De sympathieke Richard Wagner (deel 3)
Over de dierenvriend Richard Wagner en zijn honden
door Gustaaf Vossenaar
Er is veel over Richard Wagner geschreven en er zal in de toekomst nog wel meer over hem worden
geschreven. Een van de redenen is dat zijn leven buitengewoon turbulent was in een periode dat er ook
in Europa van alles gebeurde. In zijn geschriften komen zijn politieke, maatschappelijke en
filosofische opvatting uitvoerig aan de orde, hetgeen tot vandaag nog voer is voor hooglopende
discussies. Dat hij een muzikaal genie was staat vast. Zijn invloed doet zich ook nu nog gelden. In de
omgang, zo is de indruk, was het geen gemakkelijk mens. Twisten, ruzies, ontrouw, overspel, afgunst;
je vindt het allemaal terug in zijn leven. Toch is er ook een sympathieke kant in zijn karakter en dat is
zijn liefde voor dieren, in het bijzonder voor de honden die hem in zijn leven hebben vergezeld.
In dit derde deel van het verhaal zijn wij gebleven in Geneve. Het is februari 1866. De trouwe Pohl,
steun en toeverlaat voor Wagner, is begraven in de tuin. Minna, van wie hij inmiddels gescheiden
leefde, is een maand geleden in Dresden overleden. Aan de horizon gloort de liefde voor Cosima die
hij inmiddels verschillende keren heeft ontmoet en met wie hij zijn gevoelens al heeft gedeeld. Maar
zo ingewikkeld als de liefde tussen mensen kan zijn, met huisdieren ligt dat anders.

Russ, de forse Wagnerhond
Zo komt februari 1866 Russumuck, in de volksmond Russ, op het tapijt. Het dier heeft de kenmerken
van een Newfoundlander maar is vermoedelijk gekruist met een Sint Bernard hetgeen in die tijd niet
ongebruikelijk is; hij heeft witte poten en een witte bef. Het hebben van een grote hond is in die tijd
een statussymbool en met een dergelijk kruising krijg je best een fors beest. Wie in Bayreuth voor de
VVV op het bankje naast Richard Wagner heeft gezeten, weet hoe groot het dier ongeveer was.
Russ zal zijn hele leven in het gezelschap van zijn baas verkeren. Dat Russ negen jaar is geworden (hij
overlijdt op 2 mei 1875) mag als een indicatie worden
gezien dat er goed voor hem werd gezorgd. Hoe groter de
hond, hoe korter de levensduur en negen jaar voor een
dergelijk beest was toen een respectabele leeftijd en dat
zou het nu nog steeds zijn.
Russ maakt een belangrijke productieve periode in het
leven van zijn meester mee en wordt daarom in de
cultuurgeschiedenis van Richard Wagner gezien als ‘dé
Wagnerhond’. Wagner kreeg de hond cadeau van zijn
huishoudster Vreneli Weitmann opdat hij zich minder
eenzaam zou voelen. Ik weet niet of u een huishoudster
hebt maar de tijd dat een hulp de huiseigenaar een hond
cadeau deed ligt toch ver achter ons. Maar dit terzijde.
Russ verhuist eind maart met zijn baas naar Tribschen.
Russ
Dit op een landtong gelegen huis in het
Vierwoudstrekenmeer ligt dicht bij Luzern en staat leeg.
Het wordt per direct voor langere tijd gehuurd van Ober-luitenant Walter Ludwig am Rhyn. De
rekening kon de Ober-luitenant naar Ludwig II sturen die toen al licht krankzinnig was. In dit huis zal
Wagner zeer gelukkig worden mede omdat hij hier eindelijk Die Meistersinger voltooit. Ook begint
hij na twaalf jaar weer verder te werken aan de Ring-cyclus en componeert hij in 1870 hier de
‘Siegfrid Idyll’.

