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

ZOMER UITGAVE

OPROEPEN- OPROEPEN
“Jan van Beers” heeft zich weer aangemeld voor deelname aan het jaarlijkse
eenakterfestival in Baarn in 2018.
Ditmaal heeft het bestuur Tonneke van der Sluijs benoemd als de regisseur.
De bedoeling is dat deze eenakter ook wordt opgevoerd tijdens overige
festivals (zoals dit jaar bijv. Zimihc-theater Utrecht).
Nadere gegevens (auditie etc.) volgen later dit jaar, maar Tonneke doet hierbij
alvast een oproep om tot een stukkeuze te komen.
Marjan Jansen, productie

Het gaat gebeuren, maar niet alleen.
Met wie gaat de nieuwe leider brainstormen over een nieuwe
eenakter? Voor komende festivals ben ik op zoek
naar zeer gemotiveerde spelers en… meedenkers.
Bekroond als volgende regisseur, Zij: Tnneke.

(laat het me weten: Tonneke.freek@ziggo.nl)

SPONSORING
“Jan van Beers” komt niet langer in aanmerking voor gemeentelijke subsidie.
Ook is een vaste sponsor afgevallen. Wij zoeken daarom iemand die zich wil
inzetten voor het werven van structurele sponsoren. Dit kan natuurlijk ook een
incidentele financiële bijdrage zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van ons najaarsstuk.
Voelt u zich geroepen? Heeft u een voorstel/suggestie? Of ken u iemand die
het sponsorbeleid voor “Jan van Beers” op zich wil nemen?
Wij stellen het zeer op prijs als u dit ons laat weten (info@janvanbeers.nl)
Het bestuur

..........van de voorzitter
Laat ik beginnen met een dankwoord. Dank aan Marijke,
die de rol van voorzitter twee jaar met passie en inzet heeft
vervuld. Zij heeft de Koninklijke (en dat predicaat mogen we
de komende 25 jaar met trots blijven voeren) Rederijkerskamer
Jan van Beers nieuwe impulsen gegeven.
En daarmee heeft ze de lat hoog voor mij gelegd. Ik ga mijn best doen om
hieraan een goed vervolg te geven, daarbij gelukkig geholpen door de andere
bestuursleden.
Voor wie niet aanwezig was op de ALV: mijn naam is Edwin de Nies.
Sinds een jaar of zeven ben ik verbonden aan de theatergroep Curtains-Up,
waar mijn eerste rol die van regisseur was in het stuk “Op zoek naar een
auteur”. Hoe symbolisch is het dan dat Jan van Beers voor de
najaarsvoorstelling juist dit stuk op de planken gaat brengen. Via Jolanda de
Jong ben ik ook in contact gekomen met Jan van Beers en na prettige
gesprekken met Marijke en de andere bestuursleden heb ik besloten mij
kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.
In het dagelijks leven ben ik lead architect bij het CIBG, waar onder andere het
donor-register wordt beheerd. Mijn vrije tijd besteed ik met vrienden en
theater maken bij Curtains-Up.
Wat mijn plannen voor Jan van Beers betreft, geloof ik in de kracht van het
collectief. De mensen die ik tot nu toe gesproken heb, zijn allemaal even
betrokken bij de vereniging. Er zijn genoeg ideeën om de vereniging verder te
brengen. En ik ben ervan overtuigd dat we samen, door onze liefde voor
theater en welsprekendheid, ons motto “steeds beter” invulling kunnen geven
en waar kunnen blijven maken!

