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Speciale dank voor de gastvrijheid

van heer en mevrouw Paul Vanwildemeersch - Behaeghel.

Te onthouden:

29 september : optreden van Willem Vermandere.

I tot en met 4 november : tentoonstelling.

Drama in vier
naar het

EE KULTUU.RGEMEENScHAP HARINGE

brengt

oÉ vLAScilAARO
bedrijven door Fons De Koninck

boek van Stijn Streuvels.

(r

Openluchtopvoering op de hoeve Vanwildemeersch,

Moenaardestraat te Haringe.

Vriidag 29 juni 1979

Zaterdag 30 juni 1979
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Vermeulen, een harde, koppige boer, kan niet verkroppen dat hij oud wordt .

en dat zijn ,, aankomende " zoon Louis, vol levenslust, een vernieuwde kijk (
heqft op de boerestiel,

De vele botsingen tussen dcze beide generaties worden rond het verbouwen

van het vla§, samengebundeld.

We belanden ín het eerste bedrijf op de hoeve Vermeulen op een zondag na

de hoogmis. Het vlas is gezaaid en staat er reeds welig bij. Alléén clit van

Vermeulen schijnt een mÍslukking te worden.

ln een lange dialoog met zijn vrouw voelen we de spanningen : de koppige

boer, gehecht aan grond en'traditie tegenover de breeddenkende boerin die

haar kinderen begrijpt en poogt het gezin bijeen te houden.

Het tweede bedrijf toont ons de levenslustige Louis, c.lie speels omgaat met

§chellebelle,'de meid en.zo tracht de spanningen af te reageren. We ontmoe-

ten er' de vlashandelaars en verhemen het vermetel plan van Vermeulen. Bar-

beele stelt alles in het werk om dit te verhinderen.

(

Het derde bedrijÍ brengt ons eerst een hulde aan het vlas: een stukje cho-

reografie onderlijnt dit. We belanden op de ,, Vlaschaarcl ". Boer Vermeulen

is naàr een ,, koopdaq ".

Hier bereiken we, na de vreugde van .het ,, vlastrekken ", het hoogtepunt van

de spanningen: Louis wordt door Vermeulen neergeslagen.

Het laatste bedrijf eindigt wanneer Vermeulen, gebroken, naar zijn stervende

zoon komt kijken en voor het eerst zijn vrouw bij haar voornaam noemt.

-PERSONEN:

Vermeulën:

Baibee'le ;

Louis :

Schellebelle:

Jan :

Foortere :

Brulntje :

Vandevvver :

Pastoor :

Misdienaar :

Dokter :

Juul:

Fransken :

Trekorgel :

Vaorzegger:

Choreografie :

Rlank :

Licht :

Grime:

Algernene leidtng:

Hobert Bafcop

Nelly Behaeghel

Herman Theunynck

Collette Soenen

Willy Neuville

Leö Parent r

Jozef Gheysens

Bik Deschrevel

Rik VandermarlÍere

Patriek Viaene

Gilbert Huyghe

Rik Ryon

Luc Devloo

Maria Berghman

Luc Vandenbroucke

Lena Laseure

Carine Boone

Christine Boone

Lena Roelstraete

Milo Aernout

Guido Soenen

Pierre Kestelyn

Paul Recour

NA HET TWEEDE BEDHIJF: 15 MINUTEN PAUZE.


