
woorden aan het beeld dat haar vader 
haar oplegde, geminacht door Ger -
trud. Braaf s tudeerde zij in wat ze 
Hamlet wel niet allemaal zou gaan zeg-
gen en klabam !... daar raast en tiert hij 
zijn Z I J N O F N I E T ZIJN. . . dwars 
door al haar goede voornemens heen. 
Dil maakt haar kwaad. En des te bo-
zer zij wordt, des te meer haar ego gaat 
groeien. Na de Hamletmaschine zien 
we een zelfbewuste vrouw, volledig 
verantwoordelijk voor haar daden, ie-
dereen om de tuin leidend met haar 
z.g. gekte. Zi j loopt rond in Hamiets 
flodderige colbertje en behandelt de 
koningin precies zoals die vroeger haar 
behandelde : zij fluit schril tussen haar 
tanden en gebiedt Gertrud een pirou-
ette te draaien, hetgeen prompt ge-
beurt . Ger t rud weet absoluut geen 
raad met haar en wordt heel onzeker. 
En wie zou ooit hebben verwacht dat 
Claudius de paljas gaat uithangen ? 
Als Ophelia haar bloemetjestekst uit-
spreekt. loopt hij gekke bekken te trek-

ken. maakt ongecontroleerde bewe-
gingen. Hij springt bovenop de rug 
van Laertes als het pact gesloten is om 
Hamlet uit de weg te ruimen. Als een 
kind zo blij is de man met zoveel 
macht: eindelijk van die irritante intel-
lectueel bevrijd I 

Het is niet de geest van Hamiets 
vader die Hamlet gek maakt met de 
opdracht zijn moordenaars te doden: 
het is niet Ophelia's onbeantwoorde 
liefde die haar gek maakt . Nee, zij 
beiden maken Ger t rud en Claudius 
compleet maf met hun onberekenbare 
gedrag. De wereld staat op zijn kop. 

Tegenover Wonder die het stuk zijn 
plaats geeft in de oneindige tijd is het 
Miiller die het begrip tijd in zijn ensce-
nering verder definieert. Shakespeares 
Hamlet heeft hem - naar eigen zeggen 
- meer dan dertig jaar beziggehouden. 
Hij laat het dan ook beginnen met Sta-
lins dood in 1953 en eindigen in het 
hier en nu met kruisridder Kolil be-
kleed met goud (Fort inbras) . Daar-

tussenin ligt het 11e Partijcongres van 
de SED in 1965, waarin Miiller en 
Wolf B ie rmann hef t ig bekr i t i seerd 
worden en men uiteindelijk Biermann 
weet te lozen, maar Miiller jammer 
genoeg niet (de mislukte "Ausreise" 
naar Engeland): de constante irritaties 
die Miiller met zijn geschriften op-
roept bij de Partijleiding en de zelf-
moord van zijn vrouw Inge in 1966. een 
zelfbewuste keuze die zij al dertien jaar 
eerder maakte . En misschien is het 
einde, als alle figuranten uit Müllers 
leven van het toneel verdwenen zijn, 
wel de doodssteek voor Miiller zelf (als 
auteur uit de - EXIT - DDR) en lacht 
daarom zijn alter-ego Horatio zich een 
kriek bij de shoot out. Zijn 'Ophelia ' 
neemt hem op in het dodenrijk en Hei-
n e r / H a m l e t gaat op in rook. Een 
knappe prestatie als je de macrokos-
mos zo kunt laten samenvallen met je 
eigen microkosmos, petje af ! 

Marcel Otten 

"Kunstenaars moeten elke keer 

opnieuw beslissen" 

Een gesprek met Hilmar Thate 

In Die Entfïthrimg atts dein Serail, de 
vierde Mozart-opera die Ursel en Karl-
Ernst Herrmann in de Munt van Mor-
tier ensceneren, staat er een heel bij-
zonder personage centraal, dat in de 
opvoeringsgeschiedenis van deze ope-
ra steeds aan belang gewonnen heeft : 
de Bassa van het Turkse serail waar dit 
muziekdrama plaatsvindt. Selim. Een 
onduidelijke vermenging van 'barbaar-
se' trekjes, die traditioneel aan ooster-
se despoten toegeschreven worden, én 
een verrassende clemenza (zo typisch 
Mozart toch, van Lucia Silla tot keizer 
Titus) als was hij een modelheerser 
met verlichtingsideeën : tussen deze 
twee polen beweegt zich het karakter 

van Selim. Even bijzonder is het feit 
dat Bassa Selim niet zingt : rond hem 
draait de geschiedenis, maar hij mag 
niet de middelen van de opera gebrui-
ken - de muziek dus - om erin in te 
grijpen. Voor de acteur die Bassa Se-
lim speelt, kan dat een frustrerende 
ervaring zijn, en daarom lijkt het merk-
waardig dat één van Duitslands top-
acteurs, Hilmar Thate, zo 'n ondank-
baar ogende rol speelt. 

