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Eeuwen geleden trokken honderdduizenden Europese kolonisten naar Amerika om daar het
geluk en rijkdom te vinden. Dikwijls vonden ze enkel grauwe ellende in verlaten streken zoals
Kentucky. Ze werden geplunderd door outlaws - de bende Calder - en bloeddorstige indianen
hadden het gemunt op hun scalp, zo ook Lynxoog, het verschrikkelijke opperhoofd der Comanches. Dat sommigen het toch overleefden, hadden ze vaak te danken aan bevriende
stammen, zoals de Apachen, geleid door Eksteroog. Hierdoor ontsnapten ze aan de marteldood, maar bezweken dan uiteindelijk toch … voor de verleidingen van de vrouwen.
Dit stuk vertelt ons het epos van zo’n kolonistenfamilie, de familie Rockefeller. Het is een verhaal van ongelooflijke heldenmoed, maar ook van sluwe list. Van oorlog en wellust, van
grootse daden en van huishoudelijke beslommeringen. Hoe verdedigt een blanke familie zich
tegen een hele indianenstam? Wat gebeurt er met de zwaargewonden? Wie doet de afwas in
de wigwam?

Lynxoog (Jan Christiaens); Aaaahhhh!!! De kaarsjes branden!!!

Deze acteurs/-trices waagden hun leven onder een regen van kogels enerzijds en flitsende
gifpijlen anderzijds:
John Emmery Rockefeller, kolonist: Luc Meganck - Caroline, zijn echtgenote en helderziende: Tine Raemdonck - Pamela, de onstuimige dochter: Chantal Picqueur - Tom, zijn wilde
zoon: Filip De Witte - William Butler, dokter: Marcel Herwege - Carlos, cowboy met charme: Frankie De Wandel - Mirjam (Schatje Altijd Raak), hoertje: Evi Pletinck - Eksteroog,
doodbraaf opperhoofd: Jan Christiaens - Lynxoog, doorslecht opperhoofd: Jan Christiaens
- Vurige Hinde, squaw Eksteroog: Christine Van Driessche - Giftige Slang, squaw Lynxoog:
Marianne Derweduwen - Tamme Gier, indiaan: Jelle Herrebaut - de Muisman: Paul De
Lausnay.

Pamela (Chantal Picqueur: Ik wil een cowboy ...als man!

Caroline (Tine Raemdonck): Ik zie een bos, … meer bomen, nog meer bomen,
enorme hoeveelheden bomen! … dat zou wel eens een bos kunnen zijn.

Oh, wat ben ik blij …!
De waterkruik heeft
eindelijk haar vaste plaats!

‘t Was ik die schoot
met pijl en boog!

Eindelijk eens op de foto, anders steeds
achter het gordijn als teksthulp!

Oei, wat zit er hier in mijn tas?
Neen, ‘t is zeker geen indiaan!

Eindelijk pauze, de innerlijke mens moet
ook versterkt worden.

Affiche: Elise De Wilde van de
Vrije Basisschool Zele-Heikant.

René de Obaldia schreef dit stuk “Du vent
dans les branches du Sassafras” in 1965.
In die tijd was de western als genre enorm
populair. Parodieën hierop waren erg in
trek. Dit was de reden waarom ons gezelschap dit stuk op de planken bracht, en ja,
zelfs na 40 jaren.

