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Foto Clive Barda 

de tweede acte wordt het toneel dus 
met deze gazen beelden volgestrooid. 
En ga zo maar door. Dat de materiële 
kwaliteit van een affiche, dat de emo-
tionele relatie van de toeschouwer 
ermee, van een totale andere kwaliteit 
is dan met een stuk, wit, stijf gaas, dat 
ontgaat onze gevoelige ziel uit Oost-
Berlijn. 

Trouwens, en dit argument mag 
men niet uit het hoofd verliezen, al-
leen het witte gaas liet toe dat er erg 
onduidelijk en irrelevante filmbeel-
den konden worden op geprojecteerd. 
Filmbeelden, vraagt de aandachtige 
lezer verrast. Wel ja, fi lmbeelden, 
want Maxim Dessau, zoon van me-
vrouw Berghaus, heeft in de D D R een 
opleiding als cineast gekregen en 
mocht van moederlief uitgebreid zijn 
kunstjes tonen. 

De film die hij op zowat alle hoeken 
en kanten van het decor én op dat 
beruchte Lulu-beeld projecteerde, 
was al overjaars op het eerste experi-
mentele filmfestival die de goede Jac-
ques Ledoux in de jaren zestig in 
Knokke organiseerde. Maar goed, 
voor al dat en nog veel meer werd de 
idee van Wedekind en Alban Berg van 
de tafel geveegd. Gaas dus. 

Dit ene voorbeeld moge volstaan, 
omdat het typisch is voor de hele 
werkwijze. De gevolgen van deze 
waanzinnige aanpak zijn dat het gege-
ven onduidelijk wordt, dat het scène-
beeld — wel het lelijkste en onzinnig-
ste wat er ooit op de planken van de 
Munt stond (3) — tegen de voorstel-
ling werkt, en dat de behandeling 
onbegrip, irritatie en verveling tot 
gevolg heeft . Het publiek droop na de 
eerste of de tweede acte af, en dat 
voor een opera, die in normale, min-
der pretent ieuze omstandigheden de 
aandacht van de toeschouwer vanzelf 
bezig houdt. Z o herinner ik me dat bij 
d e Opera voor Vlaanderen een beschei -
den Lulu tot het einde bleef boeien. 
D e aanpak van Berghaus is hier dus 

duidelijk een Operat ie Afbraak. (4) 
Wie zich zo hooghartig opstelt te-

genover het gepresteerde werk van 
vroegere collega's, gaat vaak als een 
blinde pletwals te werk. De kostuum-
ontwerpster Marie-Luise Strandt be-
kende dat ze er niet achter was geko-
men, waarom Lulu in het eerste be-
drijf als Pierrot gekleed was en om het 
interessant te maken had ze er een 
zware variant voor ontworpen, iets 
wat "dialectisch" werkte (ook het on-
derwijs in de D D R levert zijn loze 
jargonvruchten af, zo blijkt). Ironisch 
om na zoveel intense en noeste arbeid 
zo weinig te begrijpen, als men op 
hetzelfde colloquium van Ronald 
Commers uitgebreid gehoord heeft 
welke culturele rol uitgerekend deze 
Pierrotfiguur om de eeuwwisseling ge-
speeld heeft . Diepgang, nee, aberra-
tie, ja. 

Nadrukkelijk 
In elk van de vier besproken opvoe-

ringen wilden de regisseurs hun eigen 
verhaal vertellen. Ze zijn zich zo be-
wust van het feit dat ze iets aan een 
tekst opdringen of afpersen, dat ze 
vaak hun bedoelingen veel te zwaar 
onderstrepen. Het is een gevaar dat 
vele Duitse opvoeringen bedreigt. Als 
Otello met het rode, bevlamde doek 
rondzeult, en dat dan moet beteke-
nen: "He t brandt hier van binnen", is 
het stijlmiddel dat Stein gekozen 
heeft , loodzwaar. Helemaal ondrage-
lijk wordt het als Berghaus op het 
einde van het eerste bedrijf van Lulu 
dr. Schön met een pen van zowat een 
halve meter groot zijn vonnis laat 
schrijven, alsof we zoiets door subtie-
lere gebaren nooit te weten zouden 
komen. Deze sti j lkenmerken zijn het 
negatieve gevolg van de esthetische 
uitgangspositie. Enkele jaren geleden, 
toen we deze Duitse werkwijze pas 
ontdekten, maakte deze aanpak in-
druk, maar thans begint deze omgang 

