
KULTUURGEMEENSCHAP HARINGE

brengt

BOERENPSALIUI
Drama door Milo Aernout naar het boek van Felix ïimmermans
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Openluchtopvoering op de hoeve Vanwildemeersch,
Moenaardestraat te Haringe.

Vrijdag 26 juni í98í
Zaterdag 27 juni Í98í
Zondag 28 iuni í98Í

(r
Speciale dank voor de gastvrijheid

van heer en mevrouw Paul Vanwildemeersch - Behaeghel

Te onthouden :

26 juli : heropening van de kerk met orgelconcert.

27 september' : Karel de Blauwerfeesten.

31 oktober tot en met 2 november : tentoonstelling
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,, Boerenpsalm " is een epos van de Vlaamse boer waarin Timmermans wil

uitdrukken wat de aloude Vlaamse boerenaard onuitgesproke'n en zelfs

gedeeltelijk onbevvust in zich draagt : ,, de verknochtheid aan zijn grond en

zijn eigen aard; een geloof waarin een onwankelbaar Godsvertrouwen ge'

paard gaat met een zondebesef en resten van een p,rimitief bijgeloof; een

zeker wantrouwen tegenover alles wat buiten zijn eigen wereld staat en een

taaie werkkracht ".

Boer Wortel leeft in geen aardsparadijs zoals Palieter. Zijn leven in de

natuur doorheen de wisseling van de seizoenen is geen sprookje. Hij

staat met beide voeten in de werkelijkheid, met al de vezels van zijn

lichaam geworteld in zijn geboortegrond, in de aarde die slechts vruchtbaar

wordt als ze met het zweet van zijn arbeid is doordrenkt.

ln n,egen taferelen beleven we deze meesterlijke roman.

Boer Wortel is gelukkig getrouwd met Fien en hun huwelijk is bezegeld

met de geboorte van een eerste kindje, dat sterft. Een tweel'i,ng kompen-

seert dit verlies en zoals het toen de gewoonte was, stond de wieg om

de twee jaar in huis. (
,, Kleine kinder.en trappen op uw tenen, grote op uw hart. " Fons, de oudste

zoon misloopt. Fien sterft van verdriet.

Wortel hertrouwt, maar door een ongeluk verliest hij ook zijn tweede

vrouw.

Als de pa,§toor met een derde vrouw voor de dag komt, stemt hij toe, alleen

om de pastoor ptezier te doen. Na ruggespraak met Amelieke, zijn blind-

dochtertje, verandert hij van gedacht.

Het stuk eindigt met een lofzang op de ,, boerenstiel ".
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PEHSONEN :

Wortel:

Fientie :

Belleke:

Clara:

Pastoor :

Koster :

Amelleke:

Fons :

Friciene :

Dokter :

Fiel :

Dré:

Garde:

Angeliek :

Lorejas :

Ossekop;

Akkordeonist :

Flguranten :

B. Bafcop

C. Soenen

P. Hecour

C. Boone

W. Newille

L. Parent

L. l-aseure

H. Theunynck

N. Behaeghel

G. Huyghe

H. Desohrevel

M. Aernout

L. Parent

P. Becour

S. Ryon

H. Theunynck

J. Gheysens

C. Boone

L. Roelstraete

K. Lahaye

R. Byon

P. Vanwildemee,rsch

G. Monkerhey

M. Aernout

G. Soenen

P. Kestelyn

M. Aernout

P. Recour

Voorzegger:

Klank:

Licht :

Grime:

Algemene leidlng :

NA HET VIERDE ÏAFEREEL : 15 MINUTEN PAUZE.


