
Tenslotte staat Sextus (Alicia Nafé) helemaal op het 
voorplan. Hier ervaart men zeer duidelijk de kwaliteit 
van de lege ruimte. Op de witte vloer liggen echter sporen 
van vorige scènes: links de stoel van Vitellia, rechts de 
wapenrusting van Tito, op het voorplan de bloementuil. 
Er is dus een spanning tussen de voortschrijdende tijd 
van het verhaal en de gesuggereerde locatiewisselingen, en 
de permanente aanwezigheid van nagelaten, bevuilende 
sporen. 
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Annius (Daphne Evangelatos) snelt toe en vraagt Sextus 
om uitleg. De andere wanden zijn opengezwaaid en het 
historisch citaat wordt vermenigvuldigd. De vermeer-
dering wordt het principe waarop de rest van de scène 
visueel wordt opgebouwd. 

Mozart in. Hij plaatste het irrationele 
vrouwelijke ook in Die Zauberflöle 
tegenover de goede rede van de man. 
Op deze listige manier heeft Herr-
mann meteen getoond datZ.o Clemen-
za niet een buitenbeent je in het oeuvre 
van Mozart is, maar dat het er qua 
thematiek erg nauw mee verbonden is, 
tot in Mozarts vooroordelen. 

De andere mannelijke partijen 
werden voor castraten geschreven. 
Herrmann heeft niet geopteerd voor 
falsetzangers, maar er de voorkeur 
aan gegeven de rollen aan vrouwen 
toe te wijzen. Men kan hierbij opperen 
dat hij zich in een traditionele manier 
van de Mozartuitvoering plaatst, 
maar de keuze is meer dan een 
toegeven aan een traditie, die in 
muzikale kringen thans sterk ter dis-
cussie staat. We zien dat Herrmann 
dit 'onwaarschijnlijke' van de conven-
tie volledig weet in te passen in het 
basisprincipe van zijn regieconcept: 
dat van de spanning tussen disparate 
elementen. In zijn aantekeningen le-
zen we: 'De kwestie van de mannelijk-
heid van de Hosenrollen: er moeten 
alleen maar tekens gegeven worden 
die het mannelijke aangeven. Voorts 
de vrouwelijkheid van de uitvoerder 
niet verbergen. De verkleedmanoeu-
vre doorzichtig houden.' De ganse 
opera, die doordesemd is van troebele 
spanningen, krijgt hierdoor nog een 
troebel aspect bij. De vrouwen, die 
door Herrmann gekozen werden, heb-
ben echter nog een andere karakteris-
tiek: ze zijn allen klein en slank. De 
geliefde Sextus wordt hierdoor geïn-

duceerd tot een speelbal. Zijn zwakte 
wordt beklemtoond, tegen het ge-
wicht van Vitellia (in letterlijke en 
figuurlijke betekenis) kan hij niet 
optornen. Hij is dan ook de schakel, 
het verbindingsteken tussen twee 
kampen, zonder zelf een kamp te zijn. 
Aan zijn heen en weer gaan tussen 
beide extremen dreigt hij ten onder te 
gaan. 

Ik ervaar altijd de pijn 
Eens de persoonlijke conflicten op 

deze manier getoond, wordt het pro-
bleem van de finale verhevigd. De 
vreugdevolle tonen kunnen moeilijk 
al het gebeurde wegspoelen. De con-
ventie van de opera suggereert dat 
iedereen zich verzoent en deelt in 
dezelfde vreugde, maar dat maakt de 
opera zo ongeloofwaardig als alle 
melodrama's uit Hollywood met het 
obligate happy end. Herrmann heeft 
zich echter vragen gesteld over de 
personages na het moment van vergif-
fenis. Hij heeft, met andere woorden, 
de finale geconcipieerd vanuit het 
perspectief van de toekomst van de 
personages. 'Als het doek valt, is dit 
verhaal niet ten einde,' zegt hij. 

'De finale is in wezen bitter. 
Iedereen is getekend. Immers, 
Titus werd door iedereen bedro-
gen ; Sextus voelt zich diep 
ongelukkig, want de mildheid 
waarvan hij geniet, kan hem 
alleen schaamte doen gevoelen 
over zi jn vroegere daden ; Vitel-

lia is helemaal verslagen, al 
wordt ze Titus'bruid. Een merk-
waardige afloop trouwens. Ik 
voel dit alles aan als één pak 
verscheurdheid, ook al spreekt de 
muziek van Mozart dat tegen. 
Maar op dat punt staat de finale 
van La Clemenza niet alleen. Ik 
vind dat de finales in Mozarts 
opera's meestal wrang zijn. Neem 
bijvoorbeeld Co si fan Tutte. Het 
gegeven is dat twee jongelui hun 
toekomstige bruid op de proef 
stellen. Wat blijkt? De trouw 
van de dames is erg wankelbaar. 
Maar goed, op het einde wordt 
de proef, die als een soort grap 
wordt voorgesteld, beëindigd en 
iedereen doet alsof er niets 
gebeurd is. Die vreugde van het 
einde is erg bedenkelijk. Men 
weet als toeschouwer heel 
duidelijk dat dit moment van 
vreugde en harmonie erg precair 
en tijdelijk is: een ogenblik nadat 
het doek gevallen is, vallen die 
koppels toch uit elkaar. Dat kan 
toch niet anders. Zo zie je dat de 
finales van Mozarts opera's 
momenten vol tegenstrijdige 
gevoelens zijn. Ik geloof niet in 
de vreugde, ik ervaar altijd de 
pijn. Dat is precies zo in La 
Clemenza.' 

In de begeleidende tekst van de pla-
tendoos, die door de Muntschouw-
burg werd uitgegeven, schrijft Herr-
mann in dit verband: 

'De geschiedenis loopt tragisch af 
(...) Eenzaam staan drie mensen 
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