
K R O N I E K 
GIJ ZWEERT EN BELOOFT, VOOR GOD EN VOOR DE M E N S E b l 

Gij zweert en belooft, voor God en voor de mensen, met niemand 
in betrekking te komen tot na uw verklaring; geen gehoor te geven 

aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; uw 
beslissing te nemen volgens de bezwaren en de middelen van de 
verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de 

onpartijdigheid en de vastberadenheid die een rechtschapen en vrij 
mens betamen. 

Artikel 312 van het Wetboek van Strafvordering 
geciteerd tijdens de dag over theaterkritiek in Gent 

ter omschrijving van de taak van de recensent 

Mannen van 
den D a m 

Gat in kop 

De Mannen van den Dam zoeken 
zich nog steeds een gezicht. De laatste 
tijd krijg je de indruk dat ze die 
gezochte eigenheid veel dichter bena-
derden, pak weg, vijf j aa r geleden, 
dan nu. Als je recentere produkties 
bekijkt zoals Gertrud en De Pelikaan 
dan lijkt dat zoeken meer op een 
verloren lopen. Gal in kop daaren-
tegen is, althans wat publieke impact 
betreft, een voltreffer. 

Als we in dat nu stuurloos 
geworden zoeken al een lijn kunnen 
trekken, dan is het die van een 
experiment op twee niveaus, nl. het 
uittesten in een modernere taal en 
vormgeving van enerzijds komedie-
vormen (cfr. het Karl Valentin-spek-
takel, He1 Laxeermiddel) en ander-
zijds tragedie-vormen (van Geloof, 
Hoop en Liefde over Ah Kiou tot De 
Pelikaan). Gertrud was nauwelijks 
ernstig te nemen noch vanuit een 
komische, noch vanuit een tragische 
gezichtshoek. De produkties van dit 
jaar verwijzen opnieuw naar die 
dubbele l i jn: enerzijds Gat in Kop, 
anderzijds Britannicus (première ver-
wacht op 19 april). 

Met Gat in kop programmeren de 
Mannen van den Dam voor de tweede 
keer een stuk van de hedendaagse 
Duitse auteur Wolfgang Deichsel 
(° 1939). Het eerste Frankenstein, uit 
het leven der bedienden dateert oor-
spronkelijk van 1971, maar werd 
opgevoerd in Deichsels 'definitieve' 
(?) versie van 1980 (première Mannen 
v a n d e n D a m : 19 december '8 \ ) .Loeh 
im Kopf dateert van 1975. Beide 
stukken zijn voorbeelden van Deich-
sels démarche om aan de hand van 
bestaande en uitgepuurde theater-
tradities problematieken uit ons hui-
dig maatschappelijk bestel vorm te 
geven. In Frankenstein was zijn 
uitgangspunt het klassieke horror-
verhaal, dat in korte fragmentaire 
scènes werd opgebouwd; in Gat in 
kop grijpt hij terug naar de luchtige 
vaudeville. In andere stukken experi-
menteerde Deichsel ook nog met 
clownerieën en met 'possen' . O p een 
systematische wijze zoekt hij de 
komische en onderhoudende krach-
ten van het theater te verbinden met 

zijn interesse voor de uitbeelding van 
de trivialiteit van het hedendaagse, 
dagelijkse leven. 

Gal in kop draagt als ondertitel 
'Een passiespel. Naar motieven van 
Labiche'. Eugène Labiche bleef als 
één van de weinige vertegenwoor-
digers van de 19de eeuwse Franse 
komedie (de comédie des mœurs, de 
comédie à thèse, de comédie bur-
lesque, de vaudeville enz.) aanwezig 
in het 20ste eeuwse repertoire vooral 
met stukken als Le chapeau de paille 
d'Italie en Le voyage de Monsieur 
Perrichon. Zijn intriges zijn ingenieus, 
zijn dialogen natuurlijk en net als 
Feydeau wordt het burleske bij hem 
naar de achtergrond geduwd om 
plaats te maken voor een komiciteit, 
een lach met een dubbele of zelfs 
dubbelzinnige bodem. 

Zoeken naar een komedie voor 
vandaag: het belang van een dergelijk 
onderzoek is niet te onderschatten ; 
de goede voorbeelden zijn schaars. 
Niet Op Marode of Wij gaan naar 
Benidorm ; maar ook niet Gat in kop. 
Nochtans is er aan deze voorstelling 
gewerkt : ze is af, verzorgd, coherent 
in haar verbale en visuele humor. 
Sam Bogaerts, die regisseert, toont 
dat hij het vak onder de knie heeft. Hij 
construeert een correct en gesloten 
geheel, lineair volgehouden, maar 
zonder de dubbelzinnigheid, die men 
bij Labiche, Deichsel, en... de Man-
nen van den Dam verwacht. De 
beginsequens liet nochtans — letter-
lijk — een dubbele bodem ver-
moeden: een vrouwenhoofd duikt op 
uit een spinet en zingt klaaglijk en 
verlangend een oud lied mee, op de 
band ; een ont-lijfde sfinx, een beeld 
dat door zijn absurditeit doet lachen 