met de toneeltekens er erg passé uit te 
zien (5). De limieten van de methode 
worden te zichtbaar. 

Nochtans is deze nadrukkelijkheid 
het gevolg van deze nood aan verta-
ling. De basisgedachte is natuurlijk dat 
een vastgelegde betekenis niet be-
staat. Een tekst is altijd onaf, en krijgt 
slechts zin in de herschepping door 
mensen van nu. Het is een opvatting 
over betekenis, die niet alleen van 
toepassing is op het theater. Ze geldt 
al evenzeer voor literatuur of muziek. 
Een betekenis is zoiets als een sterren-
constellatie aan de hemel: de plaats en 
de tijd kleurt onze perceptie, als we 
het koude sterrenlicht van de vries-
nacht tegenover de zwoelte van een 
sterbezaaide zomerhemel plaatsen. 
Het wat onduidelijke, vale licht van de 
melkweg heeft nauwelijks iets gemeen 
met de pracht van het rijke sterrenge-
flonker in Afrika of Australië. En 
nochtans gaat het altijd om dezelfde 
hemellichamen. Zo vergaat het ook 
een tekst, die altijd door een relatie tot 
zijn lezers een betekenis krijgt. 

Precies over deze verschuivingen, 
die het gevolg van zulke relatie zijn, 
gaan de besproken opvoeringen. Of 
we de nieuwe lezing aanvaarden of 
verwerpen hangt in hoge mate samen 
met de manier waarop we de huidige 
omstandigheden aanvoelen en dui-
den. Als we een visie accepteren, 
spreken we van een verlicht inzicht, 
als we ze verwerpen, hebben we het 
over ontoelaatbare lef. De moeilijk-
heid bij een opvoering is daarbij dat ze 
tot een groep generatiegenoten moet 
spreken, zodat een afwijking van de 
norm — het absoluut originele — een 
veel problematischer concept is dan 
bij andere kunstuitingen zoals de lite-
ratuur. Een voorbeeld: in 1955 publi-
ceerde William Gaddis The Recogni-
tions, een boek dat pas nu als een 
meesterwerk erkend wordt — maar 
welke opvoering uit 1955 kon op 1988 
wachten om als belangrijk ervaren te 
worden? Daarom speelt bij het toneel 
de idee "consensus" een veel belang-
rijker rol, vooral omdat het publiek 
heel vlug op een censurerende reflex 
terugvalt. Natuurlijk, als er afgeweken 
wordt van wat we intuïtief, als de 
betekenis aanvoelen, dan willen we de 
nieuwe lezing slechts accepteren na 
een innerlijk conflict. Een vooropge-
zette betekenis moet eerst opgegeven 
worden, en de nieuwe visie moet zo 
sterk en evident zijn, dat ze de oude 
opvatting eerst moet wegvagen, voor-
aleer ze zelf triomfantelijk het vrijge-
komen terrein kan innemen. 