Hilmar Thate, momenteel geënga-
geerd bij het Berlijnse Schiller-Thea-
ter, werd in 1931 geboren in de buurt 
van Halle, een stadje dat later deel zou 
gaan uitmaken van de DDR. In Halle 
kreeg hij een toneelopleiding, en vrij 

snel al ging hij spelen bij grote gezel-
schappen in Oost -Ber l i jn zoals het 
Theater der Jugend, het Maxim Gor-
ki-Theater en het Berliner Ensemble -
bij Bertolt Bi echt zelf dus. Later zou 
hij ook werken bij de Volksbiiline van 
Benno Besson. In 1980 verhuist hij. 
samen met zijn vrouw, de even gevier-
de actrice Angelika Domröse (in de 
jaren 50 zowat de Brigitte Bardot van 
de D D R ) , naar het Westen. Waarom 
hij dat deed, vertelt hij zelf. Zoals hij 
ook zelf vertelt wat er met Duitsland en 
het Duitse theater, naar zijn oordeel te 
gebeuren staat, na de val van de Muur. 
Er was echter één probleem : bij de 
eerste vrije verkiezingen in de DDR. 
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op 18 maart, een week na dit gesprek, 
dat plaatsvond na de laatste opvoering 
van Entfiiliriing, bleken de meest ang-
stige verwachtingen van kritisch links 
in de DDR bewaarheid : de CDU, een 
partij van ex-collaborateurs met de 
Honecker-kliek haalde net niet de vol-
strekte meerderheid in de Oostduitse 
Volkskammer . Tijdens de verkiezings-
avond zag ik Angelika Domröse - die 
mij een week voordien nog verteld had 
welke lijken er allemaal uit de kast van 
het stalinisme vielen - tijdens de verkie-
zingsshow op de Duitse TV. Zij en 
haar man waren destijds eenzame con-
testanten, die na de val van Honecker 
even naar Oost-Berlijn waren terugge-
keerd om de maatschappij te verande-
ren. Ze was haast buiten zichzelf van 
woede, van tragische verontwaardiging 
: het Oostduitse volk was in de val van 
de hereniging getrapt, het had zijn ei-
gen bevrijders, de mensen van Neites 
Forum en andere ex-gevangenen, een 
dolksteek in de rug gegeven. En dat 
een rechtse DDR geen pathetische re-
actie was tegen een pseudo-linkse dic-
tatuur, dat bleek twee maanden later 
bij de gemeenteraadsverkiezingen : al-
leen Berlijn oogt nog rozerood. Maai-
de politiek maakt in dit, eigenlijk al wat 
achterhaalde, interview met Hilmar 
Thate, ook nog even plaats voor de 
kunst, de kunst van Mozart en de 
Herrmanns. 

Anti-Verlichting 

Hoe beviel U (Ie ervaring om als ac-
teur in een opera mee te spelen ? Hebt 
U ooit iets vergelijkbaars meegemaakt, 
of was dit helemaal nieuw ? 

Bij het werk met stukken van Bert-
holt Biecht, met de muziek van Kurt 
Weill. Paul Dessau en Hans Eisler, heb 

ik mij veel met zang en muziek bezig 
gehouden. Dat was zingend spelen. 
Zangers hebben een andere houding 
t.o.v. hun werk dan wij. Zangers zijn 
een vriendelijker soort mensen dan ac-
teurs. Wij worden in ons beroep ertoe 
uitgedaagd 0111 de vragen hard te stel-
len, de stukken provocatiever te bena-
deren. Zangers zijn op de eerste plaats 
bezig met hun stem. hun techniek. 
Komt daar nog bij dat het beroep van 
zanger in gevaar is gekomen door de 
commercialisering. Produkties wor-
den inwisselbaar, het bijzondere gaat 
verloren. Zangers zijn geen zingende 
toneelspelers. Het acteren moet ten 
dienste staan van de eisen van de zang. 
Toch is een vergelijking mogelijk. Mo-
zart isShakespearedie musiceert. Het 
veelvoud aan dimensies, het musicaal 
realisme is bij Mozart groot, maar het 
wordt er niet uitgehaald als je er opper-
vlakkig mee omgaat. 

