
 

Ans Beer de Moeder van de IJslanders in Nederland  

 

 Vandaag 9 maart 2011  14.00 uur hebben wij het voorrecht gehad om bij mevr. 
Beer op bezoek te gaan met drie IJslanders, een bijzondere gebeurtenis ! 

Zoals jullie weten is ze al 99 jaar oud vandaar dat ik s’morgens om 10 uur pas de 
afspraak met haar heb gemaakt ze was erg blij dat we kwamen .                            
Toen ik haar vroeg of wij bloemen mee zouden brengen  kreeg ik het antwoord 
alles is goed als ik maar geen onkosten heb.                                                  
Daarom hebben we i.p.v.  bloemen een gebloemde envelop meegenomen waar we 
onze namen en die van onze IJslanders  opgeschreven hebben.                           
Ze was daar erg blij mee. 

Desondanks was ze toen wij ons bij de receptie melde niet aanwezig ; maar de 
portier had haar snel gevonden; ze was bij de paarden om brood te voeren  . 

Het was een bijzonder moment toen ze drie IJslandse honden naar haar toe zag 
lopen; dat zijn mijn honden waren haar eerste woorden die hebben de goeie 
koppen , nadat ze uitgebreid Bodi, Brenna en Jouka begroet had kregen wij ook 
een hand en vroeg ze waarom wij daar waren. 

Terwijl we dat uitlegde was heel haar aandacht alleen bij de honden ; wat genoot 
ze !  

Nadat ze een kwartiertje met onze honden en ook ons kennisgemaakt had zijn we 
door de tuin naar de recreatieruimte van het tehuis gegaan alwaar we bij een 
kopje koffie en homemade chocladecake foto,’s van IJslanders zijn gaan 
bekijken.                                                                                                             
Er  waren ook nog foto,s bij die we in Vught in haar huis gemaakt hadden tijdens 
ons bezoek daar 14 jaar geleden.                                                                           
In de tijd dat we met haar spraken zag je ze vrolijker en helderder worden, het 
duurde niet lang meer of ze nam de leiding van het gesprek over. 

Later zijn we nog naar haar kamer geweest alwaar ze de collectie foto’s van haar 
IJslanders heeft laten zien. 



                                                                                                                                              

 

Tijdens ons gesprek die middag heeft zij  verteld dat ze een pup wilde hebben                                                                                                                         
voor haar honderdste verjaardag.                                                                       
Ze zou die dan aan een medewerkster geven zodat zij  als ze kwam werken mee 
kon brengen. 

Ook vertelde ze dat de burgemeester op haar verjaardag zou komen ; toen ik 
haar voorstelde om dan met een groot aantal IJslanders daar bij aanwezig te 
zijn was haar antwoord dat ze het liever uitgespreid had  ; dan kon ze er meer 
van genieten. 

Het was bijna half vijf toen we besloten om te vetrekken ; ze stond erop om ons 
mee naar de auto te brengen ; ze wilde zolang mogelijk van ons genieten waren 
haar woorden. 

Zelfs daar hebben we nog foto’s gemaakt ; ik vraag me af wie  het meest genoten 
heeft  Ans Beer onze IJslanders of wij.                                                           
Het was een middag om niet te vergeten.                                                           
Of zoals Ans  zei  “ wat een bijzondere dag je wordt s’morgens wakker en 
smiddags komen er zomaar drie IJslanders aanlopen “ .                                    
Een aanrader voor eenieder die dank zij haar ook in het bezit is van een 
IJslandse hond ! 

 

Een dankbaar Echtpaar, 

Jeanny en Wim van den Berg  

Oss. 
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