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…...het laatste woordje van
de voorzitter

Wat een mooi gesprek ontspon zich tijdens de laatste algemene
ledenvergadering, bijna existentieel te noemen.
Is Jan van Beers nog een èchte rederijkerskamer of ‘verworden’ (als je die
negatieve toonzetting al zou willen gebruiken) tot een ‘gewone’
toneelvereniging.
De vraagstelling leidde tot overpeinzingen en tripjes down memory lane naar
eerdere voorstellingen, poëziemiddagen en andere voordrachten en al
pratende hierover voelde je de energie en het enthousiasme terug komen.
De wil om samen weer meer te doen aan “de beoefening van uiterlijke
welsprekendheid, de toneelspeelkunst en de verspreiding van kennis van de
Nederlandse taal- en letterkunde” is er duidelijk. Het zou mooi zijn als dit ook
leidt tot nieuwe en meer initiatieven vanuit de vereniging!
Met trots neem ik – na twee jaar – afscheid van deze vereniging en ik hoop
dat degene, die het stokje gaat overnemen, deze energie en dit
enthousiasme vasthoudt en verder brengt.
Steeds beter.

Edwin de Nies

Rederijkers Congres te Groningen op 1 en 2 juni 2019
U kunt zich nog inschrijven voor het congres op:
www.rederijkers.org/congres/groningen2019.
Alle informatie over programma, hotels, parkeren etc. kunt u vinden op
www.rederijkers.org (onder actueel)

Verwonderen
Mag alweer enige tijd erevoorzitter zijn van de Koninklijke
Rederijkerskamer 'Jan van Beers' en ontvang met genoegen de
vierjaarlijkse ‘BEERSberichten’. Vind het ook belangrijk dat Utrecht
een bloeiende kunst en cultuursector heeft. Want wie wil er nu
wonen in een stad waarin helemaal niets gebeurt? En wat is een stad
zonder bruisende podia, bibliotheek en activiteitenagenda? Gelukkig
is dit het geval, wat onder meer blijkt uit de regionale cultuurindex
voor de 50 grootste gemeenten in Nederland.
Op deze lijst neemt Utrecht een mooie vierde plaats in, na
Amsterdam, Maastricht en Leeuwarden. ‘Jan van Beers’ is daarom
één van de vele verenigingen in Utrecht die we mogen én moeten
koesteren.
Cultuur is een vestigingsfactor van belang, maar meer nog hebben we
het volgens mij allemaal nodig om ons te blijven verwonderen. Hoe
kan dat beter dan door bijvoorbeeld een voorstelling als ‘De Vrolijke
Vrouwtjes Van Windsor’ te bezoeken?
Mooi dat u afgelopen najaar erin geslaagd bent dit dolkomische
toneelstuk van Shakespeare op de planken te brengen.
Realiseer me dat het niet altijd even gemakkelijk is om een vereniging
als de uwe draaiende te houden, om iedere keer weer voldoende
vrijwilligers voor uw activiteiten te vinden. Wens u daarom graag veel
succes, inspiratie en verwondering toe.
Jan van Zanen
Burgemeester van Utrecht

