
    
 
Interview met Paul Carr, regisseur Der fliegende Holländer, vanaf 20 april 2018 in de theaters.  

Obsessieve liefde blijft liefde 

 
 

Zou je je leven geven voor de ware liefde? Regisseur Paul Carr wil het ons laten geloven, met zijn 

versie van Der fliegende Holländer . “Het is een spookverhaal, maar een spook kan echt zijn.” 

 

Het oog wil ook wat. In dit geval: dat we ons verplaatsen in Senta. De jonge vrouw die haar grote 

liefde van zijn doem verlost, door hem trouw te blijven tot in de dood. Dat ene reusachtige oog in het 

decor is veel meer dan een spiegel van Senta’s ziel, legt Paul Carr uit. Het is met recht een kijker. “Je 

ziet alles door haar ogen. Dat oog verbeeldt hoe Senta  uitkijkt op de wereld, wachtend op haar 

mythische geliefde.” 

 

MARTELING 

Een wereld die onherroepelijk aan diggelen gaat, weten we vanaf het eerste moment dat we haar 

zien, temidden van de chaos. Het boek met het portret van haar Vliegende Hollander op de omslag is 

aan flarden gescheurd, de spiegel gebroken, net als haar dromen. Op haar eigen bruiloft is zij de 

enige gast. Het sprookje is uit voordat het is begonnen. 

Zo rampzalig als de gevolgen, zo allesomvattend is haar obsessie voor de man van haar dromen. Het 

is dezelfde blinde verering als diepgelovigen voor Jezus kunnen hebben, volgens Carr: “Krachtig en 

echt.” Maar je mag het van hem ook vergelijken met de drive van een stalker. “Zo maniakaal dat het 

een marteling wordt”. Met die diepe obsessie is Senta in zijn overtuiging al sinds haar kindertijd 

behept.  

 

VERWEND NEST 

Echt verliefd wordt ze er volgens hem pas bij als ze de Hollander voor het eerst in de ogen kijkt, al is 

dat in dit geval een rekbaar begrip. En hoe dwangmatig ook haar handelen, “haar liefde is oprecht”. 

Een verwend nest is ze wel, schetst Carr. Tegelijkertijd is Senta de engel die haar vervloekte 

bruidegom kan redden. Gedoemd om met zijn spookschip tot Sint Juttemis over de zeven zeeën te 

blijven dolen kan hij alleen uit zijn lijden worden verlost door een vrouw die hem eeuwig trouw blijft. 

Tot de dood erop volgt. 

 

Het hele verhaal ademt obsessie, volgens Carr, want Senta is niet de enige. Neem haar vader, 

ondernemer Daland: bezeten van geld en bezit. De mysterieuze zeeman rammelt bij zijn verschijning 

nog niet met de goudbuidel of Daland gunt hem de hand van zijn enige dochter. Senta’s verloofde 

Erik kan op zijn beurt niet loskomen van zijn dwingende liefde voor haar. Carr: “Met hem heb ik te 

doen.” 



    
 
 

En wat te denken van verzorgster Mary? Carr geeft haar een belangrijker plek dan ze doorgaans 

krijgt, suggererend dat ze veel meer is dan de vrouw die Senta te eten gaf. “Mary heeft de dagelijkse 

leiding over het bruidskledingatelier van Daland. Over een moeder wordt met geen woord gerept; 

Mary bracht Senta  groot en kent haar dus al haar hele leven.” In de enige aria die ze zingt eindigt 

Mary aan de arm van Daland. 

 

TROUWJAPONNEN 

Zelfs dat bruidsmodeatelier, door Carr in volle glorie getoond, versterkt de obsessieve sfeer. Het 

vervangt de traditionele verzameling  vrouwen die achter hun spinnewiel wachten op hun 

zeevarende geliefden. Carr grijpt met zijn keuze terug op een uitvoering die hij in 2013 maakte in 

Engeland. Het beeld is te krachtig om niet nog eens te benutten, zegt hij, al gebeurt dat hier in het 

kwadraat:  “Die trouwjaponnen onderstrepen de fixatie op het droomhuwelijk. Senta probeert ook 

elke avond haar bruidstoilet uit.”          

 

Dat het de laatste versie van de opera moest worden, met de door Wagner toegevoegde finale van 

de Liebestod,  sprak voor Carr vanzelf. Die appelleert aan een  obsessie van ons als toeschouwers: 

“Het publiek wil een happy end.” Hijzelf niet minder, erkent hij. “Zou je je leven opgeven om je grote 

liefde te redden? Ik wil het maar wat graag geloven. Senta dóet het. Dat is haar kracht. Bij alles wat 

misschien tegen haar spreekt offert ze wel haar leven op om hem te bevrijden. Een wonder!”  

Het bewijs dat liefde alles overstijgt, vindt hij. “Het is een spookverhaal, maar een spook kan echt 

zijn. Voor mij is Senta echt. Ze laat zien dat het zin heeft om het goede te doen. Bij de marathon van 

Londen vorig jaar hielp een atleet een andere uitgeputte deelnemer over de finish. De beelden 

gingen viral: dit was zelden vertoonde onbaatzuchtigheid. Zo helpt Senta de Hollander over de 

streep.” 

 

FILMMUZIEK 

Carr beseft dat die romantische lezing er niet bij iedereen vanzelf in zal gaan. Maar dan is daar 

Wagner, die met zijn muziek zelfs de nuchterste toeschouwer van zijn sokken blaast. Te beginnen 

met de ouverture. “De beste filmmuziek die er ooit is geschreven. Wil je de kracht van de oceaan 

ervaren, dan hoef je alleen maar hiernaar te luisteren. ”Nog overtuigender is volgens hem de muziek 

waarmee Wagner het moment begeleidt dat de geliefden versmelten in de dood. “Het zijn slechts 

een paar maten, 30 seconden hooguit, maar dan denk je: het is waar. En het kan.” 

Paul Carr wil hartstochtelijk graag geloven in het goede in de mens, beaamt hij. Met een diepe zucht: 

“Ik weet ook wel dat goed en slecht beide zullen blijven bestaan. Het nieuws levert elk moment van 

de dag het bewijs.” We zijn er zelf bij, weet hij, en vandaar ook dat hij de rol van de gemeenschap in 

dit verhaal extra uitlicht. In de gesloten omgeving waarin Senta leeft is zij met haar wanen een 

buitenbeentje. “Maar waarom? Omdat ze een dagdromer is? Is dat een reden om haar uit te sluiten? 

Al dat deuren dichtgooien: het zal ons niet redden.” 
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