
Speciale dank voor de

van heer en mevrouw

gastvrijheid

Paul Vanwildemeersch - Behaeghel.

Te onthouden :

2 augustus: Festival van Vlaanderen met Johan Huys aan het orgel

12 september: Karel de BlauwerÍeesten.

30 oktober tot 2 november: Kunsttentoonstelling.
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KULÏUURGEMEENSCHAP HARINGE

brengt

'N TJOOLOARE
Toneelwerk

naar het werk van A.

van Milo Aernout

Boere ,, De Verschoppeling "

Openluchtopvoering op de hoeve Vanwildemeersch,

Moenaardestraat te Haringe.

Vrijdag 2 juli 1982

Zaterdag 3 juli 1982

Zondag 4 juli 1982
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Het stuk brengt ons terug naar de jaren 30.

Boef :Cambier, een rijke boer, regeert en domineert zijn gezin tot in het
absur.de toe. Hij bepaalt onder andere wanneer en met wie zij,n kinderen
zu,llen tnouwen. Voor he.m is het leven ,, een spokuleren met geld ".

Het sturk begint op het ogenblik dat hrij zijn dochter dwingt te trouwen met
een rijke boerenzoon, die zij in haar ogen nri,et kan zien,

Plots versc,hijnt daar 'n Tjooloare : een, voor iedereen onbekende man, zon-

der komplexen, gelouterd door ellende en miserie. .Wat onmogelijk scheen,

wordt plots door zijn komst nu toch mogel,ijk.

Het fijne van dit stuk steekt hierin dat de schrijver aan de kijker de oorzaak

van deze plotse ommekeer verklaprt, maar dat de leden van het gezin Cambier
er geen weeit van krijgen.
,'n Tjooloare is het verhaal van een man die het slachtoffer werd van de

ergste kwaal van deze wereld : de geldziekte. ln zijn armoede voelt hij zich
gelukkig, want hij slaat ied,er aanbod af en wil ver.der , tjoolen ". (
Het stuk eindrigt dan ook met een hulde aan de vele , tjooloars " uit het \
verleden en wie kon oo,k beter die hulde verwoorden dan onze betreurde
paiter Joris Declercq :

Vel.e bloem'n bluujn dr ossan làngs woater en wegen,
vele schoöns is'r ossan te viengn;
En Íroai dikkers nog kom je étwoar ëtwien tegen
die én handvultje zunne in jun leven komt briengn.
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PEBSONEN :

'n Tjooloare:

Boer :

Boerin :

Djoos :

Pros :

Sofie ;

Jan :

Garde:

Dis':

Robert Bafcop

Willy Neuville

Paula Recour

SteÍ Ryon

Gilbert Huyghe

Nelly Behaeghel

Herman Theunynck

Leo Parent

Rrik Deschrevel

(,, Westhoekse Poëzie " nll5 Meditatie) NA HET TWEEDE BEDBIJF: í5 MINUTEN PAUZE.


