
lei politiek heikele zaken in zijn ensce-
nering te accentueren. Tijdens mijn 
bezoek aan de DDR eind maart (een 
week na de desastreus verlopen verkie-
zingen) zag ik ook een paar andere 
ensceneringen en oh, oh ! wat werd et-
weer actueel op de situatie ingespeeld 
! Ik kreeg er een beetje een vieze 
smaak van in mijn mond toen ik zag en 
hooide hoe andere regisseurs nu hun 
kritiek op de politiek durfden te belij-
den. Ja, ja, opeens hebben ze allemaal 
lef gekregen iind Das Volk lacht 
schaapachtig met hen mee. Nee, clan 
heb ik meer sympathie voor de Hava-
na-rokende en Chivas Regal-drinken-
de Miiller, die op de avond van de 
verkiezingen voor zijn grootbeeld 
kleuren t.v. zit te kankeren dat hij nu 
zijn favoriete B-film Bullitt niet kan 
zien. Wat moet hij als kunstenaar nou 
met de strapatsen van de macht ? Als 
Hamlet ziet hij het even aan en keert 
zich er vervolgens walgend van af. IN 
DE E E N Z A A M H E I D VAN H E T 
VLIEGVELD/KOM IK OP ADEM 
IK BEN/EEN G E P R I V I L E G E E R -
DE MIJN WALGING/IS EEN PRI-
V I L E G E / B E S C H E R M D D O O R 
DE MUUR/PRIKKELDRAAD GE-
V A N G E N I S (Ham lelmasch ine). 
Heiner= Hamlet. In HamletlMaschi-
ne staat 8 uur lang Heiner Miiller op 
het toneel, compleet in slecht zittend 
colbert. Als de geest van Hamiets va-
der optreedt onder begeleiding van het 
historische radiobericht van de begra-
fenis van Joseph Stalin, dan heeft dit 
alles van doen met de afrekening van 
Müllers eigen verleden. A C H T E R 
MIJ WORDT HET DECOR OPGE-
BOUWD... HET DECOR IS EEN 
MONUMENT. HET STELT HON-
D E R D M A A L V E R G R O O T E E N 
MAN VOOR DIE GESCHIEDENIS 
H E E F T GEMAAKT. DE VERSTE-
NING VAN E E N H O O P . ZI JN 
NAAM IS VERWISSELBAAR. DE 
HOOP IS NIET VERVULD. (Ham -
letmascliine) 

Natuurlijk zijn er tal van teksten uit 
Hamlet die op de actuele politiek kun-
nen wijzen, maar die worden door 
Miiller zonder verder commentaar 
doorgegeven. Die spreken voor zich. 
Een woord als Revohttion laat Müller 
niet liggen; dit wordt heel sullig uitge-
sproken als Reewoljuutssjóóón. Hila-
riteit in de zaal, want cynisch stelt Miil-
ler vast dat er van een echte revolutie 
in de DDR geen sprake is geweest; 
alleen een raar besluit van een op po-
pulariteit beluste, in het nauw gedre-
ven Egon (Egon, wie ? De Egon die... 
KAN GLIMLACHEN EN GLIMLA-

CHEN EN TOCH EEN SCHURK 
IS) zorgde ervoor dat de Muur viel. 
Müller laat met zijn enscenering niet 
de politiek zien. maar juist de afgrond 
achter de politiek. De politieke gela-
denhe id van HamletlMaschine zou 
ook zonder het sluiten van de slecht-lo-
pende danstent DDR genaamd promi-
nent aanwezig zijn : "Ik zou niet gewe-
ten hebben, los van de Wende of niet, 
waarom ik een stuk als Hamlet zou 
ensceneren in het Westen. Daar slaat 
het nergens op. is het alleen maar een 
kunstwerk. Hier is het een politiek 
feit." (De Volkskrant 27.4.90) 

Müller bekijkt de politieke gebeur-
tenissen niet als een commentator , 
maar als een chirurg : hij snijdt de boel 
open, concludeert dat alles te ver is 
doorgerot, laat het zijn studenten zien 
en gooit dan het zaakje weer dicht. 
Veel critici menen dat Müller zijn 
Hamletmaschine in het licht van de 
nieuwe politieke situatie er maar tus-
sen gefrommeld heeft ! Die Hamlet-
maschine was echter al in '88 gepland : 
Müller wist van tevoren dat hij daar 
moeilijkheden mee zou krijgen. Pas in 
'89 werd deze tekst voor het eerst ge-

publiceerd in Müllers jubileumboek 
(ter ere van zijn 60ste verjaardag) en 
men moet in de DDR wel hele goede 
contacten bezitten om deze publicatie 
in handen te krijgen. In het voorwoord 
heet het dat dit stuk "adequaat gecom-
pliceerde aspecten van maatschappe-
lijke discussies over het socialisme re-
flecteert" (H.M. Stücke, inleiding): je 
voelt gewoon de kromme tenen van de 
auteur bij het schrijven van deze kwa-
lificatie. Flarden van deze tekst sne-
den dwars door de Hamlet en voor het 
eerst in de DDR was deze nu in zijn 
volledigheid te horen als komisch in-
termezzo na het derde bedrijf. Het 
jonge DDR-publiek was één en al oor, 
af en toe klonk een bevrijdend lachsal-
vo. 

Shakespeare 

vernietigen 

Maar ik loop te ver vooruit; wat ging 
hieraan vooraf? De slaapkamerscène 
: Hamlet steekt zijn zwaard dwars door 
een druipende muur, doodt Polonius, 

HamletlMaschine 
(Deutsches Theater 
Berlin) 
Foto Wolfhard Teile 

35 ETCETERA 30/90 