De dood van Minna maakt Wagner vrij man hetgeen niet gezegd kan worden voor Cosima, die nog
getrouwd is met Hans Von Bülow maar inmiddels wel een relatie met Richard Wagner heeft. Sterker,
ze heeft zelfs een kind van hem (Isolde, 1865). Zij woont, zoals zij het zelf zegt, voor ‘de wereld
verborgen’ af en toe op Tribschen en heeft daar eigen vertrekken. Het verliefde stel wil geen
ruchtbaarheid geven aan hun relatie mede omdat Ludwig, zijn mecenas, beter niet van de relatie weet.
Hoe de beide geliefden dit allemaal verborgen hebben weten te houden is een mirakel, zeker wanneer
in 1867 ook nog eens Eva wordt geboren. Het grote leeftijdsverschil tussen Richard en Cosima van
vierentwintig jaar draagt bij aan de gedachte dat ‘men’ het ook niet direct vermoedde. Cosima zou
officieel pas november 1868 bij Wagner intrekken.
Voor Russ is Tribschen een bijzondere periode. Eerst is hij
er samen met zijn baas en de twee zijn vrijwel
onafscheidelijk. Dan maakt Russ de intrede van Cosima en
haar gevolg mee wat zoveel betekent als dat hij de
aandacht van Wagner nu met haar moest delen. Voor Russ
geen probleem want het is een niet veeleisende hond.
Naast eten, liefde en aandacht, wil hij maar één ding en dat
is lopen. En bier drinken! Na een wandeling met zijn baas
wordt regelmatig een Stube bezocht om daar een glas te
drinken. In Luzern is dat bij voorkeur bij ‘Dubeli’ en je
kunt Russ niet gelukkiger maken dan hem mee naar
binnen te nemen en daar voor hem ook een glas bier,
brood en worst te bestellen. Later, vanaf 1871, zou in
Bayreuth ‘Angermann’ gefrequenteerd worden ("Triffst
Du mich nicht zu Hause an, bin ich gewiss beim
Angermann"). In beide etablissementen was niet alleen
Wagner maar ook Russ een graag geziene gast.
Russ is een enorme waterhond. Nog wonend in Tribschen Tribschen (1867); Wagner met Eva met aan zijn
voeten Russ
kan hij te pas en te onpas het Vierwoudstrekenmeer
induiken om daarin stenen op te vissen en die vervolgens
trots aan zijn baas te presenteren. Die heeft meer interesse voor muzieknoten en dus laat Russ de
stenen maar moedeloos vallen. Zijn grote verdienste voor de operaliefhebber is dat hij immer voor de
deur van de werkkamer ging liggen om te zorgen dat zijn meester ongestoord aan de partituren en
libretto’s van zijn muziekdrama’s kon werken.

Kos, de kleine Cosimahond
Als gezegd maakt Tribschen Wagner zeer gelukkig. Het is een fijn, ruim huis en zeker nadat Cosima
en de kinderen zijn ingetrokken, wordt het er een gezellige bende met een kleine menagerie die
verzorgd moest worden. Naast Russ en de kinderen was er een paard (Fritz), verschillende pauwen,
twee katten en een grote hoeveelheid muizen. Bovendien kwam Cosima met haar hondje ‘Kos’ onder
de rokken op de proppen. Deze Kos was een dwergschnauzer, een lief klein dier waar Wagner ook aan
verknocht raakt zij het iets minder dan aan zijn eigen Russ. Kos was vaak ziek en miste het zicht uit
een oog. In tegenstelling tot veel andere hondeneigenaren in die tijd, kon hij wel op ongewoon veel
zorg van onze dierenvriend rekenen. Zo redde Wagner ooit het hondje van Cosima van de dood. Toen
het dier met een andere hond aan het ruziën was op de spoorweg, rende Richard, aldus Cosima, met
gevaar voor eigen leven en als een pijl uit de boog naar het vechtende stel om de dieren voor een
aanstormende trein te redden. Het verhaal in haar dagboek zal vast enigszins geromantiseerd zijn.
