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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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