
K R O N I E K 
O O K A L D O E T D E T O N E E L C R I T I C U S . . . 

De Mannen 
van den Dam 
Antwerpen 

De Macht der 
Gewoonte 

Thomas Bernhard schrijft geen 
lekkere teksten. Thomas Bernhard 
schrijft op bierviltjes. Eén viltje is 
goed voor één idee. Doorda t hij aan 
zijn eigen gewoontes verslaafd is, 
schrijft Bernhard avond na avond, 
dag na dag dezelfde idee uit in lichtjes 
variërende bewoordingen op steeds 
andere viltjes. Na verloop van tijd 
vormen die viltjes een heel dik boek, 
maar bovenal een kartonnen boek. 
Het omslaan van een bladzijde maakt 
niet het flinterdunne geruis van een 
gedachte, maar klinkt mat en droog, 
als het botsen van kurken hoofden. 
Bernhards stukken De Wereldverbe-
teraar, Voor hel pensioen, Minetti, De 
macht der gewoonte, Hel Jachtgezel-
schap (om me te beperken tot wat ik 
gezien en /o t gelezen heb) staan stijf 
van deze ene gedachte: het leven is 
vervelend maar het moet geleefd. 

Die gedachte is best bij te treden. 
Het leven is vervelend, maar zelfs een 
zwakzinnige breit rond dat thema 
fascinerende variaties, zolang hij 
maar uit de kunst blijft. Sinds god en 
zijn magische hofhouding begraven 
werden en de mens zichzelf(h)erkend 
heeft als het middelpunt van het 
bestaan, is het er niet leuker op 
geworden. Flink wat kunstenaars zijn 
hun Masters Voice kwijt, springen 
voortdurend op tegen de bedrading 
van hun kennel en beschrijven uiten-
treure het matte kletteren van hun 
poten die — klauwtjes uit — langs de 
bedrading naar beneden lazeren. Zo 
eentje is Bernhard. 

Wanhoop, walging, verveling... 
het zijn niet de minste thema's. Mits 
intelligent, veelzijdig of niet te na-
drukkelijk behandeld zijn het fascine-
rende onderwerpen. Bernhard be-
schrijft zijn personages opdringerig 
duidelijk in hun metaforische opzet, 
geeft ze een zo één-tonige part i tuur 
mee, dat niet de existentiële verve-
ling zichtbaar wordt maar de zeer 
anecdotische verveling toeslaat van 
een toeschouwer die hapklare brok-
ken krijgt voorgeschoteld, wie geen 
interpretatie, noch de dwaalweg van 
het minste geheimpje gegund wordt. 
Bovendien plaatst Bernhard zijn pro-
tagonisten in niets mis te verstane 
settings en situaties, die wellicht ver-
ondersteld worden in hun alledaags-
heid te contrasteren met de metafo-
rische oogmerken van de auteur. Ook 
daar weer die nadrukkelijkheid ! 

Bernhards filosofisch gekruide 
plakjes tranche de vie maken hem 
vandaag een populair auteur. Dra-
maturgen en regisseurs aan deze kant 
van Teutonië huldigen Bernhard als 
een nieuwe Beckett. Zij regisseren 
hem, net als Beckett. als een filoso-

fisch auteur. De diepgang walmt je 
van de scène tegemoet. Raar , w a n t j e 
maakt het mee vandaag dat auteurs 
als bijvoorbeeld Feydeau en Schnitz-
ler, geboekstaafd als ridders van de 
salonkomedie en de klucht, tegen-
draads geïnterpreteerd worden: re-
gisseur op zoek naar de diepgang 
achter de vaudevilleske lichtvoetig-
heid. Levert boeiende voorstellingen 
op als Hel Laxeermiddel (On purge 
bébe, Feydeau, De Mannen van den 
Dam, 1981, regie Herman Gilis) en 
Anatole (Schnitzler, Theater Verti-
kaal, regie Dirk Buyse; komt januari 
1983 uit maar een try-out eind no-
vember 1982 liet een geestige èn 
intelligente voorstelling verhopen). 
Hetzelfde maar in omgekeerde rich-
ting was te zien in een — te weinig 
ge toonde— reeks werkvoorstellin-
gen van Het Trojaanse Paard, waar-
van de acteurs bij wijze van zelfoe-
fening fragmenten uit stukken van 
Beckett hadden gemonteerd. Met 
name Mieke Verdin (in een fragment 
uit Gelukkige Dagen) en Willy Tho-
mas (in een fragment uit Slappen) 
voegden aan de bij lectuur cryptische 
teksten een verhelderende anekdotiek 
en humor toe. 

Willen dramaturgen en regisseurs 
het gemeier van Bernhard demystifi-
ceren en verrijken met grollen en 
grappen, kan er best aardig theater 
uit ontstaan. De macht der gewoonte 
van De Mannen van den Dam 
(groepsregie) heeft in het bijwijlen 
slapstick-achtige acteren de aanzet 
tot een dergelijke interpretatie van 
Bernhard, maar zwicht voor het 
vermeende sérieux van de auteur en 
toont dan acteurs die hun rol torsen 
als een encycliek. 

De macht der gewoonte mag dan een 
stuk zijn waar je uiteenlopende kan-
ten mee op kan, dat de Mannen niet 
verder komen dan enig geaarzel over 
welke kant kiezen, mag symptoma-
tisch heten voor de groep. Die levert 
al jaren interessante maar net niet 
homogene voorstellingen. Dat het 
predikaat I.N.S. (Internationale 
Nieuwe Scène) nog altijd bij de 
groepsnaam hoort , is in dat verband 
betekenisvol: het staat voor de Goe-
de Bedoeling, zo eigen aan het politi-
serend theater. Goede bedoelingen 
verhullen natuurlijk niet dat de Man-
nen geen Minetti 's in huis hebben, 
maar de theaterganger vandaag heeft 
weinig of geen boodschap aan sterac-

teurs, evenmin als aan ideologisch 
gestijfde concepten. Wat hij wil zien. 
is wellicht : hoe de eenduidigheid van 
Bernhards verveling of van Becketts 
nihilisme kan gekoppeld worden aan 
een theatervorm die de eenduidigheid 
vertaalt in de complexiteit en meer-
duidigheid van het leven. 

Johan Wambacq 

DE M A C H T DER 
G E W O O N T E 
au teur : Thomas Bernhard, 
vertaling: Josephine Soer, 
groep: I.N.S. De Mannen van 
den Dam, regie: o.l.v. Lucien-
ne de Nutte, decor : Bob 
Geers, spelers : Peter Rouffaer, 
Mieke de Groot te , Viviane de 
Muynck, Wim de Wulf, Johan 
van Lierde. Loopt nog van 25 
tot 29 januari in Antwerpen 
Raamtheater , op 24 februari 
in Turnhout De Warande en 
van 13 tot 16 maart in Gent 
Arca. 
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