Z o een poging is een grote uitda-
ging, maar ook een verlokkelijk per-
spectief voor elke ambitieuze kunste-
naar. Daar onze tijd rijk is aan regis-
seurs die in zulke ambitie hun voor-
naamste drijfveer vinden, wordt de 
traditionele hiërarchie auteur-regis-
seur voortdurend op de helling gezet. 
Als de lezing mislukt, omdat ze te 
zwak, te smal, te reducerend blijkt te 
zijn, dan gaat de toeschouwer steige-
ren, en te makkelijk eisen dat de oude 
betekenis in stand moet gehouden 
worden. Maar ook hier kan een 

T 
u i t te v o o r b e v o o r b e e l d aantonen dat de trouw 

aan de tekst geen wondermiddel is. 
Jiirgen Gosch leverde met zijn radi-
cale aanpak van Tristan een adembe-
nemende opvoering, maar toen hij 
enkele maanden later met Warten 
aiif Godot Beckett bijna slaafs volg-
de, bleek dat in hoge mate ontgoo-
chelend. 
Hoezeer foute vertalingen ons ook 

kunnen frust reren of irriteren, de 
vreugde en de vervoering bij het zien 
van een nieuw voorstel tot het begrij-
pen van een tekst, is zo groot, dat het 
slechts een kleine tol is als we enkele 
malen vloekend uit een theater ko-
men. 

Johan Thielemans 

Teresa Stratas, Alexander Malta en Jules 
Bastin in "Lulu" — Foto Jaap Pieper 

NOTEN 
(1) De Belgische kritiek heeft bij-

zonder streng geoordeeld over 
deze produktie. Een groot deel 
van het ongenoegen gold de 
zwakke vocale prestaties van 
Helen Field en Geoffrey Law-
ton. Op dit punt treft Stein de 
volle schuld. Hij die zich over de 
minste kreuk in een doek ge-
draagt als een verwend kind, 
wilde naar geen goede raad luis-
teren, toen bleek dat deze zan-
gers in Cardiff al onder de maat 
presteerden. Verwende kinde-
ren verliezen wel eens de moge-
lijkheid tot een correct oordeel. 
De kritiek mag — en moet — 
zich dus ook als een verwend 
kind gedragen. 

(2) Deze versie van Tristan is met 
veel moeite tot stand gekomen. 
Tussen zangers en regisseur is 
er een groot wantrouwen ont-
staan vanaf de eerste repetitie. 
Tijdens het repetitieproces is 

OTELLO 
libretto: Arrigo Boito; muziek: 
Giuseppe Verdi; dirigent: Richard 
Armstrong; regie: Peter Stein; de-
cor: Lucio Fanti; kostuums: Moi-
dele Bickei; koor: Guido Verman-
dere; met Jeffrey Lawton (Otello), 
Donald Maxwell (Jago), Helen 
Field (Desdemona), John Gra-
ham-Hall (Cassio), Richard Mor-
ton, Gérard Serkoyan, Jonathan 
Best, Gérard Lavalle, Wendy Ver-
co; produktie: Welsh National 
Opera - De Munt. 
Gezien op de première, 3 decem-
ber 1987. 

men uit elkaar gegroeid, op 
John Bröcheler na, die steeds 
aan de kant van de regisseur 
gestaan heeft. De première zelf 
is memorabel geweest, wegens 
de negatieve reacties bij de 
Wagnerfans. Merkwaardig is 
dat alle zangers, ondanks hun 
persoonlijke bezwaren, zich op 
het toneel ten volle hebben in-
gezet om Gosch' visie tot haar 
recht te laten komen. De nega-
tieve reacties, echter, zijn een 
belangrijk element geweest in 
de conflictsituatie tussen be-
drijf, bestuur en intendant. 
Zoals men weet heeft uiteinde-
lijk Jan van Vlijmen het onder-
spit moeten delven. Pijnlijk en 
discutabel. Deze belangrijke 
Tristan-opvoering was nochtans 
helemaal zijn initiatief. Geen 
wonder dat zoveel collega's di-
recteurs en kunstenaars in bin-
nen- en buitenland hem tot na 
zijn ontslag verdedigd hebben. 

(3) Deze grauwe lelijkheid heet bij 
mevrouw Berghaus "mijn esthe-
tiek". 

