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NA DE HEISA BLIJFT ALLEEN RESPECT OVER VOOR ‘ZAKMAN’ 

Theaterstuk over Gentse 
dakloze is schot in de roos 

De reacties na de try-out van Zakman liegen er niet om: dit is 
volkstheater van de bovenste plank. En allerminst een 
voorstelling die parasiteert op de bekendste dakloze van Gent. 

 

 
Voor de toeristengids (een van de rollen van Bob De Moor) is Zakman een bezienswaardigheid. © David Van 
Hecke 

 

VAN ONZE REDACTEUR GEERT NEYT 

GENT / HERZELE  │ Ophef op sociale media, tot bij straathoekwerkers toe, toen 
het Vernieuwd Gents Volkstoneel (VGV) in mei bekendmaakte dat zijn 
nieuwe stuk zou gaan over de bekendste dakloze van Gent: ‘Zakman’ – die 
in het echt Antoon heet. Nog voor iemand een letter van het stuk van Jo Van 
Damme had gelezen of een scène had gezien, werd de theatermakers 
verweten ‘respectloze parasieten’ te zijn die ten koste van de dakloze winst 
wilden maken. 
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‘Na de beerput die we over ons kregen, was er even paniek’, zegt Van 
Damme. ‘Een straathoekwerker vond dat we de privacy van de man 
schonden, terwijl iedereen hem maandenlang had zien zitten bij de 
Korenmarkt. We hebben toen nagedacht over een andere titel, zelfs over een 
annulering.’ 

Het waren zorgen om niks, blijkt na de try-out in Herzele. De 
theatermakers hebben Zakman met veel respect opgevoerd. Het gaat over 
hoe wij omgaan – of niet kunnen omgaan – met armoede en anders-zijn. 
Het decor is een kopie van het straatbeeld dat elke Gentenaar enkele zomers 
geleden heeft gezien naast de Sint-Niklaaskerk: een bushok volgepropt met 
de karrenvracht zakken die de dakloze overal meesleept. 

Iedereen wil iets van Zakman (een onherkenbare 
Jurgen Delnaet, bekend van Aanrijding in 
Moscou en Marsman). Een jong Gents paar geeft 
hem trappen voor de kick en probeert hem te 
beroven. Een gids laat een groep toeristen een 
selfie nemen bij deze ‘bezienswaardigheid’ en 
gebiedt streng de man ‘niet te voeren’. 

De pers wakkert de interesse aan met gissingen over zijn verleden: is hij 
een Canadese soldaat? Een psychiatrische patiënt? Is het waar dat hij ooit 
kandidaat was op de lijst van de socialisten? 

Levend kunstwerk 

Een leerling bekijkt hem als het onderwerp voor een opstel. De 
museumdirecteur ziet in Zakman een prachtig, levend kunstwerk. En dan is 
er de burgemeester – meer Termont dan De Clercq en hilarisch vertolkt 
door Heidi De Pauw. Die zit verveeld met dit storende element in het 
stadsbeeld en stelt voor hem te verplaatsen naar de Brugse Poort (‘waar hij 
niet opvalt tussen de sluikstorten’). 

Zakman ondergaat het allemaal en communiceert ofwel niet, ofwel door 
te antwoorden met cijfers, Latijnse gezegden, en af en toe een ferme wind. 
‘Waarom laten jullie mij niet met rust’, roept hij getergd uit. ‘Er zijn in 
België 50.000 anderen zoals ik, maar die kent niemand.’ 

Schrijver Jo Van Damme, regisseur Frank Van Laecke en pro-
ducent/acteur Bob De Moor brengen met Zakman volkstheater zoals het 
moet zijn: door en door Gents, grappig en met het hart op de juiste plaats. 

 

 

‘Na de beerput die we over 
ons kregen, was er even 
paniek. We hebben een 
annulering overwogen’ 

JO VAN DAMMEAuteur van 
‘Zakman’ 

 


