
Nieuwsbrief  8   “Met het kleine vangt men aan” 

De  Rederijkers    jaargang 2              

De uitvoering op 14 november 

 

Recensie van Bram Spier 

Volle Zaal voor de Rederijkers.  

Alle stoelen waren bezit in Amicitia LKK toen op 17 november de toneelvereniging met de lange 

historische naam Rederijkerskamer Jan Nieuwenhuysen de jaarlijkse voorstelling verzorgde.  

Opgericht in 1872 dus aan ervaring geen gebrek, maar tegelijk jong en springlevend want met maar 

liefst vier debutanten op het toneel.   

 

Onder de bezielende leiding van de tussen neus en lippen door ook nog tot lid van Verdienste 

benoemde regisseur Caroline van der Graaf werd het eigentijdse blijspel Rust, Vrede en Flinterman 

gespeeld van schrijver Ton Davids,  een stuk dat zich afspeelt bij het uitvaartcentrum van Esme 

Flinterman ( Marijke Boersma ) en haar flink dementerende moeder (  een verwarde Corney Liefting 

in een glansrol) terwijl de volgende generatie door rijzende ster Zella Boersma volop in de weer is 

haar oma te laten ruimen.  Lachen om dood en dementie kan als er met respect mee wordt 

omgegaan had de schrijver terecht in zijn voorwoord al vermeld.  

Twee goudvissen bespraken tussendoor het wonderbaarlijk gedrag van de mensheid,  van de 

kenmerken van het blijspel,  van het nut van het houden van mensen als huisdier ( als goudvis zijnde 

dan)  

Kortom verwarring, intriges, liefde en bedrog zoals het hoort. Enfin, op de prima website 

www.rederijkers-lekkerkerk.nl kunt u het nog eens nazien en lezen. 

Wat daar niet te zien is maar zeker nog het vermelden waard:  de eenacter die maffioso Gijsbert van 

Bekkum  met assistente Michelle met dubbel L maakte van de loterij na afloop, het bal na met d.j. en 

live muziek,  de happen en dranken en het lange nakaarten, kortom het was weer feest in 

Lekkerkerk.  

Weer een aanrader voor volgend jaar, enne lid worden, donateur, publiek, ach iedereen is welkom.  

De thuisblijvers dit jaar hadden weer zwaar ongelijk.               

 

 

 

 

http://www.rederijkers-lekkerkerk.nl/


 

 

Het bedankje 

 

 

     

 

     

 

 

Voor meer foto’s, zie de website: www.rederijkers-lekkerkerk.nl 
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