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Vlaanderen 1997 … ons landje bevindt zich aan de rand van de afgrond…
De werkloosheid slaat ongenadig toe. Vele arbeiders staan op straat, maar ook de kleine zelfstandige moet zijn bedrijfje sluiten, tegen de grote distributiebedrijven valt niet te concurreren. Wie nog een beetje rechtvaardigheid verwacht van onze rechtspraak komt ook bedrogen
uit: het gerecht blijkt een flauw afkooksel te zijn van wat de brave burger ervan verwacht.
Tegen die achtergrond gaan Tina van Boven en Eddy Van Beneden wanhopig op zoek naar
een job. Om werk te vinden en te behouden zijn ze tot alles in staat.
Maar het is niet alles kommer en kwel wat u te wachten staat. Eddy zal zich ontpoppen tot
een echte man, een man als geen ander. Kijk maar naar zijn heldhaftige blik, naar de fierheid
in zijn houding. Zo een mens! Zo een karakter! Kortom, een echt beeld van een man!

“De Vriendenkring” is er zeker van dat u voor het eerst een man zal bewonderen met geheel
uw hart, geheel uw ziel, hem zal liefhebben en begrijpen. Anders is het gesteld met de vrouw,
zoals Tina het stelt: “Vrouwen die moet ge niet willen begrijpen. Die moet ge pakken gelijk ze
zijn.”
Dit is de reden waarom het minnespel soms zo ingewikkeld, zo gecompliceerd kan zijn, dat
men er ganse toneelstukken kan van opvoeren.
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De auteur Jantien Hemmink-Kamp (°27.02.1920) is een
bekende Nederlandse actrice en schrijfster. Ze heeft een
twintig tal stukken geschreven, waarvan “Een beeld van
een man” het meest succes kende. Deze auteur stierf op
23.06.2002 aan een hartaanval te Nijverdal - Nederland.

Voor de voorstelling hield Peter Vercauteren, voorzitter
van “De Vriendenkring” een kleine antiekveiling ten
voordele van de school.

Ja, ja, zie mij hier nu staan!

Traditiegetrouw wordt de repetitieavond onderbroken voor een koffiepauze, zodoende even te
bekomen van de geleverde inspanningen. Op 11 november viert men in Zele het feest van
de heilige “Sint-Maarten”. Toeval wou dat dit beeld van een man, bij de acteurs/-trices op
bezoek kwam. Duidelijk waren er die avond geen stoute kinderen aanwezig.

Tina Van Boven (Tine Raemdonck) mocht het stuk afsluiten:
Dat is het einde. Meneer is ‘t er van onder. Dat hoort van een Tripel klappen en de “lisiemo”
interesseert hem niet meer. En ik had toch echt gedacht dat wij twee samen …
Maar had dienen Eddy nu niet door dat hij maar een klein “efforke” meer moest doen om mij
te overhalen. Hij was bijna aan de meet! Nog een heel klein beetje suiker op de rijstpap … en
bingo. Nu is meneer weg … voor een tripel…
Maar Eddy, zal jij dan de vrouwen nooit leren begrijpen? Eddy, ben jij dan toch geen echte
vent of ben jij gewoon maar … een beeld van een man?!
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