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Goed lezen 
We weten dat hij de lievelingscom-
ponist is van Gerard Mortier. Tij-
dens zijn eerste ambtsperiode heeft 
deze laatste verschillende werken 
van Verdi op het programma geno-
men, en de resultaten zijn erg wis-
selvallig geweest: van een beheerste, 
statische, smaakvolle Don Carlo 
(Deflo), over een aanvaardbare II 
Trovatore tot een mislukte Macbeth 
(Sireuil). Ondanks de grote liefde 
van de directeur, liet Verdi zich niet 
helemaal uit de slechte gewoontes 
wikkelen. Toen kwam de finale test: 
het Herrmann-team kon er eindelijk 
toe gebracht worden een Verdi te 
doen. De keuze viel op het meest 
door de traditie aangevreten werk: 
La Traviala. En zie: het mirakel van 
de Herrmann-benadering werkte 
weer. Waarom toch, vraagt men 
zich af. 

Het antwoord lijkt verrassend 
simpel. Het grote talent van het 
Herrmann-team (dat zijn Karl-
Ernst, zijn vrouw Ursel en Geoffrey 
Layten) bestaat erin dat er "ge-
woon" goed gelezen wordt. Zij zijn 
begaafde lezers. Van de tekst en van 
de muziek. Ze hebben de nederig-
heid om zich ten dienste van een 
werk te stellen. Ze willen door eer-
bied en aandacht komen tot het es-

sentiële. Als ze een tekst kiezen, dan 
hebben ze eerst voor zichzelf beslo-
ten dat hij de moeite waard is. 
Daarna komt het erop aan het werk 
te laten spreken. Hun tussenkomst 
is van die aard dat men bij het eind-
resultaat de indruk krijgt dat het zo 
moet. De vanzelfsprekendheid, 
meer streven ze niet na. Maar om op 
de scène deze kwaliteit te verkrij-
gen, moet er hard gewerkt en hard 
nagedacht en hard "aangevoeld" 
worden. 

Bij het Herrmann-team spelen 
drie principes een belangrijke rol. 
Een werk wordt verdeeld in een ein-
deloze reeks betekenisdragende mo-
menten. Het theatergebeuren moet 
steeds voortgaan, en de conventie 
van de muziek, met haar zware na-
druk op het beleven van één emotie, 
mag de handeling niet stilleggen. 
Het tweede principe is dat het stuk 
altijd sterk in zijn geschiedkundige 
context geplaatst wordt, terwijl die 
op zichzelf in relatie tot onze tijd en 
onze sensibiliteit wordt gebracht. 
Ten slotte wordt de dramatische ac-
tie altijd verankerd in en bepaald 
door een ruimtelijke organisatie, die 
vanzelf de situaties en de emoties 
laat ontstaan. Met deze principes 
hebben de Herrmanns Mozart tot 
leven gebracht, met dezelfde princi-
pes doen ze wonderen bij Verdi. 

Luxehoeren 
La Traviala is een stuk dat ontstaan 
is uit typisch negentiende-eeuwse 
toestanden. In Parijs waren er toen 
luxehoeren, die het hoofd op hol 
brachten van zowel rijke bourgeois 
als van kunstenaars zoals Liszt of 
Dumas. Toen Dumas verliefd werd 
op Marie Duplessis, die heel jong 
aan longtering overleed, schreef hij 
eerst een roman en later een toneel-
stuk over haar: La dame au caméli-
as. Immens succes. Verdi leefde op 
dat ogenblik samen met Giuseppi-
na, een zangeres met wie hij pas ja-
ren later zou trouwen. In zijn Itali-
aanse woonplaats Bussette werd 
zijn geliefde geminacht, omdat ze 
niet deftig was. Verdi vond in het 
verhaal van de Franse dame, die 
veel meer menselijke waarde had 
dan de goegemeente die deftigheid 
combineerde met hypocrisie, iets 
wat hem een gepaste commentaar 
leek op zijn eigen situatie. La Travi-
ala werd het, de enige opera op een 
contemporain thema. Verdi als aan-
klager van de bourgeoisie. 

Het is dit thema dat duidelijk aan 
bod komt in deze opvoering: in het 
eerste bedrijf is het salon beklem-
mend rood en van de wereld afge-
sloten; het grote feest, met te veel 
eten en drinken op tafel, is een slem-


