
Beelden van wonder 

Van iemand die dergelijke uitge-
sproken ideeën heeft over taal en de 
omgang daarmee kan niet verwacht 
worden dat hij met een decorontwer-
per zal werken die zijn ideeën slechts 
ondersteunt of illustreert. Nee, het 
lijkt er eerder op dat Müller met Erich 
Wonder iemand gekozen heeft die lijn-
recht tegen zijn opvattingen ingaat om 
de toeschouwer nog meer te verwar-
ren. Er bestaat een brief van Miiller 
aan Wonder uit 1986 : 

Beste Erich, 
In Milaan, waar ik sinds een dag of 

tien een stem ben in Luigi Nono's Pro-
meteo, een poging om licht te compo-
neren, heb ik gisternacht in de disco-
theek NOVA IDEA, licht verdoofd 
door metaalachtig lawaai en zweet-
geur, tijdens mijn whiskey met het der-
de oog je tekeningen en ontwerpen 
gezien. Sindsdien spoken ze rond in 
mijn hoofd. Als wij een theater krij-
gen, zal het een theater van de opstan-
ding zijn (die natuurlijk uitgaat van de 
dagelijkse dood), ons werk de doden-
bezwering, het gezelschap gerecru-
teerd uit geesten die na de voorstelling 
weer het graf in moeten tot de laatste 
voorstelling, een première van de dei-
de categorie, liet decor een reiswijzer 
door de landschappen aan gene zijde 
van de dood, waar de wetten van oor-
zaak en gevolg vakantie hebben door 
de kanker van de opstanding. Ook de 
grenzen van de snelheid zijn opgehe-
ven : de stilstand is de explosie, de ex-
plosie de stilstand. Het oog van de ty-
foon heeft geen ooglid. E U R O P A -
NAM, de brandende vleugel in de 
sneeuwstorm, die de laatste dagen der 
mensheid telt, was een vrolijke op-
maat. (Uit: Der Auftrag in Bochum 
m.o.) Wij zullen de weg van de tanks 
beschrijven, herboren uit Hannibals 
olifanten, van de slagvelden uit de Eer-
ste Wereldoorlog via Stalingrad, de 
Duitse droom van de Zuidpool, naar 
Berlijn met wisselende rolverdeling en 
met de MACHT VAN HET NOOD-
LOT op het operatoneel (de civilist in 
de laatste geschutskoepel heet Erich 
Wonder). De mansverhuizing van de 
20ste eeuw vanuit de verschrikking van 
de inflatie op het rupsbanden- en boni-
menspoor in de bordelen van Bangkok 
(ONZE MOEDER IS EEN TANK 
ZIJ KAN ONS N I E T B E S C H E R -
MEN). Hamlet, de jonge kameraad 
uit de kalkgroeve, die - als de bommen 
opgebruikt zijn - 'm smeert uit de ver-

laten denkbouwwerken naar de start-
baan voor zijn vlucht naar Dantes su-
pernova. Zijn kompas is Sliakespeare 
(door een Burgenlands spreekwoord 
D E L O C O M O T I E F D I E Z I C H 
VAN DE GROND VERHEFT ge-
noemd). De bijslaap met de machine 
die wil sterven en het genot van de 
100-koppige liefde. Af en toe moeten 
wij onszelf het masker van de Gorgo 
voorhouden, het licht dat verblindt, de 
schaduw die het licht gegeten heeft (de 
zon smelt op de tong) : geen enkel oog 
hoeft alles te zien. En iedere zondag 
tonen wij het onzichtbare. 

Intussen telt het theater van de Res-
tauratie met zijn twee manieren van 
spelen, cynisch of nostalgisch, de kak-
kerlakken achter de vierde wand, of. 
geïnterpreteerd, het bloemetjesmotief 
van het behang, bejubeld door een 
achterlijk publiek en hoofdzakelijk 
zwakzinnige critici. Als het theater 
haar beet verliest, bezetten de tandart-
sen de zaal. Maar dat gaat ons niets 
meer aan. 

