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ongegeneerde lolbroekerij.
 Bij Antigone ondergaat Het Laxeermiddel 
echter een ingrijpende transformatie op ver-
schillende niveaus. Op tekstueel niveau worden 
een aantal fragmenten van de Franse filmma-
ker Raymond Depardon toegevoegd of ingelast. 
Bij het begin van de voorstelling krijg je de mo-
noloog van een zakenman die niet verder kan 
met zijn bedrijf. Hij is triestig en kapot en moet 
zijn levenswerk aan zijn personeel overlaten. 
Onmiddellijk daarna krijgt het publiek nog 
een andere loser te zien, een man die zelfmoord 
proberen plegen heeft in zijn flatgebouw. Uit de 
ondervraging blijkt dat de zelfmoord is mislukt 
omdat de buren hem te vroeg gevonden heb-
ben. Dan krijg je Het Laxeermiddel. Deze tekst 
wordt onderbroken door twee fragmenten die 
respectievelijk in de mond van de meid Rosa en 
die van Julie worden gelegd. Het eerste frag-
ment gaat over een zwangere, vermoeide vrouw 
die niet in staat is haar dromen waar te maken, 
omdat ze geen geld heeft. In het tweede frag-
ment vertelt een vrouw van middelbare leeftijd 
dat ze na haar zestiende nooit meer gelukkig is 
geweest. Volgens haar zijn mannen alleen maar 
uit op seks, een gedachte die haar agressief 
maakt. Tot slot krijg je opnieuw een ondervra-
ging, deze keer van een verwarde jongeman 
die geen besef van ruimte of tijd meer lijkt te 

hebben. Hij weet niet wat hem overkomen is, 
het is alsof hij aan de drugs gezeten heeft. Hij 
is uitgelaten en opgefokt en probeert zijn eigen 
toestand te bagatelliseren.
 Door het inlassen van deze fragmenten 
ontstaat de mogelijkheid om de voorstelling 
op twee manieren te lezen. Je kunt haar zien 
als één geheel: de illusie ontstaat dat de tekst 
door één auteur werd geschreven en dat de 
personages van Depardon identiek zijn aan die 
van Feydeau. De zakenman uit de beginmono-
loog is Chouilloux op een ander moment van 
zijn bestaan; de zelfmoordenaar Follavoine; 
de zwangere vrouw de meid Rosa; de vrouw 
van middelbare leeftijd Julie en de opgefokte 
jongeman de kleine op wat latere leeftijd. Elk 
van deze paren wordt dan ook door dezelfde 
acteur gespeeld (Louis van der Waal speelt 
bijvoorbeeld zowel de kleine als de opgefokte 
jongeman). Maar je kunt de voorstelling ook 
als een collage benaderen, waarbij de wereld 
van Feydeau en Depardon in een associatief 
spanningsveld worden samengebracht.
 Op het niveau van de opvoering zijn er nog 
een paar andere opvallende interventies. Er 
is geen sprake van een negentiende-eeuwse, 
burgerlijk-realistische aankleding. Het speel-
vlak wordt gewoon afgebakend door de toneel-
lijst en door een ongeverfd, rechtopstaand 

houten paneel tegen de achterwand, dat later 
als projectiescherm zal dienen. De kostuums 
zijn alledaags en tijdloos, er zijn nauwelijks 
rekwisieten (een zitbank, een emmer en een 
drinkbeker). Hierdoor komt het hele gewicht 
van de voorstelling op de schouders van de 
acteurs te liggen. Alles wordt gereduceerd tot 
het spel, niets mag hiervan afleiden.
 Feydeau is niet denkbaar zonder koortsige 
actie. Doch hier blijft de speelstijl eerder sta-
tisch. Opkomsten en afgangen worden zoveel 
mogelijk vermeden, grote delen van de voor-
stelling worden bijvoorbeeld van op de zitbank 
gespeeld. Het tempo is traag, waardoor soms 
een dreigend effect ontstaat. Ik denk hier aan 
de opkomst van Chouilloux en de kleine van-
uit de coulissen, die over talloze scènes wordt 
uitgesmeerd. Ook is er sprake van een zekere 
verruimtelijking. Het verlangen van de perso-
nages om elkaar te bepotelen (wat nogal vaak 
gebeurt) geeft soms aanleiding tot het ontstaan 
van tekenfilmachtige, chaplineske groeps-
beelden van tegen elkaar aan schurkende of 
op elkaar klauterende lichamen. Zelfs de taal 
wordt gesculpteerd. Door het lage spreektempo 
komt de klemtoon op de eigenaardigheden van 
Feydeaus taalgebruik te liggen. Vooral Dirk 
Van Dijck en Louis van der Waal krijgen ruim-
schoots de gelegenheid om te spelen met de vele 
ah’s en euh’s die de taal van Feydeau rijk is.
 Als tekst is Het Laxeermiddel een goed 
voorbeeld van een perifeer gebruikte kome-
die. Maar het valt makkelijk aan te tonen dat 
alle gedane ingrepen in functie staan van het 
transformeren van deze perifeer gebruikte 
komedie tot een postmoderne komedie. Dat 
gebeurt op verschillende manieren: door de 
toeschouwer bewust te maken van de con-
venties van de komedie; van de daaraan ten 
grondslag liggende metaverhalen en van de 
tragische dimensie van het bestaan die door 
de komedie uitgesloten wordt. Zo wordt er 
precies het tegendeel gedaan van wat door 
de conventies gesuggereerd wordt. Werkt de 
komedie met flat characters, dan worden hier 
tekstfragmenten van Depardon toegevoegd, 
waardoor het zielenleven van de personages 
centraal komt te staan; is de aankleding ge-
woonlijk burgerlijk-realistisch, dan zijn decor 
en kostuums hier sober en tijdloos; zijn actie 
en tempo van cruciaal belang, dan wordt hier 
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