De zorgzaamheid die Wagner aan de dag legt voor zijn honden gaat ook aan anderen niet ongemerkt
voorbij. De Franse schrijfster Judith Gautier, die 1869 tien dagen op Tribschen verblijft, noteert dat
Kos, die weer eens op dieet stond en geen vlees mocht eten, op enig moment door een van de gasten
stiekem een stukje vlees van het bord aangeboden kreeg. Wagner had dit direct in de gaten en wees

zijn gast terecht. Judith was vierentwintig en acht jaar jonger dan Cosima, en behalve een bewonderaar
van Wagner ook nog eens beeldschoon. Veel later in 1876 leidde dit tot een stormachtige affaire maar
in dit verhaal gaat het juist om de trouw van Wagner aan zijn honden.
Kos was de laatste jaren van zijn leven vooral een zieke hond die de familie veel zorgen baart. De dag
dat Die Walküre tegen de wil van Wagner maar conform de eis van de Koning in München in
première gaat, brengt hij Kos voor de zoveelste keer naar de dierenarts. Het dier ziet er verschrikkelijk
uit (schurft) en Wagner is bang dat Kos ook zijn tweede oog gaat verliezen. Gelukkig valt dat mee
maar in de zomer van 1871 gaat het echt niet meer en wordt besloten de hond in te laten slapen.
Wagner kon dit niet aanzien maar kreeg ondanks zijn verzoek niet de kans meer om nog afscheid van
het diertje te nemen. Kos is begraven op Tribschen.
Na de dood van Kos merkt Wagner in een van zijn geschriften op dat honden de kracht hebben om met
hun ogen alles over hun gemoedstoestand uit te drukken, een gave die volgens hem bij meeste mensen
in hun evolutie is afgezwakt. Ook Russ kan iemand op een doordringende manier aankijken. Sommige
mensen kunnen behoorlijk nerveus worden van de expressieve zeggingskracht van hondenogen die
hun aanstaren. Noch Wagner noch Cosima hadden daar last van en waren stellig overtuigt dat zij hun
dieren goed kenden.

Pendelen tussen Tribschen en Bayreuth
Ludwig had in 1864 contractueel vast laten leggen dat de premières van de Ring in München plaats
zouden vinden zolang er geen theater was gebouwd dat specifiek geschikt was voor de uitvoering van
Wagner-werken. Zodoende waren Das Rheingold (1869) en Die Walküre (1870) in oer-uitvoering in
München in première gegaan.
Nu de partituur van Siegfried in februari 1871 gereed was, realiseerde Wagner zich dat hij toch echt
werk moest gaan maken van een theater waar zijn werken tot hun recht zouden komen. Hij hield de
partituur daarom goed verborgen in Tribschen.
In een lezing aan de Koninklijke Academie voor de Kunsten presenteerde Wagner zijn ideeën en
gedachten over de uitvoering van een groot podiumfestival. In Bayreuth, een plaats die Wagner amper
kende, zou een theater zijn dat geschikt was voor de uitvoering van zijn opera’s. In april reist hij
samen met Cosima naar het charmante Markgräfliche Opernhaus in het centrum van de stad. Direct
ziet Wagner dat dit theater veel en veel te klein is voor de uitvoeringen die hij voor ogen heeft. Er
moest dus toch een nieuw theater komen en Bayreuth leek daarvoor een geschikte plaats, mede omdat
de gemeente welwillend was hem daarvoor een prachtig terrein op een heuvel ter beschikking te
stellen. Zo ontstond de oorspronkelijke gedachte dat wanneer men met de bouw in de herfst van 1871
zou kunnen beginnen, er in de zomer van 1873 toch wel een complete Ring in première zou kunnen
gaan. Behalve dat er nu plots aan een concreet plan voor de bouw van een theater in Bayreuth kon
worden gewerkt, was er bij het eerste bezoek aan Bayreuth ook een mooie plek aan de Hoftuin
gevonden waar met de financiële ondersteuning van Ludwig een villa voor het gezin Wagner kon
worden gebouwd.
