Heimwee naar Moll, Meier en Studer
door Peter Franken
Alweer een zomer zonder ‘Bayreuth‘ is voor mij aanleiding geweest wat oude opnames af te
spelen. Om te beginnen die van Parsifal uit de Metropolitan Opera, de productie van Otto
Schenk uit 1992 onder de muzikale leiding van James Levine. Dat klink allemaal prachtig
natuurlijk maar het was me vooral begonnen om een tweetal uit de aanhef: Kurt Moll als
Gurnemanz en Waltraud Meier als Kundry.
Toch wil ik eerst iets kwijt over Schenk en zijn
kompaan Schneider-Siemssen die zoals gebruikelijk
verantwoordelijk was voor het decor en de belichting.
Wat ze hier brengen is een Parsifal zonder een
Amfortas die ligt te zieltogen op de IC. Evenmin wordt
er 80 jaar Duitse geschiedenis, met daarin verwerkt die
van de familie Wagner, op het toneel uitgebeeld
waardoor de inhoud van het werk grotendeels wordt
ondergesneeuwd. Kortom, we kijken naar Wagners
Parsifal en toen ik dit voor het eerst in 20 jaar weer
terugzag bleek het een verademing.
Rituelen voorzien in een menselijke behoefte die
mogelijkerwijs al aan het stadium van bewustwording
vooraf is gegaan. Denk in dit verband aan een kudde
olifanten die treuren om een overleden medelid. Hoe
meer rituelen aansluiten bij een reeds bestaande
ervaring en een onderhuids aanwezige behoefte, des te
groter is hun effect. Zo kan een ‘mooie’ seculiere
crematiebijeenkomst de aanwezigen tot tranen toe
roeren, zelfs als de overledene hen volledig onbekend is.
Wagner heeft met zijn Parsifal een ritueel beschreven en getoonzet. Om dit voor het toenmalige
publiek beter herkenbaar te maken heeft hij gebruik gemaakt van in brede kring aanwezige kennis en
ervaring: de rituelen van het christendom. Om zijn eigen verhaal toegankelijker te maken heeft
Wagner als het ware de rituelen uit een bestaand ervaringsgebied gekaapt. Dat heeft zo goed gewerkt
dat velen tot op de dag van vandaag er heilig van overtuigd zijn dat Parsifal een christelijke opera is
en dat die het liefst zo rond Pasen moet worden uitgevoerd. Als het aan Wagner en zijn erfgenamen
had gelegen was het werk nooit buiten het Festspielhaus te horen geweest en dus uitsluitend in de
zomer. Trek uw eigen conclusie.
In hedendaagse termen is het verhaal van deze opera een ‘fantasy’, met een vliegende graalsbode, een
toverkasteel dat op afroep tevoorschijn komt en weer verdwijnt, bloemenmeisjes, een magische speer
en een kelk die levenskracht biedt. Die kelk en speer zijn ontleend aan de lijdensgeschiedenis van
Jezus, de rest komt uit het brein van Wolfram von Eschenbach en van Richard Wagner. De graal wordt
gezien als de kelk waaruit Jezus dronk tijdens zijn laatste maaltijd met de apostelen. Maar ook als de
kelk waarin zijn bloed de volgende dag werd opgevangen nadat hij aan het kruis hangend met een
speer werd gestoken.
Door alle ballast van het ‘regisseurstheater’ achterwege te laten kan de kijker zich bij deze uitvoering
volledig op de inhoud concentreren. Tekst en handeling zijn nu heel goed te volgen en men ervaart de
uitgespeelde rituelen precies zoals Wagner het bedoeld heeft, getuige zijn vele regie aanwijzingen. Tot
tweemaal toe betreft dat de onthulling van de graal, hier een in het donker oplichtende albasten kelk.
Door de graal te aanschouwen krijgen de ridders nieuwe energie, te vergelijken met Freia’s appels. Dat

