
Vergui sde regisseur
Ta nghe is terug

t o n e e l

Door \lVijbrand Schaap
Urnscrrr - Op het achterdoek
verschijnen gigantische, af-
schrikwekkende monsters. Een
piepklein en breekbaar mensje
onder hen steekt de armpjes om-
hoog. De monsters strekken hun
tentakels uit. Ze kietelen het
mensje even, voordat het defini-
tief in het drij fzand zalc-.

Zulke beeldett krijg ie te zien
bij Dirk Thnghe's versie van De
Wereldverbeteraar. De Vlaamse
regisseur grijpt voor Thomas
Bernhards meesterwerk bij De
Paardenkathedraal terug op de
expressionistische films uit het
begin van deze eeuw Het stuk
over het oude genie, dat vlak
voor de uitreiking van een ere-
doctoraat ziin verval en een-
zaamheid pareert door iedereen
flink onderuit te halen, krijgt

daarmee een heel nieuwe zeg-
gingskrachl

Ëen knalgeel doek hangt over
de volle breedte van het toneel.
Het licht komt van een enkele
bouwlamp vlak voor hoofd-
rolspeler Peter de Graef. ,De
schaduwen op het doek vertellen
een eigen verhaal. Tegenspeel-
ster Marie-Louise Stheins is op
het toneel biivoorbeeld een frá-
giel typetje. Óp het achterdoek
hangt de schaduw van de huis-
houdster echter dreigend boven
de weerloze professor.

De Graef speelt geen kwaad-
aardige mopperkont, zoals Bern-
hard het ooit schreef. Zijn pro-
fessor is gemeen, maar toch
vooral een weerloos slachtoffer.
De intellectueel kan zijn platte-
landsverleden niet meer verber-
gen. Het kwijlende hoopje pro-
fessor kraait, fleemt, gilt en fluis-
tert in bonte, soms onveÍstaanba-
re dialecten.

De regisseur kiest voor .een
emotionele benadering, zonder
de humor uit het oog te verlie-
zen. Bernhards taalgebruik liidt
er wel flink onder. Er zullen daar-
om Bernhard-liefhebbers zijn
die Tanghes visie zullen verkette-
ren. Maar deze volksregisseur
wil die elite van Bernhard-adep-
ten ook helemaal niet behagen. .

Deze wereldverbeteraar is een

Hoofdrolspeler Peter de Graef in De Wereldverbeteraar.
Foto Sjouke Dijkstra Fotografre

ll;:t::i it;iu. iuj: r: t'r: it:1 it:;: rl
Ít:iil:ttlt?i:i:

ii#irliiii
riii

persoonlijk document van een
bejubelde en verguisde regisseur
die zoeliÍ naar nieuwe manieren
omzijn geliefde publiek te berei-
ken. De angst voor aftakeling en
verval weet hii universeel en her-
kenbaar gestalte te geven. Thea-
terbeest Peter de Graefslaagt er-

in om, zonder van zijn plaats te
komen en zonder pa-uze, negen
kwartier lang het publiek bij de
les te houden. Dat is een gran-
dioze prestatie. Met deze voor-
stelling begint'voor De Paarden-
kathedraal dan ook eindeliik een
nieuwe en spannende periode.
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