Verslag van de secretaris van de Koninklijke Rederijkerskamer
‘Jan van Beers’ over het jaar 2018.
Laten we beginnen met een moment van herinnering aan het overlijden van
Berry Hupsel-Kluit. Zij is overleden op 2 augustus in Wijk bij Duurstede. Velen
van ons hebben in Leusden afscheid van haar genomen op 9 augustus. De
afgelopen jaren was zij regelmatig op het toneel te zien, zowel in eenakters
als in najaarsvoorstellingen. Ook was zij steeds bereid mee te doen met
andere activiteiten van de vereniging. Zij had zich ook opgegeven voor
deelname aan de najaarsvoorstelling. Maar dat heeft zij uiteindelijk niet
gehaald. Wij zullen haar missen. Op dit moment is het goed om ook terug te
denken aan oud-lid Gijs van Amstel die dit jaar is overleden. Tot 2016 heeft
hij in diverse toneelstukken acte de présence gegeven.
Hoewel wij uitgeloot waren voor deelname aan het eenakterfestival van
Karakter in Baarn deed zich de mogelijkheid voor de eenakter “Sorry” op te
voeren tijdens het festival van de vereniging “Ontwaakt” in Huizen, dat
plaatsvond op 2 en 3 maart. Deze eenakter werd op 7 april nogmaals
opgevoerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van CurtainsUp en
“Jan van Beers” in “Het Huis” in de Boorstraat in Utrecht.
De algemene ledenvergadering vond ook dit jaar weer plaats in HotelRestaurant “De Biltse Hoek” in De Bilt. Op 28 maart hebben 21 leden en
vrienden deze jaarlijkse ontmoeting meegemaakt. Tijdens deze bijeenkomst
nam Sandor de Gier afscheid als penningmeester, maar omdat er nog geen
opvolger beschikbaar was, gaf hij aan het beheer van de financiële zaken
voort te zullen zetten. Na enkele maanden werd Jöns ten Cate bereid
gevonden de functie van penningmeester op zich te nemen. Na een
schriftelijke stemming werd hij unaniem gekozen en op 7 september
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als lid van het bestuur van onze
rederijkerskamer.
Op 3 mei werd gestart met de voorbereidingen voor de najaarsvoorstelling.
De auditie vond plaats onder leiding van Tom Dello, die in samenwerking met
de leesclub een bewerking van het toneelstuk “De Vrolijke Vrouwtjes van
Windsor” van William Shakespeare uitgekozen had.
Onder leiding van Nina van der Mark vond op 24 mei een workshop plaats op
de inmiddels vertrouwde locatie, de pastorie in De Bilt. Het onderwerp was
“improvisatie”. Deze workshop werd dermate enthousiast ontvangen dat een
herhaling ervan op 20 september plaatsvond.
Op 8 september vond het najaarsevenement plaats. De locatie was het

Fort van Maarsseveen. Een mooie zonnige middag met veel gezelligheid
rondom een workshop smartlappen o.l.v. Greetje de Oude. De kelen gingen
los, maar konden daarna gelukkig weer gesmeerd worden.
De volgende dag, 9 september, vond op dezelfde locatie het door Jolanda de
Jong georganiseerde Sketchtival Maarssen plaats. Ook wij waren aanwezig
met een preview van de najaarsvoorstelling.
De najaarsvoorstelling, een hoogtepunt. Een door Tom Dello bewerkte versie
van William Shakespeare’s “De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor”. De generale
repetitie vond op 15 november plaats in De Bilt en de aanwezigen werden
verrast door de spelers en het decor. Op 16 en 17 november werd het stuk
twee keer opgevoerd in het ZIMIHC theater Zuilen. Twee maal een goed
gevulde zaal met enthousiast publiek dat genoot van het spel, de tekst en het
decor. Opnieuw een diepe buiging voor de acteurs Hans Frederiks, Bertram
Rigter, Lisanne Verbeek, Wibo Senders, Tonneke van der Sluijs, Nore Klok,
Piet de Laat, Gert Jaap Das, Karin Trap, Jöns ten Cate, Grarda Rensen,
Marijke Dashorst en understudy Bas Terlingen. Maar ook alle lof voor het
unieke decor van de artiesten Steven van den Berg, Korz van Meerveld en
Peter Broomans en voor de romantische kledingstukken, verzorgd door
Eveline du Croo, Karen Hofstee en Tonneke van der Sluijs. Regisseur Tom
Dello zag het allemaal al lange tijd voor zich en is er in geslaagd daarvan heel
veel mensen te laten genieten. Het moge duidelijk zijn, dat de evaluatie op
22 november bij Grarda Rensen één groot feest was.
Een opmerkelijke bijeenkomst vond plaats op 24 november in De Bilt. Het
bestuur had de Raad van Bestuur van het Verbond van Kamers van Rhetorica
uitgenodigd om hun bestuursvergadering in De Bilt te laten plaatsvinden.
Tevens waren medewerkers van de Leidse Universiteit, die zich bezighouden
met onderzoek naar rederijkerskamers, als gast aanwezig. Na afloop van de
vergadering was bovendien overleg tussen de Raad van Bestuur en de
organisatoren van het Verbondscongres 2019 in Groningen.
Bestuursvergaderingen hebben dit jaar vijfmaal plaatsgevonden. Maar
daarnaast zijn door het bestuur diverse communicatiemiddelen gebruikt om
de ontwikkelingen binnen de vereniging te volgen en te beïnvloeden.
Met dank aan Grarda Rensen en Marjan Jansen hebben vier uitgaven van de
Beersberichten de leden, de vrienden en andere relaties van de Koninklijke
Rederijkerskamer “Jan van Beers” van informatie over onze vereniging
voorzien. Ook gaat onze dank uit naar Barbara de Grijff die de website up-todate houdt en naar Lisanne Verbeek die dat doet met de facebookpagina.