De figuur van Bassa Selim werd in 
het verleden meestal voorgesteld als 
een relatief kleurloze figuur, die op het 
einde zijn 'verlichtingsfilosofie' mee-
deelt. I11 deze voorstelling zijn de mo-
tieven van Bassa Selims handelen, zijn 
liefde voor Konstanze geloofwaardiger 
geworden. Daaruit ontstaat dan ten-
slotte die politieke beslissing. 

Deze interpretatie is tot stand geko-
men in dialoog met de Herrmanns. Ik 
ben geen acteur die zich zonder meer 
iets door de regie laat voorschrijven. 
We waren het eens over Mozarts rea-
lisme, over liet belang van het verhaal, 
over de vaststelling dat alle personages 
moeten tonen hoe ze getroffen worden 
door verwarring en ontgoocheling, 
door verlangen naar liefde en angst 
voor het verlies van de liefde, door 
doodsangst. Het verhaal gaat over de 
vulgariteit én de gevoeligheid van de 
figuren. Zij zijn als het ware in hun 

existentie 'ingesnoerd'. Mij interes-
seert Bassa Selim niet als de man van 
de Verlichting. Hij heeft zijn eigen, 
uiterst moeilijk verhaal en bij het slot 
komt hij tot een inzicht, niet omdat hij 
wijs is geworden, maar omdat hij van 
Konstanze houdt. Omdat hij zo'11 gro-
te liefdesgeschiedenis beleeft, weet hij 
dat hij met geweld niets vermag, en dat 
ook niet wil. 

Deze 'anti-Verlichtingsopvatt ing' 
van Bassa Selim is ook merkbaar in het 
toegevoegde gedicht van T h o m a s 
Brasch, waarin hij o.a. zegt : "Verntiiifl 
lieisstdieseKrankheit". De monologen 
van Bassa Selim waren naar ons oor-
deel lang niet zo belangeloos en de 
tekst van het libretto klinkt vaak te 
betekenisloos. Ik heb opgemerkt dat 
ook Bassa Selim de kans moest krijgen 
zijn 'aria' te zingen, om zijn denken 
duidelijk te maken. Daaruit onstond 
de idee 0111 met Brasch te praten. Het 
moest, volgens ons, 0111 woord en mu-
ziek gaan, en hij zegt dan ook: "Ist demi 
kein Wort in meiner Sprache, das sie in 
Rausch versetzt wie Wein." De idee is 
dat muziek dronken maakt, dat mu-
ziek een roes kan veroorzaken, een 
soepeler overgang naar emotionaliteit 
mogelijk maakt. Het woord op zich 
heeft het moeilijker : Bassa maakt hier 
duidelijk dat hij helaas niet zingen kan 
of mag. "Hoe vertel ik mijn liefde zon-
der muziek ?" Alleszins is de traditie 
van Bassa Selim als 'filosoof van de 
rede' volkomen ongeloofwaardig : hij 
heeft zijn eigen verhaal, en hij moet 
verschrikkelijk hard aan zichzelf wer-
ken om tot dat finale inzicht te komen. 
In het begin heeft hij dat inzicht hele-
maal niet, en daarom probeert hij met 
machtsmiddelen tot bij Konstanze te 
komen : dat is zeer realistisch. Als hij 
echt van haar houdt, dan probeert hij 
haar met alle mogelijkheden te krijgen. 
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Cultureel Debâcle 

Bij liet Schiller-Theater liebt U enkele 
jaren geleden in Leben Gundlings Frie-
drich von Preussen Lessings Schlaf 
Traum Schrei van Heiner Millier ge-
speeld. Ook een stuk dat een discussie 
inlioudi met de traditie van de Duitse 
Verlichting, uiteraard vanuit een lieel 
andere gezichtshoek dan Mozart. Ziet 
U desondanks een verband ? 

Als Heiner Miiller zich bezighoudt 
met de Duitse geschiedenis, en daar-
voor aanknoopt bij Friedrich de Twee-
de, en bij Lessing, en op die manier de 
oorsprong van de Pruisische traditie 
loont, dan heeft hij het natuurlijk voor-
al over de gevaren die in het Duitsland 
van nu nog bestaan, de trauma's van na 
de oorlog. H ij klopt de geschiedenis af 
en onthult dat er eigenlijk niet zo veel 
veranderd is. De deling van Duitsland 
is een logische geschiedenis, het fascis-
me was geen bedrijfsongeval. 