én onbehaaglijk voelen. Maar dit 
soort humor klinkt alleen nog door in 
de 'scheve fanfare ' (het Metastatisch 
Notenkrakersensemble) die het einde 
van het stuk begeleidt; in de hele 
vertoning die daartussen ligt wordt 
een andere lach gehanteerd, nl. een 
burleske, koldereske, zowel in taal-
gebruik (Sam Bogaerts stond zelf in 
voor de vertaling) als in het spel van 
de acteurs. De vaart zit erin. De 
vertoning ontrolt zich als een mecha-
niekje; het raderwerk van de vaude-
ville-structuur draait duidelijk en 
technisch helder voor onze ogen 
voorbij , maar daar blijft het dan ook 
bij. Wat is dan die intrige? Een heer 
gaat op zwier en belandt thuis — met 
een voormalige vriend in één bed — 
in erbarmelijke toestand. Hij herin-
nert zich niks meer van wat er de 
vorige avond gebeurd is: hij heeft een 
gat in zijn kop. In de ochtendkrant 
(achteraf blijkt deze een jaar of zo 
oud te zijn) leest hij het verhaal van 
een moord, de vorige avond ge-
pleegd ; verschillende details wijzen 
erop dat hij de moordenaar moet zijn. 
Alle mogelijke oneerlijke middeltjes 
blijken plots valabel om deze (ver-
meende) misdaad wit te wassen: een 
kronkelende burger boven alle ver-
denking. Dat de intrige ook meteen 
model staat voor een kleinburgerlijk 
gedrag dat zich met hypocrisie, 
oneerlijkheid en 'foefelarijen' tracht 
s taande te houden, wordt nauwelijks 
ontsluierd. Sam Bogaerts graaft niet 
onder het oppervlak naar die tweede 
laag die Deichsel hem aanbood. 
Maatschappelijke verwijzingen wor-
den opgeofferd aan komische ef-
fecten. 

Gal in Kop (Mannen van den Dam) 

Met enig heimwee denkt men dan 
terug aan die zo 'polyvalente ' en-
scenering van Het Laxeermiddel door 
Herman Gilis bij diezelfde Mannen 
van den Dam. Sindsdien scheiddende 
wegen van Gilis en die groep, maar 
beider aandacht voor de komedie 
bleef behouden. Gilis bouwt nu een 
komisch systeem op dat inwerkt 
tegen een tekst met andere intenties 
(cfr. Clavigo en Starkadd, Arca-
N E T ) ; Bogaerts construeert een me-
chanisme naast de intenties van een 
auteur. Bij beiden zoekt men echter 
tevergeefs naar die subtiele duobel-
zinnigheid, naar een nieuwe bittere 
komedie (of lichtvoetige tragedie). 
Men lacht veel om de personages in 
Gat in kop; men vindt ze echter te 
weinig belachelijk. 

Bogaerts is wel geslaagd in het 
bereiken van een grote snelheid in het 
vertellen en spelen; iets wat een 
vaudeville nodig heeft, maar wat men 
in Vlaanderen (en dan nog via een 
Duits auteur!) zelden bereikt. Ze 
komen hiermee tegemoet aan La-
biche die schreef: "Une pièce est une 
béte a mille pattes qui doit toujours 
être en route. Si elle se ralentit le 
public baille; si elle s 'arrête, il siffie." 
Maar het publiek van Labiche leefde 
t ragerdan wij en was niet dolgedraaid 
door vertelsnelheden als die van onze 
wekelijkse Dallas. Ritme heeft van-
daag een grondig andere betekenis 
gekregen; in Gal in kop mist men 
reflexieve stilstanden. De voorstelling 
doet concessies aan een aangeleerd 
reactievermogen, aan die getimede 
verzadigingshonger van " o m de zo-
veel seconden wil het publiek een 
gag". Wié zegt da t? Wié wil da t? 
Sleutelen aan het kijkged rag is er deze 
keer niet bij. 

Marianne Van Kerkhoven 

G A T IN K O P 
auteur : Wolfgang Deichsel; groep: 
Mannen van den D a m ; vertaling en 
regie: Sam Bogaerts; decor: Bob 
Ger s ; kos tuums: Sylvia Van L o o ; 
spelers: Luk De Konink, Daan 
Hugaert , Lucienne De Nutte, 
Rafaèl Troch, Lut Vandekeybus, 
Johan Van Lierde. 

Gat in Kop wordt nog gespeeld op 
16 maart in St.-Niklaas, van 4 tot 
7 april in Amsterdam, 24 april in 
Mortsel, 2 mei in de Singel, Antwer-
pen, 18 mei in Waregem en van 23 tot 
27 mei in Tentakel, Antwerpen. 

54 ETCETERA 6/84 


