uister is intussen weggehoond, Kohl
heeft met een stapel bankbiljetten gewuifd, Das Volk wuifde terug en Heiner Miiller (Ich bin ein Neger) bleef
zitten waar-ie zat: hij was tenslotte met
iets g r o o t s b e z i g . W a n t z o n d e r
schroom durf ik te stellen dat HainletlMascliine zijn magnum opus is als
schrijver/regisseur (hl het Deutsches
Theater wordt ook wel gezegd dat het
zijn grafrede is, ik vraag me clan af hoe
groot men het Müllermausoleum wel
gedacht moet hebben ?). Eén van zijn
belangrijkste toneelwerken heeft hij
nu zelf op de planken gebracht en met
zijn acht-uur-durende enscenering komen zijn theatertheorieën tot volledige
ontplooiing.
Met eerdere regies van Miiller wist
ik me vaak geen raad. Bij Der Auflrag
in Bochum (1982) was ik overdonderd
door hel decorgeweld van Erich Wonder (regen, vuurwerk, sneeuw, halfdoorzichtige doeken, een vleugel als
klokkeslinger, een zwarte panter, etc.),
waarin de spelers als marionetten in
een poppenkast bewogen; bij Maelströmsiidpol (1988) voelde ik me een
ouwe hippie die door Miiller op een
psychedelische trip was uitgenodigd en
bij de veelbejubelde voorstelling van
Der Lohndriicker (1989) kon ik mij
niet zo goed vinden in de eindeloos
uitgesponnen worsteling met het reëele socialisme. Dan herinner ik mij ook
nog met pijn de video uit 1978 waarin
de maestro himself met een of andere
vriendin in een Amerikaanse hamburgertent zijn Hamletmascliiiie
voorlas;
na tien regels was ik de draad al kwijt.
Voeg daarbij het feit dat Miiller de
laatste jaren hardnekkig volhoudt aan
Erich Wonder als decorontwerper : iemand die toch ook niet al te toegankelijk genoemd kan worden. Deze heeft
namelijk de neiging om de blik van de
toeschouwer te vertroebelen met gaasdoeken, te versluieren met half doorzichtige gekleurde lappen of je regelrecht het uitzicht te ontnemen door
afsnijdingen in het beeldkader. Alles
bij elkaar niet iets om aan de kant te
staan juichen, maar ergens in die grijze
massa bij mij boven bleef Miillers regiewerk toch intrigeren en nu weet ik
zeker dat het de vervreemdende werkingervan was. Nu paskan ik zijn taaien theatertheorieën beter duiden.

Taaiexplosie
In de loop der jaren heeft Miiller
zich vaak geuit over de taalbehandeling bij Shakespeare : 'Geen publiek ter

wereld begrijpt een Shakespeare-tekst,
ik b e d o e l b e g r i p s m a t i g , r a t i o n e e l .
Men begrijpt de tekst door het ritme.
Het maakt bijvoorbeeld al heel veel uit
of een scene in verzen geschreven is of
in proza. Omdat, als het verzen zijn, er
sprake is van een verborgen werking.
Dat is net als met reclame op t.v., versdrama, een verborgen werking. En
wat men begrijpt is het ritme. Niet de
tekst. En de acteurs neigen ernaar vooral in Duitsland, denk ik - om de
tekst te verklaren, te interpreteren, het
publiek te verklaren het te begrijpen
en het publiek te tonen dat ze het begrepen hebben. Dan lijkt het alsof de
tekst moeilijk is. Omdat het publiek
dan alleen maar hoort : hier moet ik
iets begrijpen en dan begrijpt men het
al niet meer.' (Explosion of a memory,
p.49) Tot voor kort was dit voor mij
a b r a c a d a b r a . M a a r t o e n was er
opeens die lezing van Ulrich Mühe
(dezelfde die nu de glansrol van Hamlet speelt) bij de Heiner Miiller Werkschau in Beiiijn-W. juli '88 van Die
Hamletmaschine.
In z i j n e e n t j e
bracht hij de hele tekst en het enige dat
hij deed was het spelen met ritmes :
versnelling, vertraging, r e p e t e r e n d e
uithalen, glijers. De tekst begon te
dansen en kreeg een ongekende zeggingskracht.
De kloof tussen theorie en praktijk
bij Miiller zelf moest nog wel overbrugd worden, want anders zou voor
mij zijn'acht uur theater puur fysiek
niet op te b r e n g e n zijn. A r i a n e
Mnouchkine - om een ander voorbeeld
te noemen - zoekt het ook niet in het
begripsmatige van de tekst, maar in
muziek en beweging. Bij Miiller daarentegen schijnt beweging bijna taboe
te zijn, het geheel maakt een heel statische indruk, de dynamiek zit in de
taalbehandeling. Hij gaat daarbij uit
van de blokwerking van een tekst : het
gehele stuk wordt opgedeeld in blokken, die vervolgens in één kleur, monochroom worden gebracht. Hij staat
absoluut niet toe dat de akteurs binnen
dat bepaalde blok de tekst verder zelf
invullen, binnen een blok verandert de
akteur ook amper van houding. Een
blok tekst kan dan heel emotioneel
klinken, of heel gelaten, hij kan kleurloos worden gefluisterd, is dan weer
staccato, snijdt als een mes, of is daarentegen vormloos, of wat dan ook. Er
zit echter een ijzeren consequentie in
de tekstbehandeling, hoe lang het desbetreffende blok dan ook moge zijn.
Bovendien liggen de pauzes om de
noodzakelijke hoeveelheid lucht te halen volkomen vrij. hetgeen betekent

dat deze pauzes op volstrekt onnatuurlijke m o m e n t e n in een zin klinken,
vaak na een bijwoord of voorzetsel of
na een voegwoord i.p.v. ervóór. Miiller zegt hieitiver dat er sprake is van
'lijm' binnen een ritmische tekst, die
ervoor zorgt dat de tekst bij elkaar gehouden wordt.
Bovendien bezit Miillers vertaling
van de Hamlet (die uit 1976 stamt voor
een enscenering van Benno Besson
aan de Berlijnse Volksbiihne, Die
Hamletmaschine
dateert van '77) een
eigenzinnige, soms tegendraadse
grammatica : het Miilleriaanse taallandschap is compleet. Hij voegt een
extra dimensie toe aan liet theater die
wij normaliter niet kennen; hierdoor
ontstaat een andere verhouding met
betrekking tol zinnen en zinsbegrip.
Het geheel loopt uitsluitend via het
gehoor (hij noemt niet voor niets zijn
blokken aria's !), het krijgt een muzikaliteit die je nergens anders in het
t h e a t e r hoort (Bij het D e u t s c h e s
Theater is het vooral Ulrich Mühe die
zich deze techniek vólkomen eigen
heeft gemaakt.).
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