Siegfried Jerusalem (Parsifal) en Waltraud Meier (Kundry)

is precies de reden waarom Amfortas er niet aan wil. Hij wil sterven om van de ondraaglijke pijn
verlost te worden en het onthullen van de graal zal zijn leven weer een flinke tijd rekken.
Natuurlijk ben je er met het volgen van Wagners aanwijzingen nog niet, de kwaliteit van de uitvoering
speelt een zeer belangrijke rol. En dat verklaart de titel, ik heb heimwee naar Moll en Meier. Zo mooi
heb ik het nergens live gehoord tot op heden en ik loop al tamelijk lang mee in het Wagnercircuit.
Kurt Moll was een fenomeen met een stem die je uit duizenden kan herkennen, zoals bijvoorbeeld ook
bij Callas het geval is. Zijn stem leent zich vooral goed voor wat meer gedragen frasen en dat past
prima bij rollen als Gurnemanz en Marke. In deze opname die in 1993 door DG op dvd is uitgebracht
is hij op zijn best als een Gurnemanz die zich volledig verantwoordelijk voelt voor zijn leef- en
werkomgeving. Amfortas is de koning maar hij is de baas en alles en iedereen moet vooral keurig in
de pas lopen. Naar de jonge monniken is hij in de eerste akte vaderlijk opvoedend, naar Parsifal
ongeduldig en geïrriteerd. Zijn stem is als een jas die je wilt aantrekken om maar niets te missen.

Waltraud Meier

Waltraud Meier was hier nog meisjesachtig jong en
beeldschoon, een uitgesproken eyecatcher met een
geweldige stem. Haar Kundry benadert de prooi op een
rustige wijze, dat ze plannen met Parsifal heeft blijkt
aanvankelijk nergens uit. Gaandeweg spint ze een
moederlijk web om hem heen en slaat toe als hij
voldoende week is gemaakt: de kus wordt een langdurige
omhelzing. Die jongen kent de liefde nog niet en dat
gemis moet worden goedgemaakt. Als Parsifal zich zijn
zelfopgelegde missie herinnert en zich losrukt, houdt ze
aanvankelijk afstand om daarna een nieuwe poging te
maken, nu om haarzelf. Een uurtje intiem met haar en ze
is verlost, dat kan hij haar toch niet weigeren? Meiers
acteren in combinatie met haar zang maakt dit tot een
groots gespeelde scène. Wat erna komt is nauwelijks
meer dan een gedachte achteraf, zo ervaar ik het.
Amfortas wordt vertolkt door Bernd Weikl die zijn hevig
lijden goed weet over te brengen. Daar heeft hij niet de
hulp van een IC station voor nodig.

Siegfried Jerusalem is een voorbeeldige Parsifal en de overige zangers zijn naar behoren, zij het dat
Franz Mazura als Klingsor toch wel over zijn hoogtepunt heen lijkt. Het koor zingt voorbeeldig en
Levine laat de meest fantastische klanken uit de orkestbak komen. Een topuitvoering.
Voor mij gaat het hier echter om het duo Moll en Meier. Gelukkig hebben ze vaker samen gezongen
dus er is meer.

Waltraud Meier en Kurt Moll
Na de Parsifal uit de Metropolitan Opera was het de beurt
aan Tristan und Isolde. Ik bekeek een dvd met een opname
uit 1998 van de productie die Peter Konwitschny in 1996
maakte voor de Bayerische Staatsoper in München. Het
oogt verrassend klassiek allemaal, vooral ook door de
decors en kostuums van Johannes Leiacker. Verder is er
geen sprake van een ‘concept’ al plaatst Kontwitschny wel
de nodige opmerkelijke accenten.
Bij aanvang zien we Isolde en Brangäne op het dek van een
groot jacht, Isolde leunt over de reling en Brangäne ligt in
een van de twee getoonde ‘deckchairs’. De zeeman die het
liedje zingt over het Ierse meisje doet dat terwijl hij beide
dames een cocktail komt serveren.
Tristan staat zich te scheren en loopt nog geruime tijd met
scheerschuim op zijn gezicht rond.
Konwitschny benadrukt de gemoedstoestand van het
liefdespaar in wording. Isolde voelt zich verraden, is hevig
verliefd maar ook razend op Tristan. Nu moet ze niet alleen
verder leven met een oude man maar ook nog eens met
haar grote liefde voortdurend in de buurt, een kwelling.
Verder heeft ze de pest in dat hij haar zorgvuldig mijdt
zodat ze niet eens haar hart kan luchten door een scène te schoppen.
Tristan heeft natuurlijk allang spijt van de hele onderneming. Hij had Isolde voor zichzelf kunnen
hebben in plaats van haar als trophy wife en symbool van verzoening tussen Ierland en Cornwall aan
zijn oom Marke te laten. Beiden zijn zich bewust van het feit dat hun leven vergald zal blijven tot
Marke is overleden, en hoelang kan dat wel niet duren? Voor hevig verliefde mensen is een week al
gauw een eeuwigheid. Zodoende groeit de gedachte aan een liefdesdood al snel uit tot een
aantrekkelijke en misschien wel enig mogelijke optie.