Tien jaar geleden bent U, zoals U het 
uitdrukt, 'van samenleving veranderd'. 
U bent uit de DDK weggegaan en U 
woont nu in West-Berlijn. Daarover 
hebt U onder andere gezegd dat liet ar-
tistieke klimaat in de DDK zo slecht 
geworden was, omdat de hete cultuur zo 
verschrikkelijk gebureaucratizeerd was. 
Hebben uw 'verandering van samenle-
ving' en die bureaucratie iets met elkaar 
te maken ? 

Het 'buitensmijten' van de zanger 
Wolf Biermann in 1979 was voor vele 
mensen in de kunstwereld een teken 
om in verzet te komen. Een verzet 
waar het systeem uiteraard niet op ge-
reageerd heef t . De Biermann-ge-
schiedenis is eigenlijk de inleiding ge-
weest van de politieke catastrofe waa-
rin de DDR terecht gekomen is : het 
culturele en ook psychologische débâ-
cle waarin die Honecker-bandieten het 
land hebben doen belanden. Het ka-
polgaan van het Berliner Ensemble 
heeft ook met ons vertrek te maken 
maar dat was niet beslissend : ik vond 
het enkel verschrikkelijk dat precies 
het theater van Biecht stuk ging door 
bureaucratisering, door ritualisering, 
door het carriérisme van mensen als 
Manlied Wekwerth die meer in de po-
litiek dan in de kunst bedrijvig waren, 
door erfgenamen van Brecht die een 
soort miniatuur-kapitalisme bedreven 
hebben. 

We hebben Oost-Duitsland verlaten 
omdat we fundamentee l niet meer 
konden leven met die Honecker-gru-
wel, terwijl we geen kans meer zagen 
daar ook maar iets tegenover te plaat-

sen. Toneelspelen betekent werken 
voor het heden, schrijven kan je mis-
schien nog doen voor de schuif van je 
bureau. We hebben niet met veel 
trompetgeschal het land verlaten : ik 
heb veel kritiek op de Bondsrepubliek, 
en ik beschouw deze ontwikkeling niet 
als het ultieme geluk. Op dit ogenblik 
zie je in het Oosten de mislukking van 
een poging, die door korruptie verra-
den is, terwijl het in het Westen die 
overvloed aan geld en rijkdom is die 
liet land enigszins Un-geisti gmanki. Ik 
schrik op als ik zie hoe Helmut Kohl 
een land regeert, dat is angstaanja-
gend. 

Bestond in het begin van de 80er ja-
ren al het algemene gevoel dal de pogin-
gen van de DDK om een 'ander Duits-
land' op Ie bouwen geestelijk volkomen 
mislukt waren ? 

Het gevoel dat dit de rechtstreekse 
weg naar de catastrofe was bestond al 
eerder. We hebben daarvoor gewaar-
schuwd, maar we hebben weinig soli-
dariteit ervaren. De mensen die het nu 
luid uitschreeuwen over vrijheid, dat 
zijn heel andere mensen. Het gaat er 
nu om ervoor te zorgen dat niet ook de 
laatste restanten van dit maatschappe-
lijk experiment ten gronde gaan. 

Beweging 

Hoe waren uw gevoelens toen begin 
november 1989 de DDK ineen stuikte ? 

Niet de DDR als dusdanig stuikte 
ineen, enkel de heersende kliek. De 
hele bevolking heelt zich toen in bewe-
ging gezet, iets wat ik absoluut niet 
meer had verwacht. Dat hebben we 
altijd gezegd : "Beweging ! Beweging 
!". Er mag geen stilstand zijn. Het was 
een verhaal in twee delen : het ineen-
stuiken van hel criminele systeem van 
de "Staatssiclierheit" en tegelijk, in het 
begin toch, het ontwaken van zeer gro-
te "Verniinft". De manifestatie van 4 
november in Oost-Berlijn, waar mijn 
vrouw en ik aan hebben deelgenomen, 
was voor mij persoonlijk de meest in-
drukwekkende politieke belevenis die 
ik heb meegemaakt : geen pogrom-
stemming. geen Deiitscliland einig Va-
terland-gebrul. Het gingenkei om de-
mocratische veranderingen in deze 
DDR. Daarna is de stemming omge-
slagen : eenmaal de vrijheid als princi-
pe verworven, heeft zich er helaas veel 
gepeupel tussen vermengd, heel wat 
neo-fascisten ook. Je moet dat ook 
begrijpen : de mensen in de DDR 
moeten eerst zichzelf terugvinden. Ik 
heb geen schrik voor een ééngemaakt 

Duitsland, als hel maar op een demo-
cratische manier groeit. Gevaarlijk is 
enkel de annexionistische houding van 
de Westerse politici. Ze zeggen ver-
eniging maar bedoelen inbeslagname. 