Groetjes, 
Heiner Müller 

De beeldwerking waar Müller van 
uitgaat overstijgt ten enenmale het 
momentane taalkarakter en het lijkt 
wel of Wonder zich letterlijk aan deze 
brief gehouden heeft. In dit licht be-
zien is ook Müllers sympathie voor de 
theatermaker Bob Wilson niet vreemd 
: ook hij laat tekst en beeld als twee 
verschillende planeten ten opzichte 
van elkaar werken. Erich Wonder 
pleegt niet zijn decors een inbraak in 
de lijd en vult op die manier de bete-
kenis in van het "landschap aan gene 
zijde van de dood". Zijn tijdsspanne 
omvat miljoenen jaren : voor hem be-
gint het drama HanilellMascliine in de 
ijstijd en eindigt in een apocalyptische 
wereldbrand. 

Hamlet/Maschine 

In liet eerste bedrijf zijn de spelers 
gevangen in een V-vormig strak ge-
spannen gaasdoek als in een giganti-
sche ijsklomp. Op het toneel ligt een 
grote plas smeltwater, links en rechts 
drupt liet. Het laatste bedrijf speelt 
zich af in een hete zandbak, een gloei-
ende woest i jn; grote spiegels, die 
dienst doen als grafzerken voor de lij-
ken die onvermijdelijk zullen vallen, 
weerkaatsen de verzengende hitte. 
Het eindigt met de teruggekeerde Op-
helia (Margari ta Broich), de dode 
Hamlet op haar rug, die in rook en 

vuur verdwijnt; met een gouden schild 
weerkaatst de goudgeharnaste Fortin-
bras het gloeiende zand. 

Tussen deze twee uitersten liggen de 
restanten van onze beschaving die 
Wonder laat zien met behulp van gi-
gantische achterdoeken : een Veniti-
aanse zuilengalerij, betonwanden van 
een metro-station, een B-52 bommen-
werper, een kruisafneming a la Tinto-
retto. 

Een machine doorsnijdt de gehele 
tijdsspanne. Dwars boven het toneel 
tol diep in de zaal hangt een rail, waar-
op een krakende luidspreker/schijn-
werper is gemonteerd : de mechani-
sche mond of het cyclopenoog. Af en 
toe beweegt de machine van voor naar 
achter (nooit komt ze boven het toneel 
te hangen), een grove ketting gaat ra-
telend mee, de luidspreker braakt tek-
sten uit deze hamletmachine : de aller-
eerste wonderlijke tekst van Horatio 
(TOEN R O M E OP ZIJN H O O G -
ST E B L O E I P U N T S T O N D / E N 
VLAK V O O R D A T DE MACHTI-
G E CAESAR V I E L / W A R E N DE 
GRAVEN LEEG DE DODEN OM-
HULD/BRULDEN EN KRIJSTEN 
D O O R R O M E S S T E G E N / B L O E -
DIG D E D A U W DE S T E R R E N 
MET SLIERTEN VUUR/DE ZON 
G E V L E K T EN DE V O C H T I G E 
MAAN/OP WIER INVLOED NEP-
T U N U S ' R I J K B E R U S T / Z I E K 
DOOR VERDUIST'RING TOT OP 
DE JONGSTE DAG), teksten uit de 
Hamletmascliine zelf en op het einde 
(Miiller maakt er ongaarne een eind 
aan) F O R T I N B R A S KLAGE van 
Zbigniew Herber t (JIJ KOOS DE 
MAKKELIJKE WEG DE EFFEC-
TIEVE STEEK / MAAR WAT IS DE 
H E L D E N D O O D V E R G E L E K E N 
BIJ DE E E U W I G E WAKE). Het le-
lijke cyclopenoog draait zijn rondjes en 
beschijnt met een vaal licht het pu-
bliek. 

De tijdloosheid van de voorstelling 
wordt door deze decorelementen sterk 
benadrukt : een gigantische energie-
massa die blijft voortdenderen, de ma-
chine als perpetuum mobile. 

Afgrond van de politiek 

Juist door dit tijdloze karakter ver-
zet ik mij tegen een interpretatie alléén 
in liet licht van de Wiedervereinigimg 
zoals die in bijna alle kritieken opgeld 
maakt. Ook iemand als Müller is ver-
rast door de snelle ontwikkelingen in 
de D D R. Hij is er echter de mail niet 
naar om meteen opportunistisch aller-
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