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“Het regent klachten” zegt men wel eens. Klagen, zagen, reclameren, procederen: het schijnt
meer en meer deel uit te maken van het dagelijkse leven in onze maatschappij. De ombudsman telt 38% meer dossiers dan vorig jaar. Bij justitie groeit de stapel betwistingen tot onwerkbare hoogte. Mensen zijn mondiger geworden, assertiever maar ook agressiever.
‘t Zal wel te maken hebben met de werkdruk, de files, kortom de stress. Vele problemen zouden met wat redelijkheid en nuchter verstand onmiddellijk kunnen opgelost of voorkomen
worden. Sommige klachten blijken echter terecht, want als een pas gekocht kledingstuk door
een productiefout, de rol niet kan vervullen waarvoor het per definitie dient, dan moet je wel
naar het klachtenbureau van het bedrijf, bij de chef. Maar wat als het onderscheid tussen
klerk en chef niet zeer duidelijk is?

Voor de eerste maal binnen “De Vriendenkring” werd de regiestoel vervangen door een duo
regiezetel: André De Witte en Paul De Vreese tekenden hiervoor. Waren er klachten? Wie zou
het zeggen?

Adeline Van Snick (Tine raemdonck) tegen Robert
Verhofstadt (Paul Van De Wielle): Boeboelleken, jij
hebt deze avond een rendez– vous met mij, om
acht uur op het terras van de “Snoepie Snoepie”!

Sommige “zaken” dienen op het podium
naar echtheid geacteerd worden, …
Komt het achterwerk van Luc Meganck
overeen met dat van de foto?

Onderstaande spelers vonden het wederom
fijn maandenlang te repeteren, zijnde:
Charel Mesant, klerk: Luc Meganck
Robert Verhofstadt: Paul Van De Wielle
Daisy, secretaresse: Leonie De Meyer
Frank, echtgenote van Daisy: Eric Verfaille
Verhulst, inspecteur: Marcel Herwege
Adeline Van Snick, klant: Tine Raemdonck
Nicole, typiste: Karlien De Jonghe
Dame met klachten: Maria Laureys
Heer met klachten: Eric De Schepper

Met dit stuk bejubelt “De Vriendenkring” Paul Coppens, een auteur van eigen bodem.
Als komedieschrijver (°21.08.1952 te Aalst) heeft hij zijn sporen zeker verdiend.
Naast “Schat, je bent een schat”, schreef hij nog talrijke blijspelen zoals “Klachten”
en het vervolg van dit stuk “Klachten na achten”. Ook het ernstigere werk kwam
aan bod: “Schaftijd”, “Hora est” en “De tuinman”.

