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Zij zullen hem niet temmen, de laffe hond
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De premier zit in de penarie, want er is een compromitterend filmpje opgedoken van zijne excellentie en een veel jongere vluchtelinge. En bovendien is ze de nieuwe liefde van zijn leven. En dat voor een politicus met de naam ‘De Leeuw’... Dimitri Leue schreef een iets te speelse politieke komedie voor volwassenen.
Ooit speelde Michaël Pas een eenvoudige boerenjongen in De Witte van Zichem, vandaag heeft hij het tot premier geschopt in de toneelvoorstelling Genoeg! Dat is om verschillende redenen een opvallende productie. Zo schreef Dimitri Leue, die vrij vast verankerd zit in het jeugdtheater, deze keer een politieke komedie voor volwassenen. Ook de cast is niet min: Michaël Pas deelt het podium met onder anderen Warre Borgmans, Alice Reijs en Leue zelf.
Borgmans speelt pater familias Wilfried De Leeuw, een ex-politicus die het wist te maken met de slogan ’Genoeg!’. Genoeg vriendjespolitiek, genoeg angst, genoeg migranten. Zou de naam De Leeuw toeval zijn? Wilfried hoopt een persconferentie voor te bereiden om aan het volk uit te leggen dat premiers ook maar mensen zijn, en dat de misstap van zijn zoon Stefaan, te zien in dat filmpje dat viraal gaat, geen schande is.
Ondertussen maken ook Stefaans vrouw Kathleen (Alice Reijs) en zijn broer Didier (Dimitri Leue), die een heel andere politieke overtuiging heeft, hun opwachting. Wat volgt is een opeenvolging van korte, gevatte scènes, die telkens uitdraaien op een ‘genoeg’: iedereen heeft de buik vol van politiek, van vaderlijke bemoeienissen, van een huwelijk waarin vrouwlief uren op haar man moet zitten wachten.
Fils à papa
Stefaan, die overstelpt wordt door het stijgende aantal views en de reacties op het filmpje, wordt bovendien ook bevangen door verliefdheid. De vluchtelinge uit het schandaalfilmpje, Aicha (rol voor nieuwkomer Sara Lâm), is de nieuwe liefde van zijn leven. Dat de fils à papa, die alles heeft meegekregen van thuis behalve zelfstandigheid, voor het eerst sinds lang weer zélf iets voelt, maakt van hem een tragisch personage. Want dat hij met zijn rug tegen de muur staat, staat vast.
De andere personages zijn karikaturaler: Wilfried is iemand die je niet als vader zou willen, Kathleen niet als vrouw. Genoeg! is knap gespeeld, maar moet het toch vooral hebben van de theatertekst die je regelmatig doet gniffelen en monkelen. Onder andere met een verwijzing naar Hamlet als Stefaan wordt geconfronteerd met de frustraties van zijn vrouw (“Er zijn of er niet zijn, is dat dan de vraag?”), de vele diermetaforen voor Stefaan (“Natuurlijk ben ik geen laffe hond! Ik ben een leeuw!”), de seksuele toespelingen van Kathleen (“Geilheid, dat is de pilipili onder de emoties”) en de herhaalde zeer onsubtiele manier om de kamer te verlaten als er zich een gesprek opdringt onder vier ogen (“Zullen we dan maar even in de tuin gaan staan?”).
Voor een echt politiek stuk is deze Genoeg! te licht, te speels. Maar dat je met zo weinig toch zoveel kan doen - het decor is niets meer dan een plankenvloer - is mooi. Tel daarbij dat het stuk evenveel over liefde en seks gaat als over politiek, én dat er een whodunitelement in zit - wie heeft het filmpje online gezet? - en je weet dat deze voorstelling vermakelijk genoeg is voor een heerlijk avondje uit.
’Genoeg!’
Nog op tournee in Vlaanderen tot en met 15 december. Tickets en info: www.leue.be
Magali Degrande
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