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“De 4 maagden van Mustapha” sluit als stuk nauw aan bij de politieke actualiteit. B. De Wever had nog een eitje te pellen met E. Di Rupo. Hij besluit daarom de Walen pisnijdig te maken, door de benzine aan halve prijs te verkopen in Vlaanderen, vergeleken met Wallonië.
Daarvoor spreekt hij de minister-president van de Vlaamse gemeenschap aan, die onmiddellijk een handelsmissie naar Saoedi–Arabië stuurt, om de Arabieren ervan te overtuigen om
aan de Vlamingen petroleum te verkopen aan halve prijs.
Deze missie wordt geleid door Arthur Van Damme, die zijn zoon Tony meeneemt om hem de
kneepjes van de politieke stiel te leren. Nelly, de vrouw van Tony is dolgelukkig, eindelijk kan
ze eens urenlang met al haar vriendinnen GSM-en , zonder al het gezaag over de telefoonrekeningen. Groot is echter de verwondering ten huize Van Damme, als Vlaanderen niet alleen
overspoeld wordt door petroleum aan halve prijs, maar ook door Arabische maagden…

Dit jaar gaat “De Vriendenkring” brandend actuele onderwerpen niet uit de weg. Wie beweert
dat het Heikants toneel er alleen maar is, om mensen aan het lachen te brengen, heeft het
verkeerd voor. Alhoewel … we zouden het jammer vinden indien er niet werd gelachen.

Zo begon het allemaal! Aantrekkelijk, hemels,
engelachtig,… je bent het meest opwindende
dat me ooit is overkomen!

‘t Is de eerste keer in die
zesendertig uren, dat ik de
natuur zijn weg liet gaan.
En ik, Leonie, moet dat geloven?!

En, mogen we voorstellen:
Sassar, Maloo, Vana, Oleena en Rakeesha.
Dit zijn de vier, neen, de vijf, neen, de … maagden
van Mustapha.

Zij speelden de pannen van het dak:
Tony Van Damme, diplomaat: Jan Christiaens
Nelly, zijn tedere echtgenote: Chantal Picqueur
Leonie, de kuisvrouw: Marianne Derweduwen
Patrick, Tony’s broer: Frankie De Wandel
Willy De Nul, Nelly’s vriend: Filip De Witte
Mustapha El Bahn, afgezant: Luc Meganck
Lilianne Van Damme, Tony’s moeder: Anita Benaerens
Arthur Van Damme, Tony’s vader: Luc De Leenheer
Vana, maagd: Evi Pletinck
Sassar, maagd: Karen Goossens
Oleena, maagd: Isabelle Magerman
Rakeesha, maagd: Leentje De Greif
Maloo, maagd: Barbara De Lausnay
De pakjesbesteller: Paul De Lausnay
Postbode: Marcel Herwege

En, … ik hoop dat Vana, de edele heer Tony Van
Damme zal kunnen behagen? Euuhh, ik denk het
wel, Mustapha!

Hola, da schoon
wrijfmadammeken mag
gerust nog efkes hier
blijven, zenne! Sassar,
wil je ons nog een
glaasje brengen a.u.b.
We hebben dorst!

En,… Arthur, wat heb je mij nog te vertellen? Wel, euh,... Lilianne, de minister
president heeft gezegd dat het allemaal
in orde komt!
Zeg, is dat de manier om uw
vrouw te behandelen? Wel, ze
krijgen er maar niet genoeg
van, … van de koffie.

Niet alleen voor, maar ook achter de schermen
wordt er flink gewerkt. Hier nog even enkele
aanwijzingen door één der toneelmeesters,
(Paul De Lausnay) aan één der maagden Maloo (zijn dochter Barbara).

