
vrees dat het zo is. Ik hou niet van 
die stukken die zo algemeen zijn dat 
ze ook in de vrije wereld kunnen 
gespeeld worden. Toch zie ik ook 
daar nog, bij momenten, de 
vroegere Müller aanwezig. Daar 
hou ik van ." 
U is marxist, maar toen u directeur 
werd in Frankfurt werd 
onmiddellijk het inspraakmodel 
afgeschaft? 

"Ik ben geen orthodox marxist, 
ik heb bij Marx wel de politieke 
analyse geleerd. Daar ben ik 
dankbaar om. Maar in het theater 
moet er gespeeld en gewerkt 
worden, niet urenlang gezwetst. 
Niet alle mensen die zich in de 
westerse theaters links noemen, 
blinken uit door intelligentie. Dat 
heb ik al dikwijls gezegd, met als 
resultaat dat ikzelf al eens het 
woord conservatief naar het hoofd 
krijg." 

Handwerk 
Gelooft u nog in ensembletheater? 

"Zowel in de DDR als in het 
westen zit dat in een crisis. Door de 
liberalisering van het 
cultuurpolitieke leven in de DDR 
valt de oppositionele rol van het 
theater weg. Druk van buitenuit 
had juist een integrerende kracht op 
bijvoorbeeld het gezelschap waar ik 
werkzaam was. Bereidheid tot 
samenwerking, samenspannen. Nu 
kan men de acteurs niet meer 
motiveren, ze verdienen goed, 
kunnen bijna niet ontslagen worden 
en worden bureaucraten." 

" In het westen is er de 
existentiële onzekerheid. Zo is er 
een geweldige werkloosheid onder 
de acteurs in de BRD. De 
moeilijkheden van desintegratie van 
ensemblewerk beginnen hier bij de 
regisseurs. Zij reizen van één 
gezelschap naar een ander en 
brengen telkens hun eigen mensen 
mee. Gezelschappen gaan daaraan 
kapot en acteurs lijden daar onder. 
Ik heb nog gedacht dat te kunnen 
veranderen toen ik directeur was in 
Frankfurt. Maar dat kon niet, want 
die theaters zitten in een 
concurrentiekring waarbij de besten 
weggekocht worden. De publiciteit 
en de pers spelen daar een grote rol 
in. Zodat alles verpakt wordt 
zonder dat er naar de inhoud 
gekeken wordt. Er scheelt ook wat 
bij de acteurs zelf. Hun opleiding 
gebeurt niet zoals in Engeland of in 
de DDR langs het amateurtoneel. 
Hier gaan ze, om ik weet niet welke 
reden, naar een theaterschool of 
gaan privé-onderricht volgen. Ik 
heb als directeur te maken gehad 
met pas afgestudeerde acteurs die, 
voor ze naar de theaterschool 

gingen, nog nooit theater gezien 
hadden. Er waren er zelfs die 
tijdens hun opleiding van acteur 
alleen maar TV of film zagen. 
Hoewel daar begaafde mensen bij 
zijn is dat toch een catastrofe, want 
zij houden geen rekening met het 
theaterpubliek en zijn uitsluitend 
gefixeerd op regisseurs of 
andermans mening. Dat is trouwens 
in Duitsland een van de oorzaken 
van de crisis tussen toeschouwer en 
acteur." 
Is er een groot verschil tussen 
operaregie en theaterregie? 

"Toen ik de eerste keer in de 
opera een repetitie leidde, bleek dat 
de zangers alles heel goed hadden 
voorbereid. Ik zei: begin maar, en 
ze zongen de hele partituur. Ik 
stond er op te kijken. Niemand 
wachtte, iedereen ging door. Aan 
de achterkant van het 
repetitielokaal hoorde ik drilboren 
en hamers, maar die bleken 
niemand gestoord te hebben. Een 
acteur zou onmiddellijk gestopt 
zijn. Maar in de opera blijft men 
verderwerken. Ik heb ook geleerd 
dat er aan opera een veel grotere 
vorm van concentratie te pas komt, 
zodat het geluid van buitenaf ook 
niet stoort. Ten tweede moet men 
bij de opera leven in een klimaat 
van uiterste tijdseconomie. Dat is 
ook in Brussel het geval. Iedereen 
kost veel geld: niet alleen de 
solisten, maar ook de grote 
apparaten zoals het koor of het 
orkest. In dat geval komt het er op 
aan om elke minuut goed te 
gebruiken. Men moet dus zeer goed 
voorbereid zijn. Wat men zegt, 
moet onmiddellijk juist zijn. Dat 
laat zeer weinig improvisatie toe ." 