Vanaf april 1871 wordt er veel gereisd tussen Tribschen en Baureuth. Ondertussen komt er in oktober
1871 in Tribschen een zwart hondje aanlopen, mogelijk een dwergpinscher, die geen aanstalten maakt
weg te willen. De familie noemt hem Fitzo en het gezin is zeer snel gehecht aan het vrolijke hondje net
als dat Fitzo het gezellig vindt bij de familie Wagner en bij Russ. De kinderen vinden dat het hondje
lijkt op de kort daarvoor overleden Kos en beschouwen hem daarom als de zoon van Kos. Ook
Wagner vindt het een grappig beest maar krijgt eigenlijk weinig tijd om zich echt aan het dier te
hechten. Dat is anders voor Cosima en de kinderen die dol op Fitzo zijn en hem overal mee naar toe
nemen. Ook op een winterse 2e februari in 1872 wanneer Anne, de gouvernante, de kinderen en Fitzo
meeneemt naar de stad Luzern. Het wordt een noodlottige dag. In de stad wordt Fitzo overreden door
een trein en Anna kan nog net voorkomen dat de kinderen het vernielde hondje langs de spoorbaan
zien liggen. De kinderen keren huilend terug naar Tribschen en doen verslag aan hun moeder. Cosima

is in shock en gaat direct samen met de klusjesman Jakob en een jute zak en schop naar de plek des
onheils en begraaft Fitzo ter plekke. Cosima laat in een brief aan Nietzche weten dat ze ‘Dem Meister’
heeft verteld dat Fitzo zo plots als hij gekomen was ook zo plots niet meer thuis gekomen is. Zij wil
dat Wagner absoluut niet afgeleid wordt nu hij zoveel andere belangrijke zaken aan het hoofd heeft.
In 1872 verhuist het gezin Wagner naar Bayreuth waar inmiddels
met de bouw van Wahnfried begonnen is. Omdat de villa nog in
de steigers staat, neemt het gezin eerst zijn intrek in Hotel
‘Fantaisie’ in het plaatsje Franken. Na enkele maanden verhuist
het gezin naar de Dammallee in Bayreuth waar men dichter bij
de bouw van villa en theater zit. Die villa kan gebouwd worden
dankzij de 25.000 Taler die Ludwig daarvoor geschonken had.
Met de bouw van het theater gaat het echter een stuk minder
Hotel Fantaisie in 2018
vlot. De financiering verloopt zeer traag en wordt een hoofdpijn
dossier. Wagner heeft bedacht dat hij wel financiers kan vinden
om serieus geld in zijn theater te steken. Juist voor de bouw van zijn eigen theater wil hij niet
afhankelijk zijn van Ludwig. De bouw is begroot op 300.000 Taler dus wanneer 1000 ‘Patrone’
bereidt zijn om ieder 300 Taler in het project te steken, dan moet het theater gebouwd kunnen worden.
Als tegenprestatie, zo had Wagner bedacht, kregen de geldschieters dan een kaartje voor de première
van de Ring. Driehonderd Taler was in die tijd ongeveer een jaarsalaris van een arbeider. Anderhalf
jaar later waren er slechts 340 certificaten verkocht aan met name mensen die niet op een dubbeltje
hoefden te kijken.
Ook nadat de eerst steen op 22 mei 1872 is gelegd komt de bouw maar moeizaam op gang. Het zou tot
de zomer van 1876 duren voor de eerste voorstelling in het Festspielhaus plaatsvond.