Ik vind het heel gevaarlijk dat in de 
éénwording van Duitsland het hele cul-
turele en psychologische groei- en toe-
naderingsproces vergeten wordt, en de 
hele discussie gevoerd wordt op het 
niveau van de markt en de economie. 
Elke oproep tot omzichtigheid wordt 
tegenwoordig onmiddellijk verketterd. 
Dat is een gevaar dat kan escaleren. 
Het tempo waarmee iemand als Kohl 
zijn gang gaat, is ongezond en getuigt 
van een totaal gebrek aan historisch 
besef, het is lage hebzucht. Je moet 
geen laarzen meer aantrekken om een 
land te veroveren, je kan het gewoon 
opkopen. Die oude Vaterland-idee is 
negentiende-eeuws reactionair gedoe. 
Verstandige politici als Genscher, Von 
Weiszacker en Brandt zeggen dat liet 
enkel nog om Europa kan gaan, om 
een veel verregaander integratie. 

Bananen roes 

Bedroeft de recente evolutie van de 
DDK u? 

Neen, je kan niet verwachten dat na 
veertig jaar Stalinisme, waarbij de hele 
idee van het socialisme verraden is, de 
mensen zich gedragen als wezens met 
een bewonderenswaardige traditie. 
Uit hun 'bananenroes' kan zich een 
eigen politiek en economische DDR-
democratie ontwikkelen. Als je omwil-
le van het Stalinisme het hele socialis-
tische model op de vuilnisbelt zou 
gooien, dan moet je ook het hele chris-
tendom afschaffen omwille van de In-
quisitie, dan moet je het kapitalisme 
omwille van het fascisme veel funda-
menteler in vraag stellen. 

Ik ben niet tegen Duitse éénmaking, 
ik ben tegen H EReniging. Ik ben voor 
een hogere eenheid, als "negatie van de 
negatie". Het kan toch niet dat twee 
naties die veertig jaar gescheiden wa-
ren en bovendien nog een veel langere 
historische traditie van verdeeldheid 
kennen, gewoon bij elkaar gesmeten 
worden. Het is een leugen dat Duits-
land voordien zo sprookjesachtig was. 
Hel sterke ene Duitsland heeft twee 
wereldoorlogen veroorzaakt. Deze 
bevolking, de derde generatie na het 
fascisme, moet ook democratie leren, 
en verdraagzaamheid en nabuurschap. 
Dat is een moeizame weg. 

Vaclav Havel, in zijn boekje Poging 
om in de waarheid te leven zegt dal de 
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stalinistische, 'post-totalitaire' dicta-
tuur meer gebruik maakt van de leugen, 
dan van fysiek geweld. 

Hel fascisme was leugen én geweld. 
Binnen liet fascisme als systeem was 
geen mogelijkheid tot correctie. Het 
stalinisme heeft natuurlijk fascistische 
trekken, maar binnen het algemene so-
cialistische of marxistische model be-
staat er wel mogelijkheid tot bijsturing. 
Fascisme kan je niet positief bekijken, 
terwijl het socialisme, op wereldni-
veau , veel d e n k m o d e l l e n aanre ik t . 
V o o r Lenin stond de klassenstr i jd 
voorop. Stalin heeft naar binnen een 
politiek van de terreur gevoerd, en 
naar buiten een politiek die hem liet 
voortbestaan, zoals ook Honecker een 
buitenlandse politiek voerde in de rich-
ting van het Westen ("daar bevinden 
zich de echte Wendeltlse : de Westerse 
politici die plots hun lieve woordjes aan 
het adres van de Honecker-kliek ver-
geten zijn"). Stalin en Honecker heb-
ben hun eigen volk veracht. Stalinisme 
is niet te corrigeren. 

Maar bestaat er dan een zogenaamd 
socialistisch land dat zich van binnen-
uit verandert, dat zichzelf corrigeert ? 