Edwin de Nies

Voortgang Najaarsvoorstelling
Sinds een aantal maanden wordt er wekelijks in De Werkschuit in De Bilt volop
en met veel plezier gerepeteerd voor het najaarsstuk 'Zes personages op zoek
naar een auteur' van Luigi Piandellovolop. De regie is in handen van Jolanda de
Jong die het stuk opnieuw bewerkte tot 'Nog steeds op zoek naar een auteur'.
Pirandello's werk wordt gerekend tot de stroming van het modernisme, waar
de worsteling met de veranderende maatschappij centraal staat en waarbij
oude zekerheden verdwijnen. Een centraal thema van zijn werk is dan ook de
identiteitscrisis van zijn personages.
Luigi Pirandello werd 150 jaar geleden op Sicilië geboren (1867 - 1936).
Hij was voorbestemd om de zwavelmijn van zijn vader over te nemen maar
interesseerde zich meer voor literatuur en begon in 1887 te studeren aan de
Faculteit der Letteren aan de universiteit van Rome. In 1934 ontving hij de
Nobelprijs voor Literatuur.
Naast romans schreef Pirandello novellen en theaterstukken. Opvallend is dat
hij zijn theaterstukken vaak baseerde op eerder geschreven novellen, een
'plagiator van zichzelf' dus. Een van de bekendste en belangrijkste werken is
'Sei personaggi in cerca d'autore' (zes personages op zoek naar een auteur),
voor het eerst opgevoerd in Rome in 1921. Het gaat over zes personages die
door hun schrijver halverwege het scheppingsproces in de steek zijn gelaten.
Zij verschijnen op een toneelrepetitie van een regisseur en een groep acteurs,
en eisen aandacht voor hun situatie.
Jolanda heeft dit aangrijpende drama, waar verschillende werkelijkheden door
elkaar lopen als 'waterverf op nat papier' op een originele manier bewerkt en
onder haar deskundige en stimulerende leiding haalt ze werkelijk al het
mogelijke (en soms onmogelijke) uit de spelers!!
Wij hopen...en verwachten natuurlijk dat u het resultaat met of zonder
vrienden en/of familie komt zien op 3 en 4 november a.s.
N.B: Ter gelegenheid van zijn 150e geboortejaar wordt op veel plaatsen in de
wereld aandacht besteed aan Pirandello. Van 24 tot 27 augustus 2017 zal het
festival Cinema Pirandello plaatsvinden in Eindhoven.
Grarda Rensen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke
Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, gehouden op 5 april 2017 om
20:00 uur in Hotel Café Restaurant “De Biltsche Hoek”, gelegen aan
De Holle Bilt 1, De Bilt
1. Opening van de vergadering.
De vergadering, waar 20 leden en vrienden bij aanwezig zijn, wordt geopend
door de voorzitter. In haar openingswoord herdenkt zij Hans Willem du Croo en
Hermien van ’t Blik, van wie wij in 2016 afscheid hebben moeten nemen.
In de agenda zal een wijziging plaatsvinden: De punten 10 en 11 zullen na punt 6
worden behandeld. Daarna wordt de voorgestelde agenda verder gevolgd.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 Bericht van verhindering is ontvangen van erevoorzitter Jan van Zanen.
 Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Emile Evertsen,
Wibo Senders, Karen Hofstee, Berry Hupsel en van enkele vrienden.
 Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016.
Naar aanleiding van de laatste opmerking bij het laatste punt (wat verder ter tafel
komt/rondvraag) vraagt Gert Jaap Das wat de situatie is met betrekking tot de
repetitieruimte. Tot de zomervakantie kunnen we gebruik blijven maken van
De Werkschuit in Bilthoven. Daarna is nog niet zeker. Een alternatief is een ruimte
in Overvecht.
Er zijn verder geen aanmerkingen op de notulen. De notulen worden met dank aan
de secretaris vastgesteld.

4. Jaarverslag over 2016 van de secretaris.
De secretaris, Joop de Groot, leest het verslag voor over het verenigingsjaar 2016.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Hans Willem du Croo en van Hermien
van ’t Blik. In het verslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten die door de
vereniging zijn georganiseerd zoals voorstellingen en evenementen.
Ook zijn gebeurtenissen gememoreerd waar het bestuur en/of leden en vrienden
acte de présence hebben gegeven, zoals de kennismaking met de erevoorzitter,
Jan van Zanen, festiviteiten van de universiteit, deelname aan het 33e
Internationale Rederijkerscongres te 's-Hertogenbosch en bezoeken aan andere
verenigingen.
Het volledige verslag zal in de Beersberichten worden gepubliceerd.

5. Balans en Staat van Baten en Lasten 2016
De penningmeester, Sandor de Gier, presenteert het overzicht van de financiële
ontwikkelingen over het afgelopen jaar. Het verenigingsjaar 2016 wordt met een
verlies van € 4.565,- afgesloten. Grotendeels in verband met hogere uitgaven voor
de najaarsvoorstelling (jubileum) en minder ontvangen giften en sponsorgelden.
Dankzij een nog altijd sterk eigen vermogen van ruim € 25.000,- kan de vereniging
dit goed opvangen.
Piet de Laat vraagt of de vermindering van de giften structureel is. Dit is inderdaad
helaas het geval aangezien vaste sponsors (Ridderschap van Utrecht en de
gemeente Utrecht) hun bijdrage hebben beëindigd.