Wagner bezoekt in deze tijd regelmatig de groene heuvel en wordt daarbij vergezeld door Russ die
naast zijn koetsje loopt. Ook op de bouwplaats wijkt Russ niet van zijn zijde. Hij heeft het prima naar
zijn zin in deze lommerrijke omgeving en is onafscheidelijk van zijn baas. Op zijn 60ste verjaardag
krijgt Wagner van graaf Krockow een poedel cadeau. Blijkbaar was het in die tijd niet ongebruikelijk
om iemand een hond cadeau te doen, iets waar je 150 jaar later toch even niet aan moet denken. De
poedel krijgt de naam Putz en blijkt een bloednerveus hondje te zijn dat wellicht ook wordt
veroorzaakt door de verschijning van Russ, de enorme Newfoundlander. Voor Russ maakt de komst
van de druktemaker niets uit; hij weet dat hij toch dè Wagner-hond blijft.
In ieder geval heeft het gezin wel wat te stellen met dit cadeautje van de graaf. Het dier rent door de
kamer en gooit het halve meubilair omver. Richard en Cosima besluiten daarom het dier maar eens
door een hondenopvoeder wat
manieren bij te laten brengen. Dat is
geen succes. Putz is onhandelbaar
en al snel wordt deze poging
opgegeven. Wagner zou op een
ochtend aan Cosima bekennen dat
hij een droom had gehad waarin hij
Putz, die in zijn droom ongeneselijk
ziek zou zijn, met een stok had
doodgeslagen om daarmee het dier
uit zijn lijden te verlossen.
Niet alleen in Tribchen ook in
Bayreuth beschermt Russ de
componist. Wanneer die aan het
werk is, weet Russ feilloos dat zijn
meester niet gestoord mag worden
en gaat dan ook pontificaal voor de
deur liggen. Knappe jongen die er

Het Festspielhaus in aanbouw, 1873

langs komt. Hij kan alleen Putz niet tegenhouden die soms luidruchtig de aandacht opeist waardoor
Wagner niet de concentratie op kan brengen om te componeren. Ook ’s nachts kan Putz onrustig zijn
en op enig moment slaakt Wagner dan ook uit dat hij voor Putz geen hondenbelasting meer gaat
betalen.
Russ staat in dat opzicht als een trouwe dienaar naast zijn meester en verdient het om aan de zijde van
Richard Wagner in Bayreuth begraven te worden. Het is een erkenning voor zijn belangrijke
toewijding aan het leven van de componist, een positie die Robber, Fips en Pohl met terugwerkende
kracht zeker ook verdient hebben.
Russ overlijdt in de nacht van 2 op 3 mei in 1875 in alle stilte. Doodsoorzaak is vermoedelijk een
klaplong nadat hij de dag ervoor nog vrolijk en monter mee wat geweest naar het theater dat inmiddels
vrijwel voltooid is. Hij ligt de volgende ochtend op z’n strooien kussen in de tuin. Russ wordt op 3
mei om precies 12 uur ceremonieel door de familie begraven naast de plek waar het beoogde graf voor
Wagner te zijner tijd gepland is. De grafsteen met de tekst ‘Hier ruht und wacht Wagners Russ’ zegt
alles over de verhouding die Richard Wagner had tot zijn trouwe metgezel.

Marke en Brange; als één hond niet genoeg is
Russ heeft als gezegd in het leven van Richard Wagner een belangrijke plaats ingenomen. Het is een
hond die zowel in de periode Tribschen als in Bayreuth van betekenis is geweest voor Wagner. Een
grote, rustige hond, trouw aan zijn baas en altijd in de buurt. Een kameraad voor zijn eigenaar die toch
al niet zoveel trouwe vrienden had. Voor mensen die niet gewend zijn om met honden te leven, is het
moeilijk voor te stellen wat voor invloed een
hond op een mens kan hebben.
Toch kunt u zich wellicht Richard Wagner
voorstellen die na het overlijden van Russ moet
hebben gedacht; het zal mij toch niet gebeuren
dat ik nu overgeleverd ben aan de grillen van
die nerveus blaffende Putz!
