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Twee tragikomedies van Thomas Bernhard over ouderdom
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DoorlxxtnIEK DE JoNc
Thomas Bernhards bejaarde hel-
den zitten opgesloten in een li-
chaam dat het amper nog doet en
in een geest die van geen wijken
wil weten. Ziekte. veryal en een
snel naderende dood vergewissen
hen van de almacht der natuur én
toch accepteren zij die niet, inte-
gendeel: hoe hopelozer hun toe-
stand, des te heviger zij zich erte-
gen veÍzetten. Titaantjes zijn het,
deze oude heren die met de con-
trole over hun lijf niet ook nog
eens de controle over hun omge-
ving willen verliezen. Ze tirannise-
ren dus degene van wie ze afhan-
kelijk ziin en daar dat gepaard
gaat met enig woordgeweld ver-
moeden zij in die ander hun vij-
and. Wat hen nog eenzamer
maakt dan ze alwaren.

Zulke groteske toneelpersona-
ges verdienen een groolse regie,
Een paar adviezen daaromtrent
geeft Bernhard in Der lMelnerbes-
serer, een drama dat hij in 1979
schreef. De Wereldverbeteraar
Iegt ergens uit aan zijn vrouw: 'Je

voordracht mag niets gekunstelds
hebben/ maar hij mag ook weer
niet te natuurlijk zijn begrijp jel
Enerzijds immers is het geen
kunstwerV omdat het om filosoÍie
gaat/ anderzijds is het't kunstigste
dat er bestaat/ Muziek zou het
moeten zijnl enerzijds/ maar het is
ook de muziek die de filosofie/ in
haar geestelijke hemd zet.'

Regisseur Dirk 'Tanghe, de
nieuwe leider van De Paardenka-
thedraal. en acteurPeterDe Graef
hebben naar die paradoxale advie-
zen geluisterd. Hun Wereldverbe-
teraar is een perfecte combinatie
van kunstmatigheid en terloops-
heid. van muzikale ritmiek en a-
muzisch gestamel, van ruwheid en
verhjning, wijsheid en dwaasheid,
hoop en wanhoop, zin en onzin.

Op de toneelmatigheid van het
gebeuren wijst alleen al het knal-
gele achterdoek van grofgolvend
plastic. Het hangt vlakbij het
voortoneel en versmalt het podi-
um zodanig dat er maar weinig
ruimte voor het spel overblijft.
Veel fy'sieke bewegingsruimte
heeft De Graef dan ook niet no-
dig, want hij speelt een lamme die
gekluisterd is aan zijn stoel. De
oude man op zijn stoel wordt van

onderaf belicht zodat zdn spasti-
sche armgebaren spoókaóhtige
schaduwen op het achterdoek
werpen. Met zijn opgetrokken
schouders, grimas en blikkerende
tanden lijkt hij zelfs een beetje op
Graaf Dracula. En het mooie is
datwe deze weerzinwekkend lelij-
ke vent steeds sympathieker gaan
vinden. Hij sombert waar wij het
zonnetje in huis menen te moeten
zijn,hij laat zich gaan waar wij ons
beheersen, hij legt de vinger op de
zere plek. Geestelijke arbeid vindt
hij net zo smerig en belachelijk als
al het andere. Niettemin is hij de
schrijver van een traktaat met de
boodschap dat men de wereld al-
ieen kan verbeteren door haar afte
schaffen. Niemand behalve de au-
teur heeft die boodschap begre-
pen, maar geleerden uit de hele
wereld bestuderen het traktaat om

er op hun beurt een traktaat over
te schrijven; zo blijft de mens ac-
tief. De man.'die van bewonde-
raars abusievelijk de eretitel \rye-
reldverbeteraar heeft gekregen,
krijgt nu ook nog eens een eredoc-
toráát. Bij hem thuis, vanwege zijn
verlamming. Tijdens het wachten
op de notabelen houdt hij een lan-
ge monoloog waarin Thomas
Bernhard zoals gewoonlijk tekeer-
gaat tegen de medische stand, het
theaterbedrijf, de stad, het platte-
land, het huwelijk, vrouwen en
voortplanting - en nog zo het een
en ander. Maar door het geklaag
en gekanker heen schrijnt het leed
van de gehandicapte. De man is
namelijk niet alleen lam en half-
blind maar ook zo goed als doof.
Die opeenstapeling van gebreken
wekt hilariteit en vooral medelii-
den. Ook wij in de zaal horen de

vrouw van de dove heel slecht, via
speakers die slechts gemompel
doorgeven. Zo begrijpen we iets
beter waarom de man steeds denkt
dat zij hem in de maling neemt.

Zij (Mane-Louise Stheins) is
een kromgetrokken en moege-
koeioneerd wezen dat telkens van
links of rechts opkomt en nooit
van achteren, omdat daar dat gele
doek de weg verspert. Het bijna
tweedimensionale beeld roept as-
sociaties op met stripverhalen. De
vrouw ls geen vrouw maar een
vrouwtje, de man geen man maar
een mannetje. Ook het mannetje
mompelt veel; een zendmicro-
foontje moet De Graefs reeds van
nature zwakke stemgeluid verster-
ken. De truc werkt: nu kan de ac-
teur nuances aanbrengen die an-
ders alleen in een kleine zaal mo-
gelijk zouden zijn geweest.

Peter De Graef fluisteÍ, zeurt
en jankt, met vrijwel hetzelfde
schriel-Vlaamse stemmetje dat we
kennen van zijn voorstellingen
Itak, Ombat en Henry. En net als
in die zelfgeschreven solo's is hij
ook hier een fantast, een kind, een
tovenaarsleerling. Zoals deze so-
list een ei kapotknijpt, zoals hij
bruine stroop uit mond en neus
laat stromen, zoals hij goochelt
met een witte muis: dat is theater
en poëzie tegelijk, dat is op en top
tragikomedie.

Ook regisseur Don Duyns, van
de theaterfirma Growing up in Pu-
blic, heeft een tragikomische vorm
gezocht voor een stuk van Tho-
mas Bernhard. Schijn bedriegt
(Der Schein triigt,1984) is evenals
De wereldverbeteraar een drama
over de ouderdom en de last van
het niet aflatende denken. Het is
tevens een drama over rivaliteit:
Karl haat en benijdt zijn broer Ro-
bert, omdat Karl in zijn jonge ja-
ren 'maar' een varieté-artiest was
terwijl Robert aanzien genoot als
acteur. Ingrediënten te over voor
een bittergeestige voorstelling.

Don Duyns beging de vergis-
sing Hans Dagelet en Dick van
den Toorn in een fantasieloos de-
cor neer te planten. Alles, van
wasbak tot een rek vol glimmende
schoenen, staat er echt. En vervol-
gens doet men er niets mee. Veel-
zeggende details ontbreken, de
taal krijgt vleugels noch stekels.
Dagelets Karl blijft een saaie
doorsnee-kerel. Van den Toorns
Robert is weinig meer dan een sul-
lig supplement. Hun clichémanne-
tjes zijn veÍïe van leuk en al hele-
maal niet ontroerend. Ze zouden
een voorbeeld kunnen nemen aÍrn
Peter De Graef. Die doet wat een
acteur altíjd moet doen: naden-
ken, heel diep nadenken voordat
hij begint te spelen.
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