
Nieuwsbrief  7   “Met het kleine vangt men aan” 

De  Rederijkers    jaargang 2              

Dood en dementie 

 

De afgelopen maanden hebben de acteurs van Rederijkerskamer ‘Jan 

Nieuwenhuyzen’ druk gerepeteerd voor de jubileumvoorstelling van het 

blijspel ‘Rust, Vrede en Flinterman’. Het blijspel wordt op 17 november 

2012 opgevoerd in Amicitia te Lekkerkerk. 

Het stuk speelt zich af in de showroom van de begrafenisonderneming 

'Flinterman Uitvaarten'.  Dit roept bij veel mensen de vraag op: kun je 

een blijspel houden over de dood en dementie opvoeren? Schrijver van 

het stuk, Ton Davids, zegt hierover: “Volgens mij wel. Als je ten alle 

tijden je respect maar bewaart. Bij het schrijven heb ik geprobeerd om 

juist de demente oma als een sterk persoon neer te zetten. Ik zet haar 

niet neer als een kind maar als een vrouw met een boeiend verleden” 

In het stuk kijken we mee in het bedrijf van Esmé Flinterman die ook nog 

eens de zorg draagt over haar dementerende moeder en haar 

puberende dochter. Als op een gegeven moment neef Leo Flinterman 

komt opdagen, krijgt de familie te maken met allerlei onvoorziene 

situaties. Een origineel blijspel met een bijna dodelijke dosis humor, 

melancholie en spanning.  

Omdat de Rederijkers het 140-jarig jubileum vieren krijgt de avond een 

feestelijk tintje. Dankzij de vele sponsors worden de toeschouwers na 

afloop op een hapje en een drankje getrakteerd. De gebruikelijke 

verloting ontbreekt ook deze keer niet. Na afloop is er een spetterend 

optreden van zanger Peter Rietveld. 

Kaarten à 8 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal en te reserveren via de 

website www.rederijkers-lekkerkerk.nl en via telefoonnummer: 0180-

661775. De zaal gaat open om 19:30 uur en het toneelstuk begint om 

20:00 uur in Amicitia. Donateurs krijgen, zoals gebruikelijk, twee 

vrijkaarten thuisbezorgd. Wilt u ook donateur worden bel dan 0180 – 

661775. 



  Brochure Flinterman 
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Mistroostige dragers 

Johannes I en Johannes II 



 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog geen kaarten. Bestel deze snel via de website 

 Want op is op en vol is vol 

Cremeren kan natuurlijk ook 

Ons model: 

 

Rust en Geborgenheid 

Leverbaar in berouwvol zwart en stemmig eiken 

of opgelucht berken 


