer weten.
Nee, het is duidelijk: dinges is het mooiste woord in de Nederlandse
taal.
Uit: Taal, door Peter-Arno Coppen

* * * * * * *

Terugblik op de Najaarsvoorstelling: De Vrek
In de donkere dagen voor Kerst kunnen we ons nauwelijks iets voorstellen bij
een “vrekkerig gedrag”. Een gulle Sint Nicolaas, een goedgeefse Kerstman en
niet te vergeten de massale winkelkortingen. Sale, sale en nog eens sale.
Daarom was het ook zo schrikken dat ruim een maand daarvoor een enorme
vrek het podium onveilig maakte! En wel te verstaan op 4 en 5 november in het
ZIMIHC Theater in Zuilen.
In het vorige stukje had ik beloofd beide voorstellingen te gaan bijwonen. Die
belofte heb ik ook gehouden. De voorstellingen waren mij bijna ontnomen door
de plaatsing van implantaten een paar dagen vóór de speeldata! Nee, niet die
implantaten! Maar die bij een tandarts-implantoloog. Nou, als er iemand niet
vrekkig is met cijfers, dan is het de tandarts wel! U begrijpt vast wat ik bedoel.
Maar dat terzijde. Ik wijk af van mijn doel, namelijk iets schrijven over de
voorstelling “De Vrek” en hoe dat over- en binnenkwam.
Wat me meteen opviel was dat er zoveel mensen werkelijk de moeite hadden
genomen om plaats te nemen in de zaal van dit gezellige, intieme theater en dat
twee avonden achter elkaar. Altijd leuk om zoveel bekende en trouwe bezoekers
te ontmoeten.
De Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’ gaf in groten getale acte de
présence. Nu ik toch een Frans woord bezig, kom ik gelijk op de “Vrek” van
Molière. Wist je dat de wat chiquere schoen de “molière” afstamt van die
naam? Molière schreef onder dit pseudoniem. Zijn eigenlijke naam was Jean
Baptiste Poquelin. Dat mocht je zeker niet vergeten, vroeger bij je eindexamen
Frans! Als je op de middelbare school de Franse literatuur hebt moeten
ontrafelen, dan heb je ongetwijfeld een stuk van Molière moeten aandoen.
Help, wat een probleem om een stuk als l’Avare in een uittreksel te moeten
uitleggen en wel “en Français”, tenminste ik wel! Ik wist dan later niet eens waar
het over ging, want je pikte die uittreksels van elkaar en las natuurlijk die vijf
actes niet! Het komt u vast bekend voor…
Wie schetst mijn verbazing dat op 4 en 5 november het licht aanging en het
euromuntje viel? Ik begreep ineens l’Avare van Molière zonder enige hapering.
In de eerst plaats ook omdat mijn lief, Joop, thuis de teksten liep te ventileren,
die ik ook in onze tuin vond op kleine memoblaadjes, uit zijn broekzak gewaaid.
Wat heeft hij gerepeteerd, vaak iedere dag!
René Retèl moeten we niet onderschatten als regisseur, hij weet als geen ander
hoe hij zo’n ingewikkeld stuk als De Vrek moet bewerken tot een geweldige
komedie. Hij kiest zijn acteurs en actrices met een scherp oog en weet precies

wie bij welke rol hoort. Retèl klinkt wel Frans toch?
Twee avonden heb ik ruimschoots genoten van “De Vrek”, die letterlijk op
zijn centen zat en hierdoor zijn ware geluk verkwanselde. Emile Evertsen
kreeg de eer om de vrek te vertolken, op zijn lijf geschreven, de corpulentie
hoefde slechts visueel toegevoegd te worden. Wat was jij een verschrikkelijk
onuitstaanbare, onsympathieke, gemene gierigaard. Je kinderen dood
wensen, je personeel als oud vuil behandelen, je zogenaamde vrienden
belagen en beschuldigen van complottheorieën, een te jonge dame aan de
haak willen slaan, notabene de verloofde van je zoon. Ieuw, ieuw, ieuw.
Respect voor deze rol, die jij meesterlijk speelde met Piet de Laat die als jouw
geweldige tegenspeler onmisbaar was in dit stuk. En gelukkig had je daar
Joop op het laatst als verlosser van alle problemen, en die jou liet zien wat
liefde en echte tranen inhielden bij het ontroerende weerzien van zijn twee
kinderen. Je moest hem nog wel even een poot uitdraaien. Een vrek blijft
immers een vrek! Ik mag toch wel even zeggen dat wij als gezin erg trots
waren op papa, opa en mijn enige echte liefde, Anselme, Joop de Groot.
Natuurlijk wil ik de andere spelers niet te kort doen. Alleen samen en met
veel doorzettingsvermogen kun je zo iets ingewikkelds op de planken zetten.
Twee avonden een feestje om naar te kijken… Wibo, Berry, Gijs, Jelle, Jöns,
Karen, Grarda, Lisanne, Melanie en Sander. Stuk voor stuk prachtige rollen.
Het decor was heel mooi bedacht in een soort bos met vallende en ritselende
bladeren als tuin van de vrek. De voile doeken maakten het geheel compleet.
Knap verzonnen en uitgevoerd! Wat ook een uitstekende vondst bleek, was
het muzikale entertainment tussendoor, vertolkt door Karin en Huib, de
juiste klanken op het goede moment. Wat een timing!
Dan nog Eveline, rechtop met het centenbakje, we weten hoeveel hand- en
spandiensten jij hebt verricht samen met de decorbouwers Steven en Kors.
Zonder jullie zou het niet zo geweldig zijn overgekomen.
De sfeer, lieve mensen, het was weer ouderwets gezellig. Leuke club, die van
“Beersen”. Daar wil je bij horen in voor- en tegenspoed. Van de nazit is het nog
even genieten met z’n allen, even bijpraten onder het genot van een drankje
en bitterballen. Zo hebben we zéér genoten van de evaluatie bij ons thuis in
Nieuwegein. Iedereen kon zijn zegje doen. Dat zijn belangrijke en nuttige
leermomenten. Foto’s gekeken, gebabbeld en de “Vrek” uitgezwaaid.
Ging hij gokken in Las Vegas?? Tuurlijk, wat anders, haha. En de toneelspelers,
zij zijn al weer druk aan het repeteren voor het eenakterfestival op 21 januari
in Baarn. Gaan we winnen? Ach, we hebben al weer zoveel gewonnen.
Tot in Baarn, het wordt hilarisch!.
Ans de Groot