6. Kascommissie.
Jan Keuker en Peter van den Berg hebben als leden van de kascommissie de in- en
uitgaven (“financiële roerselen”) van de vereniging bij de penningmeester aan een
nauwkeurige controle onderworpen en hebben hun ervaringen op papier gezet.
De tekst van dat verslag zal in de Beersberichten worden gepubliceerd.
Peter van den Berg declameert het geschrevene waarin uitgebreid verslag wordt
gedaan van het werk van de commissie, inclusief de reis naar Heemstede en de
politieke omgeving die op dat moment ieders aandacht had. De uiteindelijke
conclusie van de commissie was, dat de financiële documentatie in orde was en dat
zij de leden konden voorstellen het bestuur van de Koninklijke Rederijkerskamer
‘Jan van Beers’ decharge te verlenen betreffende de Jaarrekening 2016. Bij
acclamatie werd hieraan door de aanwezige leden gevolg gegeven.
Jan Keuker en Peter van den Berg bieden zich aan om ook volgend jaar plaats te
nemen in de kascommissie. Dit aanbod is bij acclamatie door de aanwezige leden
aangenomen.

7. Wijziging bestuurssamenstelling
Mevrouw M.T.H. (Marijke) Dashorst is afgetreden. Marjan Jansen bedankte haar
namens de leden voor haar inspanningen om het voorzitterschap van de vereniging
tijdelijk op zich te nemen.
Haar ontslag is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen.
De heer E. (Edwin) de Nies heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van
voorzitter van de vereniging. Hij stelt zich aan de leden voor. Aangezien zich verder
geen leden hebben aangemeld voor deze functie, is de aanwezige leden gevraagd
met de benoeming akkoord te gaan.
Zijn benoeming is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen.
8. Wijziging bestuurssamenstelling
Op voorstel van het bestuur om het bestuur uit te breiden met een functionaris,
verantwoordelijk voor artistieke zaken, heeft mevrouw T. (Tonneke) van der Sluijs

zich beschikbaar gesteld. Zij is indertijd door Clari de Lieme voor deze functie
benaderd, maar beschikt nu pas over voldoende tijd om deze functie inhoud te
kunnen geven. Zij hoopt “dat zij ons zal welgevallen”. Aangezien zich verder geen
leden hebben aangemeld voor deze functie, is de aanwezige leden gevraagd met
de benoeming akkoord te gaan.
Haar benoeming is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen.
9. Begroting 2017
De penningmeester, Sandor de Gier, presenteert de begroting voor 2017. Het
resultaat zal naar verwachting € 1.000,- negatief zijn. Onder meer uitgaande van
minder ontvangsten uit giften en sponsorgelden. Door besparing rondom de
najaarsvoorstelling (bijvoorbeeld door keuze voor een andere regisseur) blijft het
verlies nog binnen de perken. Het eigen vermogen van de vereniging kan dit verlies
evenwel opvangen. De uitdaging schuilt hem er in voor het komende
verenigingsjaar nieuwe inkomsten te genereren en nieuwe leden te werven. De
begroting 2017 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
10. Evenementencommissie
Lid van deze commissie zijn Peter van den Berg, Berry Hupsel, Eveline du Croo en
Karen Hofstee. De commissie stelt voor om het voorjaarsevenement op 13 mei
voor leden en vrienden af te sluiten met een nazit. Voor het najaarsevenement op
23 september wordt een bezoek aan de Amersfoortse Stadsbrouwerij voorgesteld,
eventueel in combinatie met een workshop. Dit staat nog ter discussie.
Het voorstel van de commissie is om in het vervolg één activiteit per jaar te
organiseren.
11. Najaarsvoorstelling
Marjan Jansen deelt mee dat de voorbereidingen van start zijn gegaan met een
auditie. De keuze is gevallen op “Zes personages op zoek naar een auteur” van
Luigi Pirandello. De tekst wordt aangepast en bewerkt door regisseur
Jolanda de Jong. Op 11 april komen de spelers bijeen voor de rolverdeling.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
 Piet de Laat memoreert dat Barbara de Grijff vorig jaar diverse mensen heeft
geïnterviewd. Hij vroeg zich af wat er uiteindelijk is uitgekomen.
Lisanne Verbeek zal hierover contact opnemen met Barbara.
 Gert Jaap Das merkt op dat hij blij is met de samenwerking met Curtains-Up en met
de twee bestuursleden (Sandor de Gier en Edwin de Nies) en de twee regisseurs
(Jolanda de Jong en Tom Dello), die deze samenwerking heeft opgeleverd.
 Gert Jaap Das dankt de secretaris voor de mooie woorden naar aanleiding van het
overlijden van Hermien en Hans Willem.
 Jöns ten Cate vraagt naar de data van de najaarsvoorstelling. Deze vindt plaats op
vrijdag en zaterdag (3 en 4 november). Ter discussie staat een matinee uitvoering
op de zondag. Maar dat zal nog niet dit jaar plaatsvinden.

13. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering. Hij nodigt de aanwezigen uit om in de bar van
het hotel onder het genot van een drankje en bitterballen verder na te praten.

Verslag van de secretaris van de Koninklijke Rederijkerskamer
‘Jan van Beers’ over het jaar 2016.
Ook dit jaar begint het jaarverslag weer in mineur. We hebben afscheid
moeten nemen van Hans Willem du Croo Kampmeinert op 3 maart en van
Hermien van ’t Blik op 18 september. Twee unieke persoonlijkheden aan wie
de vereniging veel te danken heeft. Wat zij de afgelopen jaren op het toneel,
maar ook daarbuiten hebben laten zien is nauwelijks met woorden te
beschrijven. Wij blijven hen missen. Onze rederijkerskamer is dankbaar dat zij
zo veel jaar lid hebben willen zijn.
Nadat de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, in 2014 het
erevoorzitterschap van onze rederijkerskamer had aanvaard, vond het bestuur
het tijd om persoonlijk kennis met hem te maken. Tijdens een ontmoeting op
het stadhuis heeft het bestuur op 15 januari de vereniging aan hem
voorgesteld en hem uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens onze voorstellingen
en evenementen, als zijn agenda dat toeliet.
Het eenakterfestival, georganiseerd door Karakter op 22 en 23 januari in
Baarn, was een evenement waar onze rederijkerskamer opnieuw acte de
présence heeft gegeven en wel met het stuk “Exit…?!” onder regie van Jolanda
de Jong. Het enthousiasme van de spelers werd beloond met een derde prijs
voor de eenakter en met de prijs voor de beste acteur/actrice, die
Grarda Rensen in ontvangst mocht nemen.
De start van de voorbereidingen voor de najaarsproductie vond plaats op
22 maart met een auditie en workshop in het Weeshuis van de Kunst in De Bilt.
Regisseur René Retèl was op zoek naar kandidaten die geschikt waren voor een
opvoering van De Vrek van Molière.