Bij de opera komt het op een veel 
grotere professionaliteit aan? 

"Precies. Handwerk, noem ik 
dat. In het theater kan men zich 
nog redden. Op dit ogenblik 
ontmoet men daar zeer veel 
dilletantisme. Men gelooft daar 
vaak dat het een vorm van 
genialiteit is. 

Maar in de opera kan dat niet. 
Iemand als Van Dam neemt zoiets 
niet. En hij heeft gelijk. Hij heeft 
weinig tijd en als hij op de eerste 
repetitie verschijnt, is hij goed 
voorbereid. Hij verwacht van al de 
anderen net hetzelfde. Dan ontstaat 
een repetitieklimaat waar ik dol op 
ben: iedereen is zeer gespannen. 
Ikzelf begin aan elke repetitie met 
enige angst, want men moet zich 
steeds waarmaken. Het is een test. 
Het is natuurlijk zeer inspannend. 
En op het einde van de vijf weken 
slaap ik niet meer. Daarom mag het 
ook niet langer dan vijf weken 
duren. Dan ben ik helemaal 
uitgeput. Op de première val ik dan 
ook vaak in slaap." 

Boris 
Laten we nu over Boris praten. Hoe 
heeft u de figuur van de Russische 
Tsaar gezien ? 

"Ik heb Boris nog nooit eerder 
op de scène gezien. Ik ken het stuk 
van plaatopnames. Toen Mortier 
nog in Parijs was, heeft hij mij 
voorgesteld om het stuk op te 
voeren. En toen wilde hij reeds Van 
Dam in de hoofdrol. Het stond toen 
reeds vast dat we de 
oorspronkelijke versie zouden 
gebruiken. Ik wist nog niet precies 
wat dat toen was, maar goed. Ik 
wist wel dat het stuk me 
interesseerde wegens de 
confrontatie van Boris en het volk. 
Dus moest de beroemde scène in de 
kroeg in Lithauen eruit. Ook al 
kent iedereen dat en ook al vond 
Mortier dat spijtig. Maar ik wilde 
een duidelijke, zuivere lijn. Ik heb 
toen het stuk gelezen, want op 
school heb ik wat Russisch geleerd. 
Toen begon mijn dramaturgische 
arbeid. Ik las het stuk van Poesjkin, 
dat als bron had gediend. Ik heb 
gemerkt dat Moessorgski een grote 
begaafdheid als schrijver had: dat 
bleek uit het libretto dat hijzelf 
geschreven heeft. Uit Poesjkin 
heeft hij alle scènes genomen met 
Boris en het volk. Maar de scènes 
met het volk heeft hij van meer 
tekst voorzien. Schitterende, 
nieuwe teksten. Daaruit blijkt dat 
hij bij de eerste versie op deze 
constellatie uit was. Maar hij is 
Poesjkin wel zo trouw gevolgd, dat 
hij ook nog de scène aan de grens 
van Lithauen erbij nam. Maar dat 
heeft niets met Boris te maken, 
zodat ik dat geschrapt heb. Ik 
beschouw het als een fout van 
Moessorgski. Dan blijven er nog 
twee grote koorscènes over: de 
scène bij de kathedraal - die zich bij 
ons in de sneeuw afspeelt - en dan 
de zogenaamde revolutie-scène!" 

U is nog altijd een marxist, maar in 
die laatste scène krijgt men een zeer 
negatief beeld van de rot van het 
volk. In hoeverre is dat 
marxistisch ? 

"Normaal wordt dit opgevoerd 
als de tragedie van het slechte 
geweten. Dan wordt het een soort 
van psychodrama. Voor mij is het 
een politiek stuk. Maar er bestaat 
wel een eenheid tussen psychologie 
en politiek. Zo hoort het ook. 
Politiek is niet zuiver intellectueel. 
Op dat punt staat dit stuk dicht bij 
Shakespeare. Er komt een grote 
metafoor in voor, en die heeft met 
de zoon van Boris te maken. Hij 
duikt op in drie gestaltes: eerst is 
het de kleine vermoorde 
Tsjarewitsch, dan is er de echte 
zoon van Boris en tenslotte is er de 
valse zoon: Dimitri. Dat zijn drie 
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