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Het is lang geleden dat we in Vlaanderen nog 
opvoeringen van lichte komedies genre Fey-
deau hebben meegemaakt. Volgens Geert Sels 
moeten we daarvoor al teruggaan tot in 1997. 
Toen werd Une puce à l’oreille (een vlo in ’t oor) in het 
Mechels Miniatuur Theater gespeeld. Ga je nog 
verder terug in de tijd, dan zie je dat het vooral 
de grote stadstheaters of een gezelschap als 
Theater Ivonne Lex waren die dit soort stukken 
speelden, omdat ze er een groot publiek mee 
konden bereiken.1

 Vandaag lijkt die gêne voor lichte genres 
zoals boulevard- en deurenkomedie, farce en 
vaudeville tot het verleden te behoren. Niet 
minder dan drie gezelschappen waagden het 
om met dit materiaal aan de slag te gaan. Kort 
na elkaar kregen we de opvoering van On purge 
bébé (Het laxeermiddel) van Georges Feydeau 
door Theater Antigone, Le Dindon (De Pineut)2, 
eveneens van Feydeau, door De Roovers en 
Noises Off (deurdedeurdeur) van de Britse 
auteur Michael Frayn door skagen. 
 Wat bezielt deze makers om zich met dit 
materiaal in te laten? Zijn deze komedies 
de naam ‘kunst’ wel waardig? Gaat het hier 
niet om al te makkelijk maakwerk dat slechts 
inspeelt op het goedkope lachsucces? Er wor-
den verschillende redenen opgegeven voor 
deze belangstelling. Jos Verbist van Antigone 
is vooral geïnteresseerd in de donkere kant 
van Feydeaus stukken; Clara van den Broek 
van skagen beweert dat de tekst van Michael 
Frayn een milde blik werpt op de mens en zijn 
gebreken. Volgens Sara De Bosschere van De 

Roovers vormen deze lichte komedies een nog 
onbekend deel van het repertoire, dat daarom 
om verdere exploratie vraagt. Overigens is die 
nieuwsgierigheid ook voor skagen een belang-
rijke motivatie.3

 De intenties van de makers zijn één ding, 
wat zij werkelijk doen of gedaan hebben een 
ander. Om dat te achterhalen is het aangewe-
zen de drie genoemde voorstellingen te bekij-
ken en na te gaan wat ze met elkaar gemeen 
hebben en waarin ze van elkaar verschillen. 
Dat kan echter niet zonder kader. Daarom is 
dit het eerste wat ik in dit essay zal doen: een 
interpretatiekader ontwikkelen voor de lec-
tuur van deze voorstellingen. Het bestaat uit 
een rudimentaire schets van de tragedie en de 
komedie en van het perifeer versus postmo-
dern gebruik van de komedie. Daarna is het de 
beurt aan een analyse van respectievelijk Het 
Laxeermiddel, Le Dindon en deurdedeurdeur. 
Ik sluit het essay af met een conclusie. 

De tragedie en het tragische
Volgens de Zwitserse auteur Friedrich Dürren-
matt staat in de tragedie het lijden van de held 
centraal. De held is steeds een personage dat 
zich met al zijn krachten inzet voor de realisatie 
van een plan. Maar hij bereikt daarbij precies 
het tegendeel van hetgeen hij voor ogen heeft. 
Dit moment van de paradoxale omslag wordt 
door Dürrenmatt de schlimmstmögliche 
Wendung genoemd.4 Het gaat gepaard met de 
ondergang van de held, die vaak vele anderen 
in zijn val meesleept.

 Dürrenmatt maakt een onderscheid tus-
sen minstens twee soorten tragedie, een plot- 
en een procesgerichte variant. In de procesge-
richte variant (Tragödie) ‘gebeurt’ er niet zoveel. 
Het accent ligt vooral op de vraag: hoe ervaart 
de held zijn lijden? Tot welke beschouwingen 
en affecten geeft dat aanleiding? Kortom: de 
lyriek en de retoriek zijn hier belangrijker 
dan de actie, wat ook verklaart waarom de 
monoloog hier een zekere voorkeur geniet.5 In 
de plotgerichte variant (Tragödie der Handlung) 
daarentegen is er meer actie en wordt er min-
der aandacht geschonken aan wat het lijden 
allemaal teweegbrengt. Het accent ligt niet 
op de gevolgen, maar op de oorzaken van het 
lijden (de ketting van situaties die heeft geleid 
tot de schlimmstmögliche Wendung). De weergave 
van het gedrag van de personages is minder 
genuanceerd uitgewerkt, het handelingsver-
loop wordt volgens een immanente logica 
voortgestuwd. De held spreekt en handelt 
vanuit een voorgaande situatie en komt hier-
door terecht in een volgende situatie, zonder 
dat deze dynamiek te vaak onderbroken wordt 
door lange lyrisch-retorische beschouwin-
gen. Volgens Dürrenmatt is Oedipus Rex van 
Sophocles een handelingstragedie.6 Bij mijn 
weten geeft hij geen voorbeelden van de pro-
cesgerichte tragedie, maar ik vermoed dat de 
stukken van Aeschylos hier als voorbeelden 
kunnen gelden. Wel kunnen de ontboezemin-
gen van de held hier niet in psychologische 
termen beschreven worden, daar psychologie 
een geïntegreerd subject veronderstelt en een 

Heeft de komedie een tijd in een slecht daglicht gestaan? Paste ze niet in de tijdgeest? 

Of hadden makers en spelers er gewoon geen zin in? Dit seizoen haalden maar liefst 

drie gezelschappen het lichtere werk uit de kast. Ivo Kuyl gaat na wat er te lachen valt.
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