Een week na de begrafenis van Russ, wordt een
nieuwe grote hond aangeschaft. Sterker; het
worden er maar liefst twee. Of het nu
zogenaamde ‘Bernhardiners’ zijn of
Newfoundlanders laten we in het midden maar
een week na de dood van Russ staat er een
fokker uit Bremen op de stoep met twee pracht
beesten. Hun oorspronkelijke namen ‘Marco’
en ‘Blanca’ worden direct door Wagner
veranderd in Marke en Brange en beide honden
zullen hun leven lang in Wahnfried wonen.
Marke is een donkere hond die uitgroeit tot een
imposante verschijning. Hij combineert een
bepaalde wild- en tederheid in zijn gedrag en
het dier heeft een prachtig vacht. Wagner merkt daarover op dat alles aan Marke natuur uitstraalt. Wie
zijn hand door zijn vacht laat glijden, voelt zich direct met de natuur verbonden. Maar Marke heeft als
gezegd ook een karakter. Zo bijt hij een kip dood en plonst in de hofvijver achter het huis om een vis
te grazen te nemen. Wagner die vergeefs probeert de vis te redden is niet geamuseerd en ook een deel
van de plaatselijke bevolking vindt dat de familie Wagner hun honden toch beter kunnen muilkorven.
Want ook Brange – een witte newfoundlander/bernhardiner – is een prachtige beest met aparte
trekken. Zo zou ze een kat hebben doodgebeten en een poging hebben gedaan de bontjas van Wagner
aan flarden te scheuren.

Wagner; beroep hondenfokker
In deze tijd – zo rond 1875 – ontpopt Wagner zich naast componist, schrijver en architect ook als
hondenfokker. Dat klinkt natuurlijk niet zo romantisch en de meeste Wagner auteurs hebben deze
bezigheid weggelaten. Jammer, want hoewel je over zijn relatie tot mensen vaak wel wat lelijks kunt
zeggen, is zoals ook al eerder gezegd zijn relatie met zijn eigen honden overwegend zeer trouw en
loyaal. Herhaaldelijk laat hij in zijn brieven weten zeer gehecht te zijn aan zijn dieren.
Wagner had in Russ zoveel kwaliteiten gezien dat hij het plan
opvat om met deze hond een eigen
newfoundlander/bernhardiner lijn op te gaan zetten. Immers, je
bent componist of niet. Daarvoor moet dan wel een geschikte
teef worden gevonden en die vindt hij uiteindelijk bij de fokker
in Bremen. Wanneer die op het punt staat om naar Bayreuth af
te reizen komt Russ te overlijden en zodoende heeft het arme
dier nooit zijn beoogde aanstaande vrouw ontmoet.
Wagner was zeer verdrietig over het plotseling overlijden van
Russ. Toch vraagt hij aan de fokker om behalve het beoogde
teefje Brange, ook maar een reu mee te nemen. Dit is Marke en
zo krijgen de plannen van Wagnerhond om te gaan fokken
Isolde Wagner en Brange, foto
verder gestalte. Drie keer zouden Marke en Brange een nest
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krijgen waarvan het eerste uit alleen maar doodgeboren pups
bestond. Maar de tweede worp is wel raak en zo wordt in 1876
het eerste nest met pubs op Wahnfried geboren. Een van de welpen uit dit nest is Fafner, een
beeldschoon exemplaar, dat later op de Groene Heuvel als waakhond van het Festspielhaus wordt
geposteerd.
Het derde nest komt in 1878 waarna Brange in april 1880 komt te overlijden. Blijkbaar heeft Wagner
de smaak te pakken want direct wordt er voor Marke een nieuwe teef besteld, met wie Marke één nest
heeft. Deze hond is Kundry en was een prijswinnende hond uit Hannover die om onduidelijke reden
kort na het werpen van haar nest aan het Festspielhaus wordt gegeven. Daar woont zij samen met
Fafner.