Achter de schermen van ''De Vrek''
Na maanden repeteren in zaaltjes van oude scholen en buurthuizen, is het
toch altijd weer een magisch gevoel om de laatste repetities op een echte
zwarte vloer, met lege stoeltjes voor je snufferd, te staan. This is where the
magic is going to happen. Zoals in elk theater is er de verborgen wereld van
de catacombe: het gangenstelsel met de kleedruimtes achter het podium.
Voor de niet theaterspelers/muzikanten is dit een verborgen wereld.
Wellicht heeft u ooit eens in een film het één en ander meegekregen, maar
om er zelf rond te lopen heeft iets magisch. Gekleurd door het helwitte
schijnsel van TLbalken, met ongestucte muren en her en der rekwisieten
van vorige producties en met de handgeschreven briefjes met geboden en
verboden voor de acteurs (Niets op de spiegels plakken! Na
gebruik: reinigen en opruimen!)
Zelf had ik nooit eerder in ZIMIHC Zuilen gespeeld. Als eerste een
kennismaking met de zaal. De mannen van de techniek druk bezig in het
grid, op zo'n 8 meter boven de grond lampen ophangen onder leiding van
de regisseur. De boom stond al en de bladeren werden er omheen
gedrapeerd. Iedereen in de weer, want last minute is een dingetje in de
theaterwereld. De 200 lege stoelen dreigen al een beetje met het idee dat
er straks 400 ogen zitten die verwachtingsvol hopen op een leuke avond.
In de kleedkamer (in de nabije toekomst een zenuwpaleis) bemachtigt
iedereen een hoekje of stoel. Ongeschreven is dit nu een klein domeintje
waar je je kan terugtrekken als het echt spannend wordt. Op tafels staan er
overal kleine cadeautjes uitgestald, om elkaar succes te wensen en te
bedanken voor een mooie repetitieperiode: toitoitoitjes heet dit in de
volksmond, een traditie, misschien zelfs een beetje bijgeloof.
De regisseur is niet aanspreekbaar, zo hoort het ook: "René, in scène 4 van
het 2e bedrijf zit me iets niet lek..." - "NIET NU!". "René, hangt die lamp zo
wel..." -"DAT ZIE IK OOK WEL!". Gelukkig, een echte regisseur hoort zo te
reageren, gespannen, want: Het Moet Goed. Iedereen gaat verder zijn
eigen gang, het komt toch wel goed, altijd!
Als iedereen in de kleren zit, even opwarmen. We staan in een grote kring
en maken de bewegingen van een yogaclub voor zestigers met geluiden uit
een kindercrèche. Niet meedoen is geen optie, want dit verstevigt het
contact en geeft concentratie. Hupsend en gekke bekken trekkend geeft
René nog wat aanwijzingen: "veel energie, groots, en luid". Ik ga al aardig
wat producties mee, maar deze drie zijn altijd de kern van de laatste

aanwijzingen van een regisseur: Energie, Groots en Luid!.
Met deze woorden trekt iedereen zich terug naar de kleedruimte.
De laatste voorbereidingen, dames nog even de wimpers netjes,
mannen nog even naar de wc.
En dan... mogen de zenuwen komen. Geloof mij: iedereen is nerveus voor een
voorstelling (anekdote is dat Halina Reijn bij elke voorstelling een spuugemmer
in de coulisse heeft staan, voor het geval dat). Deze spanning brengt je ook op
spanning, als die er niet zou zijn is er geen Energie, Groots en Luid, daar is
spanning voor nodig, net als een boog op spanning moet staan wil de pijl zijn
doelwit raken. Maar waar de ene persoon rustig op de bank gaat mediteren, is
de ander rondjes aan het lopen en iedereen aan het bevragen hoe het ook al
weer zat met die en die scène, en of alle rekwisieten wel op de juiste plek
staan... u snapt dat dit vooral achteraf grappige anekdotes oplevert.
De vijfminutenwaarschuwing. Klaar staan voor de beginopkomst. De lichten
gaan uit, we kunnen niet meer terug, we gaan voor goud!
Toitoitoi klinkt er door de catacombe. De beginmuziek klinkt, Emile gaat op en
we zijn onderweg.
Pas als het applaus klinkt is de magie verbroken, de bekroning op maanden
voorbereiding, buigen en nog een keer buigen, iedereen in glimlach van oor tot
oor.
Sander van der Veeke
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