
Een witte vierkante ruimte. Er zijn 'echte' deuren binnen 
grote theaterdeuren. Het betreden en verlaten van de 
speelruimte wordt hierdoor voortdurend een verrassing. 
Telkens wanneer de grote deur op het achterplan 
openzwaait, ontdekt men een ander tafereel, dat telkens 
realistisch en kleurrijk is, in fel contrast met de witte 
speelruimte. De verhouding tot de mens wordt de ganse 
vertoning lang aangegeven door de eenzame stoel, links 
op het voorplan. Sextus stormt het toneel op : wanhopig, 
verloren. Hij meent de keizer vermoord te hebben. Het 
volk steekt het Capitool in brand. Hier ontwaart men een 
citaat uit de architectuur. Het is niet gebaseerd op een 
foto, maar wel op een studie in perspectief. 

Sextus komt langs de galerij de scène opgelopen. Daarna 
verkent hij de ruimte: hij vermijdt de 'ideale' plaatsen 
van de acteur: hij wijkt dus uit naar links, en drukt zich 
even later tegen de wand achter het opengezwaaide 
paneel aan. Het verbreken van de theaterregels duidt zijn 
ontreddering aan. 

onderdanen/Niet met liefde kan ver-
d ienen/ Is me niets gelegen aan de 
trouw/Die een vrucht van angst zou 
zijn./ ' Herrmann laat Titus op het 
voorplan treden, het rode doek sluit 
zich achter hem en uit de vloer rijst een 
spreekgestoelte op. De ganse opera-
zaal, met al zijn goud op zichzelf al een 
prachtig historisch citaat van een 
voorbije periode, wordt tot politieke 
vergadering en de principes van het 
regeren worden tot ons gesproken. 
Publiek wordt volk. Het Gezag 
spreekt de burger toe. 

La Clemenza is echter ook een 
persoonlijk drama. Het gaat in even 
sterke mate over trouw, liefde, ver-
raad, over contradictoire loyaliteiten. 
Het is een verhaal dat toont hoe 
moeilijk het is harmonisch te leven als 
de heftigste gevoelens van wraak en 
begeerte onze handelingen beheersen. 
Centraal staat de driehoek Vitellia, 
Sextus, Titus. Het is aan deze span-
ning dat Herrmann de grootste aan-
dacht heeft besteed. Vooreerst heeft 
hij een ruimte gecreëerd waarin de 
spanningen maximaal tot uiting kun-
nen komen. Een toneelruimte wordt 
des te meer met intensiteiten geladen 
naargelang er meer binnen dezelfde 
beperkte ruimte kan gebeuren. Daar-
om heeft hij geopteerd voor een 
eenheidsdecor. 

Herrmann: 'Op dat punt wijken 
we sterk van het libretto af. Daar 
vindt men verscheidene locaties. 
Een deel speelt zich binnenska-
mers af, sommige scènes grijpen 
in de open lucht plaats. Wij 

hebben echter geopteerd voor 
een strenge scheiding tussen 
binnen en buiten. De wereld: het 
volk, de straten en pleinen van 
Rome hebben we buiten gehou-
den. Het hele drama laten we 
afspelen in één ruimte die er zich 
uitstekend toe leent om alle 
emotionele conflicten duidelijk te 
maken. Al is het een koele, bijna 
abstracte ruimte, toch wordt ze 
met een intense energie geladen, 
omdat iedereen er zijn gevoelens 
de vrije teugel laat.' 

Of zoals Herrmann in zijn aanteke-
ningen heeft genoteerd: 'De eenzaam-
heid en de ontreddering van de perso-
nages in de ruimte. (...) De ruimte: een 
arena voor de angsten en de harts-
tochten van de personages.' 

Een conflict 
van grote omvang 

De witte ruimte valt in de eerste 
plaats op door haar afmetingen. Ze 
beklemtoont haar eigen leegte. Een 
stoel, links op het voorplan, staat 
strategisch opgesteld 0111 onmiddellijk 
de menselijke verhoudingen te kun-
nen situeren. Er is teveel ruimte voor 
de enkele personages die in dit drama 
aan bod komen. De regie zal er op 
gericht zijn 0111 deze ruimte in al haar 
mogelijkheden te benutten. (Zie de 
commentaar bij de scène van de brand 
van het Capitool). Ze laat toe om ver 
van elkaar verwijderd te staan, om een 
beschermende nabijheid op te zoeken, 
om lange wandelingen af te leggen. De 

route van de acteurs zal dan ook de Fotoreeks Olivei 
ruimte ofwel nog groter maken (wan- Herrmann 
neer de gelieven Annius en Servilia 
voetje voor voetje naar elkaar toe-
schrijden) ofwel verkleinen (wanneer 
Sextus van het achterplan naar voren 
stormt en op de rand van het toneel 
bruusk moet afremmen). De breedte 
en de diepte worden maximaal benut. 
De witte kamer is in de volste zin van 
het woord: een speelruimte. 

In die ruimte komen gestaltes 
prachtig uit. Herrmann heeft de rolbe-
zetting gezien als een geheel van 
volumes. De twee tegenpolen Titus en 
Vitellia laat hij vertolken door volu-
mineuze acteurs: de tenor Stuart 
Burrows tegenover sopraan Christia-
ne Eda-Pierre. Wanneer men soms 
bezwaren kan hebben tegen de licha-
men van operazangers die elke lijfelij-
ke overtuigingskracht onmogelijk 
maken, dan ziet men bij Herrmann 
hoe men dat aspect volledig drama-
tisch kan benutten. (In de tweede 
bezetting van La Clemenza werd Eda-
Pierre vervangen door Barbara Ma-
dra; haar gestalte moest door de 
kostuums 'aangedikt' worden). De 
volumes van deze twee personages 
bepalen in grote mate de leesbaarheid 
van het drama. Immers, hun gestalte 
verheft hen boven het simpele imita-
tieve en tilt hen tot op het vlak van 
abstracte principes. Titus staat voor 
mannelijkheid, Vitellia voor een even 
imposante vrouwelijkheid. Meteen is 
het conflict er een geworden van grote 
omvang. La Clemenza schrijft zich 
aldus in de ruimere thematiek van 
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