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Ons gehucht wil zijn reputatie van gastvrijheid alle eer aandoen. Na “Het meisje uit de stad”
komt “Tante Jutta” ons met haar bezoek vereren, vanuit het verre Calcutta!
Advocaat Hans Hanneman heeft een weinig winstgevende praktijk. Af en toe mag hij eens
een zaakje bepleiten voor Richard De Boever, een “misdadiger” met kleptomane trekjes. Deze
wil hem daarvoor bedanken, toevallig op Hans’ verjaardag. Minnie en Emiel, twee vrienden
van Hans zijn die dag ook present en zo verneemt Emiel toevallig dat Hans er niet zo warmpjes inzit en geld toegestuurd krijgt van tante Jutta uit het verre Indië.
Jutta verkeert in de waan dat Hans een lieve echtgenote heeft, een braaf kind en een schoonvader. Hans heeft dit echter allemaal verzonnen om aan geld te komen, wat hem lukt, tot op
het moment dat Tante Jutta voor de deur staat. Valt hij door de mand?

Mevrouw, ik smeek u: verraad me niet! Zeg niets aan
meneer, want dan ben ik mijn betrekking kwijt.
Na het succes van de vorige productie besliste “De Vriendenkring” om de ingegane weg verder te bewandelen, een tweede stuk drong zich op. De keuze viel op een dolkomische klucht,
een klassieker in zijn genre: Duitse kwaliteit van voor de oorlog. Alle elementen die van een
klucht, een klucht maken vinden we hierin weer: misverstanden, verkleedpartijen, verrassende wendingen, … Om het met de woorden van advocaat Hans Hanneman te zeggen; gezonde
mensen, gezond aan het lachen brengen, is ook een kunst.
De regie werd deze maal verzorgd door François De Geest, iemand uit eigen rangen. Men opteerde voor vier opvoeringen. Onverwacht kwam er echter vanuit Waarschoot via E.H. pastoor Antoine Vercauteren, de vraag om ginds eveneens te willen optreden. De spelers en decorbouwers vonden dit in orde en zo gebeurde het dat er werd gespeeld in een voormalige
cinemazaal.
Roland Claeys zorgde met zijn vrachtwagen met oplegger voor het transport van de decorstukken. Een half uur voor de voorstelling was er nog geen piano te bespeuren. Deze werd op
dat moment gebruikt in de muziekschool, maar uiteindelijk kwam alles op tijd op het podium
terecht.

Na afloop werden de spelers en medewerkers als dank getrakteerd met pistolets en sandwiches, in de pastorij bij E.H. pastoor A. Vercauteren. Dat het er tijdens de repetities soms hilarisch aan toe ging, getuigde Leonie De Meyer. Zij droop na één der repetities af met een natte broek “van ‘t lachen” naar ‘t schijnt!

Trink, trink, Brüderlein trink,
lass doch die Sorgen zu Haus.
Trink, trink, Brüderlein trink,...

Het schilderij dat het decor kleur gaf,
werd gemaakt door François De
Geest. Dit portret van Tante Jutta
verhuisde nadien naar de woonkamer
van Leonie De Meyer, waar het tot op
heden nog steeds te bewonderen
valt.

Tante Jutta heeft haar kleinzoon Persival in de
hand, terwijl Emiel - in de rol van Eva - inspringt
als schoondochter.
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