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Er zijn nog dorpen, gelukkig maar. Het zijn oases van groen, landelijk leven, gemoedelijkheid,
devotie, rust: waarden die in deze tijd van jachten en jagen soms ver moeten gezocht worden. Soms wordt ook in een dorp de rust wel eens verstoord, de wereld van buiten het dorp
houdt niet altijd rekening met dorpse aangelegenheden.
Neem nu de aanleg van een autosnelweg: ingenieurs stippelen een tracé uit en in het nationaal, zeg maar algemeen belang, moet daarvoor al eens iets “verdwijnen”.
Meestal wordt voor dergelijke bureaucratische beslissingen gelaten het hoofd gebogen. Maar
af en toe gaan de gedupeerden tot actie over. We volgen in dit stuk de estbattementen tussen enerzijds de “papieren” belangen van hogerhand en de “menselijke” belangen van een
dorpsgemeenschap anderzijds, die ten allen koste wil vermijden dat hun kapel moet verdwijnen. Wie gaat er winnen? De goede of de slechte? De witte of de zwarte schapen? Moet de
kapel weg of blijft ze staan?

Vele toeschouwers stonden verbaasd wanneer het podiumdoek open ging na de pauze. Een
volledig nieuw decor werd ten berde gebracht. Inderdaad, de decorbouwers van dienst hadden zich uit de naad gewerkt om dit alles tot een goed einde te brengen. Proficiat!
Van dienst zijn:
Marcel Herwege: E.H. pastoor
Leonie De Meyer: Angèle, huishoudster
Luc Meganck: Serafien, tuinman
Paul De Vreese: de koster
Eddy Roels: Stan, postbode
Jules De Meirsman: champetter
Christiane De Meyer: Elma en Selma
Annie Van Hecke: twee gezusters en
dorpskwezels
Eric De Schepper: burgemeester
Filip De Witte: Pierken, zijn zoon
Luc De Leenheer: ingenieur
Peter Rupus: Fideel, zijn zoon

Fideel (Peter Rupus) in de gedaante
van Fidelia!

Pierken (Filip De Witte) sigaarrokend:
“Peinsde gij misschien dat dit hier een
chocoladen sigaar is? Als gij mij nog
veel opjaagt, zal dat hier rap een sigaar in mijn broek zijn…”.
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