Gorbatsjov onderneemt een moedi-
ge poging om de aanwezige m a a t -

Foto O. Herrmann schappelijke krachten te democratise-

ren. De keerzijde van de medaille is 
natuurlijk dat het kapitalisme onmid-
dellijk op de trein gesprongen is. Het 
zijn Kolil en Dregger die zeggen dat de 
mensen de linkse stellling moe zijn. Z e 
zijn het Stalinisme moe, dat is iets an-
ders. Het bewijst hoe weinig de leiden-
de kringen in liet Westen bereid zijn 
met inzicht of met zin voor tegen-
spraak de Duitse geschiedenis in ogen-
schouw te nemen : het gevecht om de 
macht is belangrijker clan de waarheid. 

Vrijblijvend cynisme 

We hebben zeer weinig over theater 
gesproken. 

De gebeurtenissen gaan sneller dan 
het theater. Het Duitse theater moet 
verwerken wat er nu gebeurd, uitdruk-
ken wat de Duitse realiteit vandaag 
voorstelt. Tegelijk moet men zich met 
oude geschiedenissen gaan bezighou-
den om uit te zoeken "waar de hond 
begraven ligt". Wat zijn b.v. de wortels 
van het neo-fascisme en het racisme in 
de DDR, dat plots bi j zoveel jongeren, 
de derde generatie sinds de oorlog, 
naar buiten komt ? Honecker heeft 
het racisme niet uitgeroeid, hij heeft 
precies de leugen aangemoedigd : wat 
niet mag, dat kan ook niet zijn. 

Heiner Miiller heeft in zijn toneel-
stukken altijd deze dubbelzinnigheid in 
Duitsland benadrukt. Is hij daarom 
misschien op dit ogenblik een bijzonder 
actueel auteur ? 

Heiner Müller is de dubbelzinnig-
heid van Duitsland in persoon. Ik ge-
loof dat zijn teksten ook tegenwoordig 
zeer veel stof bieden, dat je er zeer 
goed mee aan de slag mee kan gaan. 
Maar ik weet niet of hij op dit ogenblik 
nog in staat is om zich zo authentiek uit 
te d r u k k e n als hij vroeger gedaan 
heeft . Hij werd door het Oost-West-
conflict eigenlijk uit elkaar gereten, bij-
na letterlijk, omdat hij zowel in hel 
oosten als in hel westen woonde, en 
aan beide kanten over behoorlijke pri-
vileges beschikt. Precies daardoor is 
hij de laatste jaren niet meer zo krach-
tig geweest in zijn uitspraken. Voor-
dien werkte hij veel anarchistischer, 
veel agressiever : de laatste jaren was 
hij een soort salonleeuw, en dat heeft 
hem geschaad. Hij is erin geslaagd in 
het westen een paar intellectuelen te 
verbluffen, die helemaal week werden 
in hun knieën als hij voorbijkwam, en 
die niet meer de juiste vragen konden 
stellen. Zi j hebben hem niet meer ge-
confronteerd met zijn vrijblijvend cy-
nisme. Het is niet zijn zwarte ironie die 
mij ergert - die heeft Vitrac of Kafka 
ook - maar de oppervlakkigheid, de 
banaliteit daarin, die zelfgenoegzaam-
heid, daar kan ik niet tegen. Telkens 
als Miiller cynisch wordt, laat de kun-
stenaar in hem het afweten. 

Moeten we dan nog een tijdje wach-
ten tot het 'nieuwe Duitsland' in het 
theater zichtbaar wordt ? 

Neen, de kunstenaars moeten daar 
meteen mee beginnen. Mijn v rouwen 
ik. mijn vrienden, wij denken elke dag 
na over Duitsland, niet enkel met vro-
lijke gedachten, maar ook met een ze-
kere bitterheid, met ergernis. Ons be-
roep is niet dat wij mooie rollen spelen, 
maar wel dat wij een standpunt heb-
ben, een houding, zoals ons dat door 
belangrijke mensen als Bert Biecht, 
Ernst Blocli. Marx, Luxemburg, Hegel 
en Goetl ie geleerd is. Dat alles mag 
ons niet gerust laten, en wij zullen de 
vragen stellen zo goed als we kunnen. 
Toneelspelers moeten zich realizeren 
dat ze iets moeten te zeggen hebben, 
anders moeten ze maar een ander be-
roep kiezen. En nu moeten we ons 
afvragen waar we ons hier, in dit Duits-
land, nog mee willen en mee moeten 
bez ighouden . K u n s t e n a a r s m o e t e n 
elke keer opnieuw beslissen. 

Klaas Tindemans 