De fokker in Bremen wordt weer
benaderd voor een nieuwe teef. Die komt
januari 1881 op Wahnfried aan en deze
hond wordt ook weer ingezet als
echtgenote van Marke en ook hier volgt
snel een nest. Wagner is verrukt over
deze Molly en hoewel hij natuurlijk al
zijn honden lief had, neemt deze hond
een speciale plaats in. Molly komt de eer
te beurt door Wagner met de kwalificatie
‘Volkommenheit’ betiteld te worden en
het nest met pubs doet Wagner denken
aan de Venusberg-scene met de
‘Amouretten-Haufen’ uit Tannhauser.
Helaas leeft Molly niet lang. In de zomer van 1882 komt ze na een wandeling ziek thuis. Cosima
maakte zich al langer zorgen over het dier en had zelfs de huisarts naar Molly laten kijken. Ze was
inderdaad mollig en die adviseerde om vooral meer met haar te lopen en minder te eten te geven. Het
mocht niet baten. Nu wordt de dierenarts erbij gehaald die een verkoudheid constateert. Enkele uren
later overlijdt zij aan een hartaanval en wordt begraven in de tuin van Wahnfried.

Het zeer onverwachte overlijden van Molly hield Cosima in eerste instantie verborgen voor Richard
die op dat moment druk is met de repetities van Parsifal. Twee dagen later informeert Richard Wagner
bij de tuinman naar Molly die zegt dat je natuurlijk het ergste kunt verwachten. Wanneer hij
wandelend Marke bij het graf ziet snuffelen, heeft hij een vermoeden. Aan tafel vraagt hij achteloos
aan tafel naar Molly waarop het gezin in tranen uitbreekt. Wagner begrijpt het en bedankt zijn gezin
dat ze de dood van Molly even voor hem verborgen hebben gehouden.
Wanneer aan het einde van de dag Cosima zich in haar kamer terugtrekt, hoort zij haar man ‘Molly’
roepen en in snikken uitbarsten.
Na de Bayreuther Festspiele, die zowel financieel
als artistiek een succes waren, verhuist het gezin
in september 1882 voor een lange vakantie naar
Venetië. Marke blijft thuis en het afscheid nemen
van zijn hond valt hem zwaar. Kort voor zijn dood
vraagt Wagner nog voor het slapengaan aan
Cosima of hij Marke nog zal zien. Cosima, aldus
haar dagboek, stelt hem gerust.
Marke en Wagner zullen elkaar niet meer zien.
Marke wordt uiteindelijk net als Molly en Russ in
de tuin van Villa Wahnfried begraven met een
grafsteen waarop te lezen staat “Hier ruht Wahnfrieds treuer wächter und Freund der gute schöne
Marke”.
Daarmee komt het verhaal over Richard Wagner en zijn honden tot een eind. Nadat Russ is overleden,
is het vooral Cosima die in haar dagboek en brieven over de honden van Wagner schrijft. Daarvoor
was het vooral de meester zelf die over zijn
belevenissen met zijn honden schreef.
Een groot aantal honden die Richard Wagner
heeft gehad, is van speciale betekenis voor
hem geweest. Sommige zijn onbewust ook
voor de muziekdrama’s die Wagner schreef
van invloed geweest. Uit alles blijkt er een
speciale relatie was met zijn viervoeters. Die
tot mensen is bij Wagner van een ander orde.
Natuurlijk is er veel te zeggen over het
karakter van Richard Wagner, zijn
wispelturigheid en onbetrouwbaarheid in
vriendschappelijke relaties. Maar voor dieren
in het algemeen en honden in het bijzonder,
kunnen we Richard Wagner allen maar prijzen
om zijn onbaatzuchtige trouw.
Richard Wagner, een sympathieke
dierenvriend.
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