Achtergrondinformatie ter introductie van de Wagnerprijs van Nederland

WAGNER IN NEDERLAND

Historie Wagnerbeleving in Nederland
Wagners muziek heeft sinds de introductie in 1853 in Nederland, met ups en downs, een
redelijke weerklank gevonden en ons land kent ook een lange opvoeringstraditie van zijn
operawerken.
De vroegere Wagnervereeniging, actief van 1883 tot 1959, vervulde tot 1940 min of meer de
rol van de nationale opera-organisatie en zorgde destijds voor veel spraakmakende voorstellingen.
Aanvankelijk uitsluitend Wagnerrepertoire, in latere jaren ook van andere componisten, vaak in een
moderne, soms zelfs avant-gardistische enscenering en onder leiding van de internationale
topdirigenten van die tijd. Die algemene opera-stimulerende taak werd na 1946 overgenomen door
de Nederlandse overheid. De Wagnervereeniging stond vlak voor en na de 2e Wereldoorlog aan de
wieg van zowel de toen gestichte Nederlandse Opera (1946), als het mede door haar opgerichte
Holland Festival (1947). Daarmee waren haar eigen, toenmalige activiteiten overbodig geworden en
in 1959, staakte de Wagnervereeniging dan ook, na 75 jaar, haar werkzaamheden.
Wagnergenootschap Nederland (WGN)
Toch bleef, na het wegvallen van de Wagnervereeniging, de aandacht voor Wagner bestaan
en ontstond al snel de behoefte aan een geactualiseerde vorm van vervolgactiviteiten. Al 1,5 jaar
later, in 1961, werd daarom het WGN opgericht, als opvolger van de Wagnervereeniging. Omdat die
echter op papier nog bleef bestaan kon de nieuw op te richten vereniging deze naam niet gebruiken
en werd gekozen voor de naam ‘Wagnergenootschap’.
Het inmiddels 57-jarige Wagnergenootschap staat daarmee in een Nederlandse Wagnertraditie van 135 jaar.
Het Wagnergenootschap Nederland is een culturele vereniging die tot doel heeft het
bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling voor het cultuurgoed van de componist
Richard Wagner (1813 -1883) en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in zo
breed mogelijke kring. Het WGN is een actieve organisatie die zich in de praktijk primair richt op
cultuurinformatie en –beleving binnen zijn eigen, zeer betrokken, ledenbestand.
Met 360 leden is het Wagnergenootschap Nederland de op 10 na grootste Wagnervereniging,
aangesloten bij het Richard Wagner Verband International, te Bayreuth, met wereldwijd zo’n 24.000
leden, verenigd in 135 Wagnerverenigingen.
Activiteiten
Gedurende de eerste jaren van zijn bestaan had het genootschap sterk het karakter van een
studiegezelschap, gewijd aan Richard Wagner. Weliswaar werd sedert 1995 besloten tot deelname
aan het stipendiatenprogramma van de RW-Stipendienstiftung, waarbij de stipendiaten zich op een
muzikale avond aan de leden voorstelden, de nadruk bleef liggen op het organiseren van lezingen en
studiedagen.
De afgelopen jaren worden echter gekenmerkt door een herprofilering, waarbij ook
andersoortige activiteiten een belangrijke rol binnen de vereniging vervullen. Behalve een jaarlijks
studieweekend en een aantal lezingen, omvat het jaarprogramma van het WGN thans ook
muziekavonden, ontmoetingen en gesprekken met kunstenaars en eendaagse operareizen naar
Duitsland en België.
In januari 2017 organiseerde het WGN een zeer succesvol eendaags symposium ter
gelegenheid van de 100e geboortedag van Wieland Wagner, zodat besloten is voortaan jaarlijks een
dergelijk Wagner-gerelateerd dagsymposium te organiseren.
Het telkenjare selecteren en uitzenden van drie jonge musici of zangers, als stipendiaten,
voor een intensieve studiereis naar de Bayreuther Festspiele is met de jaren in toenemende mate
geprofessionaliseerd en een kernactiviteit geworden.