Verder is vermeldenswaard dat het bestuur gevolg heeft gegeven aan
uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Utrecht, de
Diesviering van de Utrechtse Universiteit en de opening van het Academisch
jaar. Daarnaast hebben bestuursleden gebruik gemaakt van uitnodigingen
van de Letterlievende Vereniging J.J. Cremer en het bestuur van de Utrechtse
Vrouwelijke Studenten Verenigingen voor een uitvoering van Concordia
Crescamus.
Ten gevolge van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur,
bestond het bestuur per 31 december 2018 uit
Edwin de Nies
Joop de Groot
Jöns ten Cate
Marjan Jansen
Tonneke van der Sluijs
Lisanne Verbeek

Voorzitter
Secretaris / Ledenadministratie
Penningmeester
Productie
Artistieke Zaken
Algemene Zaken
27 maart 2019

v.l.n.r. Tonneke, Jöns, Joop, Edwin, Marjan, Lisanne

Jan van Beers - Verslag van de kascommissie over het verenigingsjaar
2018
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke
Rederijkersvereniging Jan van Beers te Utrecht
Huizen (nh) en Baarn, 24 maart 2019
Geachte ledenvergadering,
Op 20 maart jl. heeft de kascommissie, bestaande uit de leden Jan Keuker en
Peter van den Berg, de financiële stand van zaken van onze vereniging over
het jaar 2018 onderzocht. Het boekenonderzoek vond plaats ten huize van
Jöns ten Cate te Utrecht, die nog maar relatief korte tijd in functie is als
penningmeester. Hij heeft de financiële zaken in de tweede helft van 2018
overgenomen van Sandor de Gier die tot het moment van overdracht als
waarnemend penningmeester fungeerde. Gezien de
verschrikkelijke schietpartij op 18 maart jl. in Utrecht vinden wij het gepast
het verslag sober te houden.
We hebben de boeken zorgvuldig en nauwkeurig gecontroleerd. Min of meer
heeft de penningmeester de opzet van zijn voorganger overgenomen met
toch daarbij een eigen inbreng in de verslaggeving van het financiële reilen
en zeilen.
Zoals ook in de voorgaande jaren ging onze aandacht vooral uit naar de
onderbouwing van de posten uitgaven en ontvangsten van het exploitatieoverzicht. Onze vragen zijn adequaat door de penningmeester beantwoord
en voor zover nodig vond verduidelijking correct plaats. Soms vergde dit van
de penningmeester nogal wat extra fysieke inspanning aangezien wij het
boekenonderzoek op de begane grond deden en de computer op zolder
stond.
Op basis van onze waarnemingen stelt de kascommissie u als algemene
ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren betreffende de
jaarrekening 2018.
Jan Keuker

Peter van den Berg

Beste deelnemers van AT ZIMIHC Festival 2019,
Allereerst ontzettend bedankt voor jullie deelname: Zonder jullie zou er geen
AT ZIMIHC festival zijn geweest en wat hebben wij van jullie aanwezigheid
genoten! We hadden deze editie het geluk om een enorm divers aanbod uit
het topsegment van het amateurtheater te kunnen programmeren. Alle
voorstellingen waren op hun eigen manier mooi, grappig, ontroerend,
verrassend en intrigerend.
De jury had de belangrijke taak om jullie te beoordelen op twaalf verschillende
aspecten. Alhoewel het appels met peren vergelijken blijft, en elke voorstelling
weer op een ander aspect uitblonk, waren de juryleden vaak wel eensgezind.
Het kleine verschil in punten tussen de groepen maakt echter wel duidelijk dat
de winnaar niet zonder slag of stoot gewonnen heeft, en biedt hopelijk gezonde
strijdlust voor volgend jaar.
Wij als juryleden en organisatie hebben erg genoten van de voorstellingen en
spelplezier en ook de betrokkenheid van alle groepen. Het was een feest om
jullie bezig te zien. We zijn nu al vol enthousiasme aan het nadenken over
een vervolg in 2020 en hopen jullie dan ook allemaal terug te zien op de
volgende editie van het AT ZIMIHC festival.
Bedankt en nogmaals een daverend (schriftelijk) applaus!
Met vriendelijke groet,
Namens ZIMIHC theater Zuilen, Leendert van Veldhuizen

v.l.n.r.: Jöns, Gert Jaap, Grarda, Marijke, Piet, Tom, Karin en de jury

Juryrapport Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers
Pyramus en Thisbie

