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Voorwoord

Met de klucht ”Pension van lichte zeden” is ”Klaver 5” 
opnieuw een uitdaging aangegaan. Deze vlot geschreven en 
veel gespeelde klucht is door onze regisseur Gerrit Bosvelt 
gekneed tot een levendig schouwspel.
De komische inhoud brengt veel ontwikkelingen en grappen 
met zich mee.

Voelt u zich na vanavond geroepen tot het toneelspel, 
schroom dan niet om u  als lid aan te melden. 

De spelers en het begeleidend team van ”Klaver 5” 
wensen u een onvergetelijke toneelavond.

Henk Wolters 

Wilt u nader 
informatie over 
“Klaver 5” neem 
dan contact op met 
Henk Wolters
055-3231853

Verloting

Even als voorgaande jaren, is er ook dit jaar weer een verloting 
met zeer mooie prijzen. De verkoop hiervan vindt plaats in 
de grote pauze. Men komt langs voor de verkoop, 6 loten 
kosten 5 euro. De prijzen kunnen na de voorstelling worden 
opgehaald. Heeft u geen prijs in het zakje, zet er dan uw naam 
en deponeer deze in de melkbus voor in de zaal. Uit deze 
melkbus wordt 1 zakje getrokken voor de hoofdprijs.

Rolverdeling

 Cor van Ginkel pensionhouder tegen wil en dank Henk Wolters 

 Betty van Ginkel zijn echtgenote Janny Roeterd

 Kees van Ginkel hun zoon Theo Mentink

 Greta Vriezenkolk pensiongaste Ini Wolters

 Joep Vriezenkolk haar zoon Frans Jacobs

 Adèle Swaanswijk pensiongaste/operazangeres Reinie Wijngaards

 Lies van Berkhout haar secretaresse Marian Harmsen

 Monique van Vleuten pensiongaste Heidi Berenschot

 Diane Kamstra pensiongaste Willeke Panhuis 

 Jochem Hartsuiker pianist Ferdinand Veldwijk

 Van Herwijnen slager Henk Roeterd

 

 Grime Willeke Panhuis & Jolanda Veldwijk

 Regie Gerrit Bosvelt 

 Souffleur Henk Roeterd

Toneelbeschrijving

 Klucht in 4 bedrijven

Als vrienden van Betty en Cor, Gerard en Saskia, plotseling 
verhinderd zijn om op het huis te passen, waarvan de 
bewoners op vakantie zijn, besluiten zij dit dan maar te doen. 
Als er opeens een vreemde dame met haar zoon in de kamer 
staan, die beweren dat ze hebben gereserveerd, wil Betty hier 
het fijne van weten en belt Saskia. Tijdens dit gesprek vertelt 
Saskia dat het huis waarin Betty en Cor hun tijdelijke intrek 
hebben genomen een vegetarisch pension is, tevens centrum 
voor spirituele levenshouding. Om Gerard en Saskia niet in 
moeilijkheden te brengen, besluiten Betty en Cor niets tegen 
de gasten te zeggen en te doen alsof zij de bewoners zijn. 
Wanneer er dan echter gemagnetiseerd en gemasseerd moet 
worden beginnen de problemen pas goed.

De auteur, De acteur, De regisseur

De auteur schrijft een toneelstuk zoals hij de gedachten heeft 
over een situatie, gebeurtenis, voorval of een belevenis.
De acteur leest een rol uit een toneelstuk en acteert/speelt 
die rol zoals hij of zij denkt dat de auteur/schrijver die rol in 
gedachten had tijdens het schrijven van die rol. De regisseur 
heeft te maken met meerdere gedachten van meerdere 
acteurs/spelers elk met een verschillende gedachte over zijn 
of haar eigen rol.
Ook heeft de regisseur een gedachte hoe de auteur/schrijver 
het toneelstuk/het spel in gedachten zal hebben gehad.
Al met al is een toneelstuk dus een mengeling van gedachten 
van diverse mensen die allen een andere gedachte hebben 
over een toneelstuk. Tel hier bij op uw eigen gedachte als 
toeschouwer en de mengeling van gedachten is alweer groter.
Terwijl het begonnen is met de gedachte van een persoon de 
auteur of schrijver.
U kijkt vanavond naar een toneelstuk van de schrijver 
Carl Slotboom. Carl Slotboom is geboren in Zutphen 
( 17 januari 1949) Hij studeerde operazang aan het 
conservatorium van Amsterdam. Naast zijn studie volgde hij 
ook lessen over operette en musical. In 1994 is hij begonnen 
met het schrijven van toneelstukken. Misschien is het wel 
gekomen door het boek “Beekman en Beekman” van Toon 
Kortooms. Hij woont op dit moment in Abbekerk (NH) maar 
gaat al jaren op vakantie in Brabant en wel de geboorteplaats 
van Toon Kortooms Deurne. Hij bezit ook de rechten om alle 
verhalen van Toon Kortooms tot toneelstukken te verwerken.

Misschien is “Pension van lichte zeden” wel zo’n verhaal waar 
hij zijn gedachten over heeft gehad en waar u vanavond met 
uw gedachten deelgenoot van kunt zijn.
Als u daarvan genoten heeft weten wij als acteurs en regisseur 
dat wij de gedachten goed hebben overgebracht.

Gerrit Bosvelt
Regisseur Klaver 5