Een maand later, op 13 april, vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats in De Biltse Hoek in De Bilt. De 22 aanwezigen waren getuige van het
aftreden van Ria Keuker als penningmeester. Zij werd bedankt voor haar
inspanningen en opgevolgd door Sandor de Gier. Van deze gelegenheid
maakte de voorzitter, Marijke Dashorst, gebruik om er nogmaals op te wijzen,
dat zij haar functie slechts tijdelijk had aanvaard en dat de leden van de
vereniging op zoek moesten gaan naar een nieuwe voorzitter in 2017.
Een paar dagen later, op 19 april, vond de eerste repetitie voor de najaarsproductie plaats. Aanvankelijk eenmaal per week, maar na de onderbreking in
de vakantieperiode ook een aantal keren tweemaal per week werd toegewerkt
naar een onvergetelijke uitvoering van De Vrek.
Het 33e Internationale Rederijkerscongres werd dit jaar in ’s-Hertogenbosch
gehouden. Enkele leden van onze rederijkerskamer waren getuige van een
fantastische en indrukwekkende bijeenkomst.
Het voorjaarsevenement vond plaats op 25 juni in Oud Amelisweerd. Een
culturele ontmoeting in een indrukwekkend museum, waar gidsen ons kennis
lieten maken met de schilder Armando, de geschiedenis van de buitenplaats en
de unieke verzameling historisch behang. In Restaurant De Veldkeuken werd
de middag afgesloten met bijzondere hapjes en drankjes.
Het najaarsevenement op 24 september omvatte een nieuwe activiteit. Samen
met theatergroep Curtains-Up verzorgde de rederijkerskamer een preview van
de najaarsvoorstellingen van beide verenigingen. Een repetitie van het eerste
bedrijf van De Vrek werd gevolgd door een aantal fragmenten van “Niets…?!”,
een toneelstuk dat onder leiding van Jolanda de Jong door Curtains-Up zou
worden opgevoerd. Na de pauze was het de beurt aan de aanwezigen om mee
te doen aan korte improvisaties naar aanleiding van diverse onverwachte
opdrachten. Dit leidde regelmatig tot hilarische situaties.
Eindelijk was het dan zo ver. Op 4 en 5 november vond de opvoering van
De Vrek van Molière plaats in het ZIMIHC Theater Zuilen in Utrecht. Regisseur
René Retèl had deze klassieker opnieuw vertaald en bewerkt tot een stuk dat
aangepast was aan de huidige tijd. Tweemaal een bijna volle zaal waar het
publiek met volle teugen genoot van Emile Evertsen, Sander van der Veeke,
Lisanne Verbeek, Jelle Maarten Lof, Melanie Bos, Joop de Groot, Karen
Hofstee, Wibo Senders, Piet de Laat, Jöns ten Cate, Grarda Rensen, Gijs van
Amstel, Berry Hupsel, Eveline du Croo en de muzikanten Huib Hötte en Karin
Trap in een decor verzorgd door Steven van den Berg en Kors Meerveld.

Bestuursvergaderingen hebben zes maal plaatsgevonden, maar ook tussentijds
vond regelmatig overleg plaats om de gang van zaken van deze
rederijkerskamer soepel te laten verlopen.
Vier keer heeft er een uitgave van de Beersberichten naar de leden en de
vrienden van de Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” plaatsgevonden
en zijn ook andere relaties van de vereniging door dit medium op de hoogte
gehouden van onze activiteiten. Grarda Rensen en Marjan Jansen hebben dit
opnieuw voor elkaar gekregen. Met ondersteuning van Roel Keuker houdt
Barbara de Grijff de website bij, terwijl Lisanne Verbeek de Facebook pagina
actueel houdt.
Traditiegetrouw heeft het bestuur gevolg gegeven aan uitnodigingen voor
de Diesviering van de Utrechtse Universiteit en de opening van het academisch
jaar van de Utrechtse Universiteit. Ook hebben bestuursleden gebruik gemaakt
van uitnodigingen van Letterlievende Vereniging J.J. Cremer en Toneelgroep
Karakter.
Ten gevolge van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur,
bestond het bestuur per 31 december 2016 uit
Marijke Dashorst
Joop de Groot
Sandor de Gier
Marjan Jansen
Lisanne Verbeek

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Productie / Ledenadministratie
Algemene Zaken

5 april 2017
================================================================
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Aan de Algemene leden vergadering van de Koninklijke Rederijkersvereniging
Jan van Beers te Utrecht
Huizen (NH) en Baarn, 5 april 2017
Geachte ledenvergadering.
Op 23 maart jl. heeft de kascommissie bestaande uit de leden Jan Keuker en
Peter van den Berg de financiële roerselen van onze vereniging onderzocht.

