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personage, uit het personage én de handeling 
of alleen uit de handeling. De clown behoort 
tot het eerste type. Hij ziet er grappig uit en is 
onhandig. Hij doet heel gewone dingen, maar 
dan verkeerd. Bij de gezelschapskomedie (hier 
loopt een lijn die gaat van de nieuwe Attische 
komedie tot aan de huidige boulevardko-
medie) is zowel het personage komisch – de 
vrek, de parvenu, enz. – als de handeling, de 
situaties. In de handelingskomedie ten slotte 
(het genre dat Dürrenmatt beweert te beoefe-
nen), werkt alleen de handeling komisch, en 
zijn de personages zelfs tragisch in plaats van 
komisch.13

 Zoals reeds gezegd kent de tragedie een 
slechte afloop. Dat geldt niet voor de komedie. 
Het handelingsverloop van de komedie is eer-
der onverwacht en verrassend en kent principi-
eel een gelukkige ontknoping. Volgens Samuel 
IJsseling zijn het scenario en de ontknoping 
van een komedie niet altijd even overtuigend 
en vragen zij om een geloofsact van de toe-
schouwer.14 In de termen van Dürrenmatt: de 
held staat op het punt een schlimmstmögliche 
Wendung te bereiken, maar op het nippertje 
wordt die omgezet in een bestmögliche Wendung 
en dat niet dank zij, maar ondanks zijn eigen 
inspanningen. 
 In de handelingskomedie à la Dürrenmatt 
is er echter opnieuw een slechte afloop. Hier 
schijnt de komedie het stramien van de trage-
die te volgen, terwijl ook omgekeerd de trage-
die (maar vooral dan de handelingstragedie) 
naar het komische neigt, vanwege wat Jos De 
Mul de ‘tragische ironie’ noemt: een ironie die 
alles te maken heeft met de schlimmstmögliche 
Wendung. Dat iemand het tegendeel bereikt 
van wat hij wou, boezemt niet alleen vrees 
en medelijden in, maar doet ons ook lachen. 
Want door zijn blindheid en fanatisme ziet de 
held niet wat nochtans voor iedereen duidelijk 
is, namelijk dat hij regelrecht op een catastrofe 
afstevent. Of, zoals De Mul zegt: ‘Tragische 

humor is wanneer men desondanks lacht.’15

 Kan men zeggen dat de komedie een 
mimetisch genre is, in dezelfde zin als de 
tragedie? Tot op zekere hoogte wel, want vele 
soorten komedies (ik denk bijvoorbeeld aan 
de zedenkomedie) hebben alleen maar zin 
wanneer men ze benadert vanuit het doel 
waarvoor ze geschreven zijn: ons opmerk-
zaam maken op bepaalde morele fouten, in de 
hoop dat de toeschouwer die bij zichzelf zou 
herkennen en corrigeren, wat uiteraard een 
mimetisch proces vóóronderstelt. Toch mag je 
niet uit het oog verliezen dat de komedie een 
sterke amusementsfactor heeft. De plot zit 
vol verrassende wendingen om de spanning 
te verhogen. Er is ook sprake van een grotere 
stereotypering: de personages, situaties en ge-
bruikte literaire en theatrale technieken zijn 
vaak zo conventioneel dat het welhaast sja-
blonen zijn. Hoe meer de komedie neigt naar 
een populair subgenre dat geschreven werd 
voor commerciële doeleinden, hoe sterker de 
stereotypering. Het gevolg is dat het kader 
van de komedie niet zozeer mimetisch, dan wel 
generisch wordt, om een term van Hans Bertens 
en Theo d’Haen te gebruiken.16

 Zal men bij een mimetisch genre het eigen 
universum proberen te zien in het licht van het 
theatrale universum, dan nodigt een generisch 
genre de toeschouwer veeleer uit tot een vlucht 
uit de werkelijkheid. Er wordt hem gevraagd de 
voorstelling niet af te meten aan de realiteit, maar 
aan de stereotypen van het genre in kwestie.  
Die uitnodiging wil niet zeggen dat dit soort 
komedie niets met de werkelijkheid te maken 
zou hebben. Net omdat het een genre is dat 
ontspanning brengt, is het bij uitstek geschikt 
om de heersende normen en waarden kritiek-
loos te helpen verspreiden. Ze worden als van-
zelfsprekend voorgesteld, je moet ze in zekere 
zin al aanvaard hebben om van de komedie te 
kunnen genieten. Bij de handelingskomedies 
van Dürrenmatt liggen de zaken anders. Daar 

wordt het kader opnieuw mimetisch, omdat 
zijn komedies metafictioneel zijn, dat wil 
zeggen: uitnodigen tot een reflectie over de 
manier waarop de tragedie en de daaraan ten 
grondslag liggende metaverhalen onze erva-
ring van de werkelijkheid kleuren. 

De postmoderne komedie
In hun boek Het postmodernisme in de literatuur 
maken Bertens en D’Haen een onderscheid 
tussen de volgende categorieën: dominante 
genres versus subgenres; centrum versus 
marge; perifeer versus postmodern gebruik 
van subgenres. Hoewel zij het over de burger-
lijke roman en de daarvan afgeleide subgenres 
hebben (detective, western, SF-literatuur, 
enz.), en niet over theater, denk ik dat dit een 
heel bruikbaar begrippenapparaat is als je het 
wilt hebben over het kritisch potentieel van de 
komedie. Ik zal het dan ook verhelderen aan 
de hand van de verhouding tussen tragedie en 
komedie.
 Tragedie en komedie maken beide deel 
uit van hetzelfde literair-theatrale systeem. 
Daarbinnen is de tragedie dominant en de 
komedie subaltern. Ook binnen het genre van 
de komedie kan je wellicht nog een hiërarchie 
aanbrengen. Zo worden de vaudevilles van 
Feydeau door velen als goedkoop ‘maakwerk’ 
beschouwd in vergelijking met de komedies 
van Shakespeare en Molière. Hoe meer de  
komedie de verdachtmaking wekt alleen  
maar commerciële oogmerken te willen dienen, 
hoe geringer haar literair prestige. Met andere 
woorden: staat de tragedie in het centrum 
van het literair-theatrale systeem, dan zal de 
komedie eerder uitwijken naar de periferie, 
terwijl de komedie als populair subgenre in de 
marge zit.
 Als de komedie perifeer gebruikt wordt,  
borduurt zij voort op reeds bestaande technieken  
(vaak afgeleid van de tragedie), heeft zij een 
meer of minder ontspannende functie en ten-
deert ze naar een generisch kader. Hoewel niet 
valt uit te sluiten dat zij de toeschouwer tot een 
zekere reflectie dwingt over de manier waarop 
hij zich verhoudt (of zou moeten verhouden) 
tot van de heersende normen en waarden, 
worden die normen en waarden zelf nooit ter 
discussie gesteld. Bij de postmodern gebruikte 
komedie wordt alles daarentegen op zijn kop 
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