
Anje herleeft in de Haringse nacht

HARINGE - Toneel in open lucht, het heeft iets magisch. De klank die wegdrijft tussen de bomen, 
de avondkilte die de stemming accentueert of de sterren en de maan als extra-sfeerbelichting, in 
Haringe gebruiken ze dat al achttien jaar. En ook het negentiende openluchttoneel van komend 
weekend belooft iets aparts te worden. De toneelgroep brengt immers 'Antje', een rasecht stuk 
volkstoneel waarmee in het verleden ooit nog Flor Barbry en zijn Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen in heel Vlaanderen successen oogstte. Milo Aernout herschreef het stuk naar de 
openluchttraditie van Haringe toe en Haringenaar Marc Gekiere staat in voor de regie. Hij stond in 
het verleden al dikwijls op de planken bij ondermeer 'In Deugd en Vreugd', en ook als regisseur is 
hij niet aan zijn proefstuk toe. Maar een openluchttoneel is volgens hem toch iets speciaals. 
"Toneel spelen in een zaal biedt duidelijk omschreven grenzen en een tamelijk gemakkelijk in te 
schatten ruimte. In de openlucht ligt dat helemaal anders. De ruimte is minder begrensd, bij de 
uitbouw van decor en speelvlak moet met veel meer factoren rekening gehouden worden en ook 
de acteurs moeten zowel qua stemvolume als qua speelstijl geweldig aanpassen. Wij letten 
daarom sterk op een duidelijke zegging, proberen de geboden ruimte zo breed mogelijk te 
benutten en met een erg sterke en aangepaste belichting proberen wij de aparte sfeer van de 
Haringse avonden nog meer te accentueren." 
Ook bij de stukkeuze volgt de toneelgroep van Haringe een eigen lijn. "Wij kiezen hier resoluut 
voor volkse stukken. Die dicht bij ons publiek liggen en in ons decor perfect tot hun recht kunnen 
komen," getuigt Gekiere, die dit jaar samen met de groep wel een tegenslag van formaat te 
verwerken kreeg. "Enkele maanden geleden, net voor de start van de repetities, overleed onze 
steracteur Robert Bafcop. Hij was er al van bij de start van de groep bij en met zijn 65 jaar 
toneelervaring was hij moeilijk te vervangen. Bovendien hadden wij dit jaar precies op zijn 
aandringen 'Antje' geprogrammeerd. Het was zijn lievelingsstuk. Als oud-speler van het 
Volkstoneel kende hij het door en door, en wij rekenden dit jaar nog meer dan anders op zijn 
inbreng om het stuk vorm te geven." Na de dood van Robert Bafcop werd heel even gedacht om 
het stuk af te voeren, maar uiteidelijk werd toch besloten om te spelen. Meteen moet 'Antje' een 
hommage aan toneelbeest Robert Bafcop worden.
'Antje' is een onvervalst Vlaams blijspel. Het verhaalt de perikelen van drie vrijgezellen, die een 
meid uit de stad in huis halen. Die slaagt er na heel wat komische perikelen in de broers op haar 
hand te krijgen. Tot grote ergernis van de entourage van de broers, die niets onverlet laten om het 
Antje moeilijk te maken. Ondertussen groeit binnen dat geheel ook nog een ontroerende 
liefdesgeschiedenis. Nelly Behaeghel kruipt in de rol van Antje, Milo Aernout, Willy Neuville en Stef
Ryon zetten de broers op scène, Karel Caenen en Marleen Dehaene beleven een liefdeshistorie 
met een verrassend slot en zuster Linda Vantomme en burgemeester Marnix Regheere doen er 
alles aan om roet in het eten te gooien. 
'Antje' wordt gebracht op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september op de hoeve van Paul en 
Nelly Vanwildemeersch-Behaeghel in de Moenaardestraat in Haringe. De voorstellingen starten 
telkens om 19.30u en een toegangskaart kost aan de ingang 200 fr. Info bij Paul Recour op 
057/30.02.70. R.H.>>