(4) Het is allemaal zo belangrijk 
niet, als we vergoelijkend oppe-
ren, dat we mevrouw Berghaus 
misschien op een zeer slechte, 
ongeïnspireerde dag hebben 
ontmoet. Volgende keer beter, 
dan maar. Kenners van haar 
werk hebben mij echter verze-
kerd dat het een zeer fraai voor-
beeld is van haar aanpak. Voor 
de reputatie van de opera Lulu 
is zulk een enscenering natuur-
lijk nefast en dat is dubbel spij-
tig omdat de twintigste-eeuwse 
opera nog altijd verdedigd moet 
worden. Dank zij deze oubollige 
pseudo-avantgardistische aan-
pak wordt het publiek in zijn 
vooroordeel gesterkt. Daarom 
is eerherstel gewenst. Daar de 
Munt toch wel eens een film op 
reuzengroot scherm vertoont, 
lijkt het me absoluut dringend 

TRISTAN UND ISOLDE 
libretto en muziek: Richard Wag-
ner; dirigent: Hartmut Haenchen; 
regie: Jiirgen Gosch; decor: Gero 
Troike; belichting: Franz-Peter 
David; dramaturgie: G. Ahrens; 
met George Gray (Tristan), Debo-
rah Poiaski (Isolde), Jard van Nes 
(Brangâne), John Bröcheler (Kur-
wenal), Jan-Hendrik Rootering 
(Koning Marke), Thomas Booth, 
Hubert Delamboye, Lieuwe Vis-
ser, Valentin Jar; orkest: Concert-
gebouworkest. 
Gezien op 19 september 1987. 

LULU 
libretto: Alban Berg, naar Frank 
Wedekind; muziek: Alban Berg; 
orkestratie derde bedrijf: Frie-
drich Cerha; dirigent: Sylvain 
Cambreling; regie: Ruth Berg-
haus; decor: Hans Dieter Schaal; 
kostuums: Marie-Luise Strandt; 
film: Maxim Dessau; belichting: 
Erich Falk; dramaturgie: Sigrid 
Neef; make-up: Peter Owen; met 
Teresa Stratas (Lulu), Lani Poul-
son (Gräfin Geschwitz), Guy De 
Mey (Der Maler, der Neger), 
Franz-Ferdinand Nentwig (Dr. 
Schön, Jack), Ronald Hamilton 
(Aiwa), Colette Alüot-Lugaz, 
Jean-Marc Van de Weghe, Jules 
Bastin e.a. 

Gezien op de première, 30 januari 
1988, zonder Teresa Stratas (Ruth 
Berghaus mimeerde haar rol op 
het toneel; Celina Lindsley zong 
vanuit de orkestbak). 

dat de video van Chéreaus ver-
sie een zelfde kans krijgt. Alban 
Berg verdient dit ruimschoots. 

(5) Het lijstje van het modieus ge-
wilde is lang, ook voor het ge-
sproken theater: op TV zag ik 
onlangs een paar oudere pro-
dukties, waaruit blijkt dat de 
Tasso van Peymann nu gênant 
overkomt, dat Trilogie des Wie-
dersehens van Stein in grote 
mate als een parodie van zich-
zelf werkt, dat Mutter Courage 
van Karge een onuitstaanbaar 
spektakel is. Het gaat helemaal 
over de schreef bij de langzame 
zegging, alsof elk woord met 
rood onderstreept staat, in de 
Pozzo-taferelen van Gosch' Go-
dot. Deze voorbeelden ont-
moette ik op een zestal maan-
den tijd. Op zulk een ogenblik 
gaat er een alarmbel rinkelen. 
Deze benadering lijkt haar 
energie en spanning opgebruikt 
te hebben. 

SALOME 
libretto: Hedwig Lachmann; mu-
ziek: Richard Strauss; dirigent: 
Hartmut Haenchen; regie: Harry 
Kupfer; decor en kostuums: Wil-
fried Werz; dramaturg: Paul Op 
de Coul; met Eva-Maria Bund-
schuh (Salome), Günther Neu-
mann (Herodes), Helga-Dernesch 
(Herodias), John Bröcheler (Jo-
chanaan) e.a. 
Gezien op 13 maart 1988. 
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