Originaliteit
Tekstbeheersing
Verstaanbaarheid
Non Verbaal
Timing
Geloofwaardigheid

8,7
8,7
8,7
9,0
8,8
8,9

Details
Karakterinvulling
Spelplezier
Samenspel
Verhaalopbouw
Mise en Scène

8,7
8,9
9,5
9,0
9,0
9,0

Jurycijfer: 8,9 (1e plek)
Wat hebben jullie een ontzettend cool stuk neergezet. De
kostuums waren goed en de enscenering was top. Het deed ons denken aan
Girls of the golden West van John Adams.
Jullie waren heel goed verstaanbaar, wat de komische scènes absoluut ten
goede kwam. De voorstelling was heel humoristisch, bijna Monty Python achtig. De muziekkeuze was gewaagd, omdat het eigenlijk te modern was,
maar pakte fantastisch uit.
Alles kan natuurlijk altijd beter, maar we vonden dit zó leuk om naar te
kijken; echt een blij spel. We zaten met een brede glimlach te jureren en
merkten dat ook het publiek erg enthousiast was. Het was overduidelijk dat
jullie ontzettend veel lol met elkaar hadden en dat is wat ons betreft precies
waar theater om draait. Door de invulling en uitvoering van het stuk, was dit
een perfecte tegenhanger van pretentieus cabarettheater.
Omdat jullie sympathieke spelers zijn, was het meteen een leuk stuk om naar
te kijken. Jullie hebben ons hart echt een beetje gestolen. Nog een speciaal
complimentje voor typecasting van ‘de muur’, want we hebben er hard om
gelachen. Dit vinden wij een schoolvoorbeeld hoe je spelers waardig op het
toneel zet.

Productie 2019
Tonneke van der Sluijs wist onze spelers te enthousiasmeren om deel te
nemen aan het Zimihc Festival 2019 met een scene uit onze laatste
voorstelling “De vrolijke vrouwtjes van Windsor” (regie Tom Dello).
“Jan van Beers” verdiende behalve de eerste prijs ook de jury-vakprijs
(van de overige zeven deelnemende toneelverenigingen).
In het kader van onze zinspreuk “Steeds Beter” wil ik u toch met gepaste trots
verwijzen naar het juryrapport in deze Beersberichten.
Een drijfveer om met deze eenakter ook mee te doen aan het
eenakterfestival 2020 in Baarn.
Op 11 april j.l. was de auditie/kennismaking voor het najaarsstuk “Nu even
niet...Nu even wel” van Maria Goos. De regisseur is Maike Pijnappel,
afgestudeerd aan de HKU als Theatermaker.
Dankzij de grote opkomst van spelers en belangstellenden werd het een
gezellige Beerswaardige avond. Zowel Maike als ook de potentiële spelers
hebben er weer veel zin in en beginnen eind april met de eerste
lezing/repetitie/rolverdeling.
Noteer al vast in uw agenda:
Uitvoering: vrijdag 8 en zaterdag november in het Zimihc theater Utrecht
Noteer ook de interessante activiteiten door de evenementencommissie op
de rol gezet (zie hieronder): 14 september en 13 oktober.
Marjan Jansen, productie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de evenementen commissie
Voor het najaar van 2019 zijn de volgende activiteiten op de rol gezet:
14 september: rondleiding in het Catharijne Convent te Utrecht.
13 oktober: bespreking van het door Jöns geschreven toneelstuk voor
Jan van Beers.
Nadere informatie volgt in de volgende Beersberichten.
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URGENT

URGENT

URGENT

‘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. Dat kan toch niet!
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).
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14 september
Rondleiding in Catharijne
Convent te Utrecht

Marjan Jansen
Kortelaan 49
3601 HK Maarssen
Tel: 0346-570527
marjanj@hetnet.nl

Artistieke Zaken

13 oktober
workshop, bespreking
toneelstuk van Jöns

8 en 9 november
Najaarsvoorstelling
ZIMIHC theater Zuilen
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Tonneke van der Sluijs
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