Het boekenonderzoek vond plaats ten huize van de penningmeester, de heer
Sandor de Gier te Heemstede. Om in toneeltermen te blijven kunnen we van
een première spreken. Voor Sandor was het de eerste keer in zijn rol als
penningmeester. Jan en Peter acteerden voor het eerst als lid van de
kascommissie.
Alvorens de reis naar Heemstede vanuit het midden van het land te
aanvaarden hebben we een kort en doeltreffend seminar mogen volgen bij
Ria Keuker. Daarmee begon ons uitje.
Het rijkswegenplan had inmiddels dermate veranderingen ondergaan dat het
bij invallende duisternis voor chauffeur Peter af en toe moeilijk was zich te
oriënteren. Nieuwe rijbanen en fly-overs zoals bijv. van A1 naar A9 bij
Muiderberg alsmede de veranderingen bij Badhoevedorp zorgden voor drukke
gesprekken waarbij het zaak was de aandacht bij de weg te houden. Met
zoveel medeweggebruikers op dit uur van de dag waarlijk geen sinecure.
En dan natuurlijk onze visie op de toestand in de wereld en Europa. Daar
konden we nu eens wat uitgebreider over debatteren zo met z’n tweeën.
Natuurlijk ook over de situatie in ons eigen land met net de verkiezingen
achter de rug. Wat zal het worden, links of rechts van het midden. Hopelijk
krijgen we spoedig duidelijkheid; zelf hebben we dat niet meer in de hand.
Heemstede leek wat ver weg maar gezelligheid kent geen tijd zegt het
spreekwoord en voor we het ons realiseerden parkeerden wij de auto om
20.00 uur bij Sandor voor de deur.
De boeken zijn minutieus gecontroleerd. De penningmeester heeft opzet en
frame van de financiële verslaggeving van zijn voorganger overgenomen en
voortgezet. Dit draagt aanzienlijk bij tot goed inzicht in de jaarrekening 2016.
Onze aandacht en belangstelling ging vooral uit naar de onderbouwing van de
posten uitgaven en ontvangsten op het exploitatieoverzicht. Onze vragen zijn
adequaat door de penningmeester beantwoord en voor zover nodig vond
verduidelijking correct plaats.
Op basis van onze waarnemingen stelt de kascommissie u als algemene
ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren betreffende de
jaarrekening 2016
Jan Keuker

Peter van den Berg
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De talenreis: Het ontstaan van taal
Door Sigrid Lensink-Damen

Als je iemand op straat zou vragen hoeveel talen er in de wereld gesproken
worden, zou hij je waarschijnlijk zeggen ‘een paar honderd?’. Wat zou de
uitdrukking op zijn gezicht worden als je zegt: ‘Nee, tussen de 6000 en 7000’?
In deze rubriek neem ik je mee op reis langs de talen en taalfamilies van de
wereld. In dit eerste deel een duik in het verleden.
Het ontstaan van taal
Wij zijn vertalers en ondertitelaars. Wij houden ons nog meer dan andere
mensen met taal bezig. Voor ons is taal overal. En voor de hele mensheid geldt,
dat wij ons van andere diersoorten onderscheiden door taal.
Maar hoe oud is taal eigenlijk? Wanneer is taal ontstaan? Hebben alle talen
een gemeenschappelijke voorouder?
Het is niet zo eenvoudig antwoord op deze vragen te geven. De onderzoeken
naar het ontstaan van taal en de verspreiding van talen over de wereld, staan
eigenlijk nog in de kinderschoenen. Er bestaat ook geen eenduidige visie op
het ontstaan van talen.
Verschillende benaderingen
De een benadert dit vraagstuk via de evolutietheorie en gaat in de taal op zoek
naar de kleinste klankeenheden die nog betekenisverschil aangeven (fonemen,
zoals ‘d’ in dik, als je dit vervangt door ‘l’ of ‘s’ krijg je een ander woord met
een andere betekenis) en probeert de afgeleiden daarvan terug te vinden in
andere talen en op andere plaatsen. Hoe minder een taal verspreid is, hoe
minder fonemen hij heeft, is uit eerdere studies gebleken.
Een andere benadering is dat de mens een aangeboren ‘linguïstisch instinct’
heeft. Noam Chomsky is een van de bekendste pleitbezorgers van deze
theorie. Volgens Chomsky heeft de mens een aangeboren grammatica waaruit
hij die modules kan kiezen die hij nodig heeft om zijn moedertaal te kunnen
spreken. Bij het ontstaan van taal zou er ook een bepaald deel in de hersenen
zijn gegroeid, de zogenaamde taalmodule.
Taalkundige tijdreis
Volgens recente studies is taal waarschijnlijk ontstaan en geëvolueerd tijdens
de overgang van homo erectus naar homo sapiens, zo’n 100.000 jaar geleden.

Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden in de fysieke ontwikkeling van de eerste
mens. Om meer dan losse kreten te kunnen produceren, moest het mondkeelgebied, het vocale apparaat, zich ontwikkelen tot wat het nu is.
Ongeveer 40.000 jaar geleden kwam de ontwikkeling van taal in een
stroomversnelling doordat onze herseninhoud groeide en de samenleving
complexer werd: de mens ging gereedschap maken, hutten bouwen en land
bewerken. Daarbij waren goed communiceren en samenwerken een vereiste:
taal was geboren.
Verspreiding van talen
Omdat de eerste mens in Afrika woonde, wordt aangenomen dat taal is
ontstaan in Afrika en van daaruit over de wereld is verspreid. Om erachter te
komen hoe dit gebeurde en wanneer, proberen historische taalkundigen de
evolutionaire stappen terug te volgen. Bij gedocumenteerde talen is dat goed
te doen. Maar het wordt giswerk als de teksten opraken.
Taalfamilies
Om toch enige houvast te hebben, worden talen ingedeeld in taalfamilies op
grond van de wel geslaagde reconstructies. Een van deze taalfamilies is het
Indo-Europees, waartoe ook het Nederlands behoort.
Door overeenkomsten op te sporen, proberen taalkundigen te herleiden waar
de taal vandaan komt.

Tegenwoordig spelen computersimulaties een grote rol in onderzoek naar
talen. De onderzoeker voert cognaten (woorden die hetzelfde zijn in
verschillende talen, zoals ‘nacht’, ‘nuit’ en ‘night’) in, waarna er via ‘trial-anderror’ geprobeerd wordt om een gemeenschappelijke eigenschap te vinden.
Als de resultaten bekend zijn, worden de parameters gewijzigd en wordt weer
gekeken wat een zoektocht naar gemeenschappelijke eigenschappen oplevert.
Uit een recent experiment bleek dat grammatica ‘een gefossiliseerde
toevalligheid’ is, die is doorgegeven aan volgende generaties. Wat de
consequenties van deze resultaten zijn, moet nog blijken.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zomaar
Enkele
Zomerzinnetjes

- Als je in de zomer ergens licht ziet branden zal er wel niemand thuis zijn.
- Barbecue is een voorstedelijk zomerritueel waarbij de oudste van het gezin
vlees aan de buitenkant verbrandt, terwijl het van binnen nog rauw is.
- De winter is werkelijkheid, de zomer illusie.
- Ik hou van de lentemorgens, de namiddagen in de herfst, de winteravonden
en de zomernachten.
- Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
- Ook twee zwaluwen maken nog geen zomer.
- Nooit heeft een winter, hoe streng ook, belet dat in de zomer de rozen
bloeien.
- Zomer en winter zijn in Engeland gemakkelijk te onderscheiden..in de
zomer is de regen iets warmer.
- In de zomer overlijden er minder mensen omdat de meesten dan op
vakantie zijn.
- Het enige voordeel van leraar zijn, is dat je het in de zomer heel lange tijd
niet hoeft te zijn.
- De zomer is het seizoen waarin de toeristen zich van hun beschaving en
hun huisdieren ontdoen.

Eenakterfestival AT ZIMIHC 2017
Wat hebben we genoten van AT ZIMIHC 2017. Een hele dag theater,
waarop 9 groepen hebben laten zien wat het amateurtheater allemaal te
bieden heeft. De festivaldirecteur gaf aan dat hij onder de indruk was van
de prestaties van de groepen, maar bovenal heeft mogen beleven hoeveel
betrokkenheid en spelplezier er individueel en onderling aanwezig was.
Daar had hij helemaal gelijk in!
‘Jan van Beers’ heeft helaas geen prijzen binnen gehaald, maar wel met
veel plezier voor de laatste keer ‘De Leider’ gespeeld.
De prijzen voor de beste voorstellingen gingen naar:
1e plaats: MES
2e plaats: Volle Zaal Producties
3e plaats: Firma & Co/Producties
De publieksprijs ging naar Volle Zaal Producties
De jury over ‘De Leider’:
“Wij vonden de opening heel sterk; de bordjes werkten goed. Het
achterliggende idee van de voorstelling deugde en de tekst was goed. Het
was een gek stuk, maar het absurdisme werkte wel.
De originaliteit en absurditeit konden we erg waarderen; de grappen
werkten goed, maar probeer het niet te overacten. Bij een absurde
tekst/situatie is het raadzaam om personages zo geloofwaardig mogelijk
te houden. Ook de spanningsopbouw verdient nog wel wat aandacht; de
opgebouwde spanning werd helaas niet waargemaakt.
Er valt in de toekomst winst te behalen in de verhaalopbouw en de
geloofwaardigheid. Wel viel ons op dat er een superfijne energie hangt
tussen de spelers en dat is erg prettig om naar te kijken.''
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