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Regisseur Dirk Tanghe verschraalt Thomas Bernhards,,Wereldverbeteraar"
Van onze redacteur

UTRECHT - Om misverstanden te voorkomen, eerst even dit:

mag een artiest een klassiek werk naar zijn hand zetten? Van
mijïel. Zolang hij recht doet aan het origineel. Dirk Tanghe
máakte bij De Éaaidenkathedraal een zeer persoonliike versie
van De wéreldverbeterqqr. Yan Thomas Bernhard geen spoor'

Hier is onrecht geschied.

T H T A T E R Peter De Graef mag zich uitle-
ven in deze monoloog met on-
derbrekingen. De stoel waartoe
hii veroordeeld is, staat oP een
smalle speelstrook, die is afge-
boord met een plastic geel voor-
hang. De twee bouwsPots die
hem van onderen uitlichten, be-
zorgen hem een ziekelijk grau-
we gelaatskleur en werPen grie-
zelige schaduwen oP het doek.
Deze grillige uiwergroting dient
het doel van regisseur Dirk
Tanghe. Mag zijn, maarhet doel
is abject.
En wel om volgende redenen.

Bernhards stukken zitten vol hY-
persensitieve aristocraten, die
hun kennis benutten om imPer-
fecties aan te klagen. Vanuit
hun geprivilegieerde Positie -

zelf niet zonder smet - keren
ze zich tegen elke nivellering.
Hoe kunnen ze dat nog als ze
zelf gortige boeren zijn? De we-
reldverbeteraar van Bernhard
zegt systematisch ,,mein Kind",
betuttelend en toch enigszins
liefhebbend. In de reeks zoere-
kes, Iievekes en miekes schiet
daar bij De Graef weinig van
over.
Het is bekend dat De Graef

zich graag teksten eigen maakt
en ze dan al denkend-sPrekend
wijgeeft. Dat heeft in dit geval
een zeer hoge prijs. Herhaalde-
lijk schakelt hij over naar het
Duits, Hollands en West-
Vlaams. Waarom? Een raadsel.
Nederlandse kranten schrijven
zelfs datvertaler Hans W. Backx
voor een soepel Vlaams toontje
gezorgd heeft. Klinkklare onzin.
Dit is op vier komma's en zeven
erldaar-vervangingen na de
tekst die Backx in 1980 voor
Baal maakte.
D.oor die wije omgang met de

tekst treden de hele voorstelling
door omissies en verschuivin-
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N 1"979, goed tien jaar voor
zijn dood, liet Thomas
Bernhard steeds opzichti-
ger autobiografische sPo-

ren na in zijn werk. Wittgen'
steins Neffe (1'982) en Auslij'
schung (1986) zijn wat dat be-
treft sleutelteksten, die tot een
beter begrip van zijn toneelstuk-
ken krrnnen leiden. De lezer
verneemt er meer over Bem-
hards ,,levensmens", de 35 jaar
oudere Hedwig Stavianicek, die
hem, voor wie het leven een
opdracht was, overeind hield.
Ook over ziin huismeid, de eni-
ge wier aanwezigheid hij ver-
droeg. Toen ze stokoud was en
met pensioen wou gaan, bood
hij haar een loonsverdubbeling
aan als ze bleef.
Die levensmens, dat ,,noodza-

kelijk kwaad", is natuurlijk nie-
mand minder dan de meid uit
De wereldverbeteraar. Dit zorge-
lijk kijkend en trekkebenend
besje moet zich de gramstorig-
heid van haar 63-jarige baas
laten welgevallen. Marie-Louise
Stheins speelt deze rol vol naar
binnen geslagen verbittering.
Ze draagt een microfoontje,
maar zelfs daarmee is haar
schaars gemompel amper hoor-
baar in de luidsprekers. Mooi
zo.
Baasje is een gekwetst genie.

Lucide tot op het krankzinnige
af, maar jammerlijk aan zijn
stoel gekluisterd. Hij wacht er
op de universitaire delegatie die
hem een eredoctoraat brengt.
Roem en eer oogstte hij voor
een traktaat ter veÍbetering van
de wereld. Allemaal ijdelheid,
weet hij nu. Verbeteren is af-
schaffen waar je tegen bent,
maar ,,als we alles afschaffen,
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de schriftuur, die met haar her-
halingen en antithesen voor een
typisch ritme zorgt, gaat hier-
door compleet de mist in' Als De
Graefdan! bovendien! ook nog!
saat bekkentrekken en roche-
Íery dan waag ik me af of er van

Bernhard nog iets overblijft. c De Par
Een klein drenzerig ettertje, ja. ,,D€ wet

Een van de zoveel facetten die ovond en
Bernhard rijk is. Niet wat in de Voc
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Het is bekend dat De Graef
zich graag teksten eigen maakt
en ze dan al denkend-sprekend
rrijgeeft. Dat heeft in dit geval
een zeèr hoge prijs. Herhaalde-
lijk schakelt hd over naar het
Duits, Hollands en West-
Maams. Waarom? Een raadsel.
Nederlandse krarlten schrijven
zelfs dat vertaler Hans W. Backx
voor een soepel Vlaams toontje
gezorgd heeft. Klinkklare onzin.
Dit is op vier komma's en zeven
erldaar-vervangingen na de
tekst die Backx in 1980 voor
Baal maakte.
Dgor die wije omgang met de

tekst treden de hele voorstelling
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o De Paardenkathedroal sPeelt
,,De wereldverbeteraar". Vsn-
avond en morgen Premièrereeks
in de Vooruit (Gent), 10 decem-
ber in CC Hqsselt. Tournee tot
begín februari. lnlichtingen: 03-
235.04.90.
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