
Haringe rooit 'De latste beeten'

POPERINGE - Tijdens het weekend wordt in Haringe officieel voor de twintigste keer op rij al 
openluchttoneel gespeeld. Al dateert de traditie eigenlijk al van veel langer geleden, weet Milo 
Aernout. "Vroeger kwamen hier op de vooravond van de IJzerbedevaart heel wat mensen samen 
om 's nachts vanuit Haringe te voet naar Diksmuide te trekken. De zaterdagavond werd er hier dan 
voor de kerk muziek gemaakt en toneel gespeeld. Die traditie brokkelde af maar twintig jaar 
geleden werd ze onder impuls van de toenmalige dorpspastoor en kunstenaar pater Joris Declercq 
nieuw leven ingeblazen. De plaatselijke Kultuurgelmeenschap nodigde toen "In Deugd en Vreugd' 
naar Haringe uit voor een gastoptreden in open lucht, en het initiatief sloeg onmiddellijk aan."  
Haringe zette het jaar daarop al een eigen toneelgroep op poten met Robert Bafcop en Rik 
Vandermarliere als ervaren toneelratten en daarrond een enthousiaste groep jongeren. Die 
zorgden ervoor dat het openluchttoneel van Haringe een begrip werd in de regio. Elk jaar blijven 
de opvoeringen in open lucht bij Paul en Nelly Vanwildemeersch-Behaeghel volle tribunes lokken, 
en de belangstelling groeit zelfs nog aan. "Waarschijnlijk omdat wij blijven opteren voor echt 
volkse stukken. Wij kiezen voor werken waarin de mensen zich herkennen, nu weer eens komisch 
of soms diep doorleefd. We spelen in het streekdialect en de opvoeringen in de open lucht 
scheppen een sfeer die de stukken echt een meerwaarde geeft," zegt Marc Gekiere, die 
ondertussen al een vijftal jaar de groep regisseert.
Dit jaar brengt de groep opnieuw een stuk dat perfect binnen de Haringse sfeer past. "De latste 
beˆt'n" van auteur Patrick Adam vertelt het verhaal van drie Vlaamse 'fransmans' die naar Noord-
Frankrijk trekken om er de bietencampagne te doen. Hun onmacht tegen de eerste 
bietenrooimachines, hun verzet tegen   de komst van goedkopere Spaanse, Poolse of andere 
vreemde arbeiders die hun werk dreigen af te pakken en hun keiharde leven worden erg realistisch
geschetst. Het verhaal heeft iets dramatisch, maar relativeert ook en de typische Westvlaamse 
humor is nooit veraf. Daarbij komen nog de kracht van het unieke Haringse openluchtdecor, 
aangevuld met beelden van toen en live-muziek van Daan Vanoutryve, die het stuk een extra 
dimensie geven.
Marc Gekiere regisseert en Milo Aernout, Willy Neuville, Karel Caenen, Stef Ryon, Marleen 
Dehaene, Nelly Behaeghel, Dany Lemahieu, Christine Deroo, Daan Vanoutryve en Mieke 
Latr‚ geven het geheel gestalte. Er wordt gespeeld op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 
september, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 150 fr. in voorverkoop en 200 fr aan de inkom. Er 
kan gereserveerd worden bij Paul Recour (057/20.02.70) of Karel Caenen (057/30.05.08) R.H.>>   
   