Tevens is in toenemende mate aandacht besteed aan de informatiefunctie door het
omvormen van het huisperiodiek tot een volwaardig kwartaalblad ‘Wagner kroniek’ geheten, het
verzorgen van een frequent geraadpleegde website en een maandelijks verschijnende elektronische
Nieuwsbrief, alsmede de actieve deelname aan sociale media als Facebook. Hierdoor zijn wij nu in
staat beduidend meer actuele informatie te bieden en zo ook ons profiel verder te verhogen.
Activiteiten met derden
Het besluit het genootschap vanuit de beslotenheid om te vormen tot een meer open
vereniging heeft geleid tot vergroting van de maatschappelijke participatie van het WGN.
Een belangrijk wapenfeit in deze ontwikkeling was het grote internationale Wagnercongres
getiteld ‘Conflict en Compassie’ dat in november 2013, ter gelegenheid van Wagners 200ste
geboortejaar, op instigatie en onder leiding van het WGN plaatsvond, in samenwerking met De
Nationale Opera, de Universiteit van Amsterdam en het Goethe Institut. Gedurende vier dagen trad
een keur van 40 sprekers uit binnen- en buitenland op voor de 260 deelnemers die op het zeer
ambitieuze programma waren afgekomen. Een groot deel van de lezingen heeft een plaats
gevonden in het congresboek dat na afloop door De Nationale Opera is uitgegeven.
Aan het einde van het congres ontving Pierre Audi, directeur van De Nationale Opera, het
erelidmaatschap van het WGN, voor zijn grote verdiensten op het gebied van de frequente en
kwalitatieve programmering van Wagners werken. Onder meer wijlen John Culshaw, maestro
Hartmut Haenchen en medeoprichter van het WGN Hans Pot, waren Audi reeds voorgegaan.
Voorjaar 2017 hebben de leden besloten het Nederlandse zangers-echtpaar Frank van Aken en
Eva-Maria Westbroek eveneens het erelidmaatschap toe te kennen.
Met stipendiaten uit voorbije jaren probeert het WGN zo goed mogelijk contact te houden. Een
mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop het genootschap de carrière van concertpianist Camiel
Boomsma is blijven volgen en die meermalen heeft ondersteund met de organisatie van concertoptredens en de sponsering van een door hem ingespeelde cd met werk van Wagner.
Een ander, door WGN gesponsord, project is de eerste uitgave in het Nederlands van het
complete prozawerk van Richard Wagner, vertaald en geannoteerd door Dr. Philip Westbroek en
uitgegeven door Uitgeverij IJzer, te Utrecht. Van de geplande negen delen zijn er inmiddels acht
verschenen. Het behoeft geen betoog dat dit, ook internationaal bezien, een uniek project is.
Richard Wagner Stichting Nederland (RWSN)
Zoals uit de hiervoor genoemde projecten wel blijkt, komt de laatste jaren steeds sterker de
maatschappelijke wens naar voren om systematisch meer activiteiten te organiseren voor een
breder, meer algemeen publiek. Daarom is in het voorjaar van 2017 door de leden van het WGN
besloten om, los van haar eigen verenigingsorganisatie, een aparte rechtspersoon in te stellen die
zich nadrukkelijk richt op het genereren van bekendheid en het verstrekken van kennis met
betrekking tot de componist Richard Wagner voor brede, meer algemene publieksgroepen.
Op 22 mei 2017, Wagners verjaardag, werd daarvoor de ‘Richard Wagner Stichting
Nederland’ opgericht. Die is inmiddels door de fiscus erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende
Instelling (Culturele ANBI), zodat nu ook nieuwe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord.
Vanwege haar publieke, landelijke positionering, is de uitvoering van enkele projecten,
waaronder de hierna toegelichte Wagnerprijs, overgedragen aan de Richard Wagner Stichting.
Wagnerprijs van Nederland
Tot deze prijs is besloten in 2016 bij gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het WGN, na
overeenstemming hierover met de directie van het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch.
Het IVC-operaconcours van 2016 moest echter een jaar worden verschoven, zodat 2017 het eerste
jaar was waarin de deelnemers konden dingen naar deze nieuwe prijs. Op dit concours van
september 2018 wordt de prijs voor de tweede keer ter beschikking gesteld.
De prijs, groot € 5.000, draagt bij in de kosten van studielessen bij een erkende Wagnerspecialist en wordt gedurende vijf achtereenvolgende opera-edities van het IVC uitgereikt.
Omdat het IVC-operaconcours in principe om het andere jaar plaatsvindt, omspant de Nederlandse
Wagnerprijs dus bijna een decennium.
De educatieve prijs is gericht op verdere professionele ontwikkeling in het Wagner-repertoire
van de winnaar en wordt toegekend aan de kandidaat die door de Wagner-Jury als de beste
zanger/vertolker van een Wagner-opera-fragment op dit concours is beoordeeld, die qua stem
geschikt is om het werk van Wagner uit te voeren en voor wie een redelijk toekomstperspectief in
het Wagnerrepertoire mogelijk wordt geacht.
Met de Wagnerprijs Nederland wordt tevens beoogd het werk van de componist Richard
Wagner extra onder de aandacht brengen van publiek, musici en jonge zangers.

