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Marx moppert, maar bijt niet
 

Frank Lammers maakt als Karl Marx
een authentieke, charmante indruk.
foto phile deprez
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Zuidelijk Toneel

Marx

***

Een zwart pak, een rode das en
daarboven de braniekop van Frank
Lammers: daar staat Karl Marx. Ja,
hij is al lang dood, maar hij komt
nog even een paar dingen
rechtzetten in deze theaterzaal.

Ruim vijf kwartier is Marx aan het
woord. In het minimale decor van
een grote foto van Marx en een
stoel ijsbeert hij al pratend van links
naar rechts, als een gekooide tijger.
Zijn enige attribuut is een bril, die
hij maar een keer opzet. Verder is
er tekst, tekst, tekst.

Zo'n voorstelling is nogal een
uitdaging, zowel voor acteur als
voor publiek. En het onderwerp van
gesprek maakt het er niet
makkelijker op. Schrijver en
regisseur Stefaan van Brabandt is
bezig met een serie monologen
over filosofen. Socrates was de
eerste, nu is het Marx en hierna
volgt Spinoza.

Van Brabandt laat Marx vertellen
over zijn leven en een oordeel
vellen over de toestand in de
wereld. Met als centrale vraag: wat

ging er mis? Hoe konden Marx'
goedbedoelde ideeën uitlopen op
de ellende van het communisme in
Rusland, China, Cambodja
enzovoorts. Mogen we Marx het
marxisme verwijten? Mogen we
Jezus de kruistochten verwijten?
Maar ook: hoe kan het dat het
kapitalisme nog steeds niet
verdwenen is, zoals Marx vroeger
voorspelde, en tegenwoordig zo'n
geperverteerde vorm heeft
aangenomen? Tussen de
filosofische en economische
uiteenzettingen horen we over
Marx' armoedige leven, zijn gebrek
aan erkenning - ook toen al las
niemand 'Das Kapital' - en over zijn
goede en rijke vriend Friedrich
Engels die steeds te hulp schoot.

Het Eindhovense publiek at
dinsdag uit de hand van
streekgenoot Lammers. Zijn
ondeugend twinkelende ogen
lokten regelmatig gelach uit.
Lammers hield het spel klein, sprak
op wat monotone toon. Dat maakte
een authentieke, charmante indruk.
Pas aan het eind was er een
woede-uitbarsting, verder
overheerste de berusting.

Die woede betrof onze apathie. Wij
in de eenentwintigste eeuw doen
niets tegen de misstanden die door
het kapitalisme worden
veroorzaakt. We zijn volgens Marx
allemaal verslaafd aan de vakantie,
de auto en de bakfiets. De
conclusie: er is genoeg voor ieders
behoefte, maar niet voor ieders
hebzucht.

Harde woorden, maar zo'n
algemeen verwijt maakt ook een
halfslachtige indruk. Is het werkelijk
de bedoeling van Van Brabandt om
mensen wakker te schudden? Dan
moet hij met een sterker betoog
komen en een duidelijke misstand
aan de kaak stellen. Het is een
probleem waar veel
theatervoorstellingen op stuklopen:
wel met het vingertje zwaaien,
maar niet echt de vinger op de zere
plek leggen. Nu lachte de zaal om

de bakfiets en ging na afloop over
tot de orde van de dag.
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