Isolde en Brangäne op weg naar Cornwall

Zodra Isolde aan Tristan heeft duidelijk
gemaakt dat ze niet aan wal zal gaan
voor beiden zich met elkaar hebben
verzoend, laat Konwitschny zien wat in
die twee omgaat. Ze kunnen niet van
elkaar afblijven, beginnen alvast wat
kleren uit te doen en vreten elkaar bijna
ter plekke op. Maar het is natuurlijk
hopeloos en alleen de Todestrank kan
uitkomst bieden. In de dood worden ze
voor altijd met elkaar verenigd. Vandaar
de totale ontreddering als blijkt dat ze
na uiteindelijk die drank te hebben
geconsumeerd gewoon in leven zijn
gebleven.

De tweede akte heeft een onopvallend verloop
eindigend met Tristan die zich ongewapend op
Melot probeert te storten en door diens korte
zwaard wordt gewond. Aardig detail is
overigens dat Marke tegen het einde van zijn
klaagzang tussen Tristan en Isolde in zit op de
bank die Tristan heel handig had meegebracht
voor zijn rendez vous met Isolde. Hij houdt hun
beider handen vast maar zij bevinden zich in een
andere wereld. Markes onbegrip is duidelijk
groter dan zijn verontwaardiging.
De derde akte toont een sjofele huiskamer in een
vervallen kasteel, Kareol. Tristan heeft de
afstandsbediening van een diaprojector in zijn hand en er zijn op de achterwand wisselende beelden te
zien. Natuurlijk vooral van een vrouw die Isolde moet voorstellen. Of is het misschien toch zijn
moeder, die in het kraambed is gestorven?
Als Isolde eenmaal is gearriveerd en Tristan is gestorven, lopen beiden het toneel af naar een lager
gelegen voortoneel. Ze treden letterlijk uit de handeling en onttrekken zich aan de vechtpartij in de
kamer die eindigt met een groot aantal doden. Marke zingt zijn afscheid met alleen Brangäne bij zich,
alle anderen zijn gesneuveld. Isolde zingt vervolgens haar Liebestod op het voortoneel.
De voorstelling eindigt met twee doodskisten op het toneel en Tristan en Isolde op het voortoneel. Ze
lopen samen weg, beiden zijn dood en nu voor altijd bij elkaar.
Wat deze opname zo de moeite waard maakt is de werkelijk fantastische wijze waarop Waltraud Meier
haar Isolde vertolkt. Ze zingt en acteert alsof het haar laatste optreden zal zijn, geeft alles en bekroont
de avond met een fenomenale Liebestod die door merg en been gaat.
Een tweede reden om deze dvd eens terug te zien was de Marke van Kurt Moll, een van mijn
favorieten. Je zou anno 2021 bijna heimwee naar die twee, Meier & Moll, krijgen.
Jon Fredric West is een heel behoorlijke Tristan en Bern Weikl zingt de rol van Kurwenal. Zubin
Mehta heeft de muzikale leiding.

Waltraud Meier
Na de Parsifal uit de Metropolitan Opera en de
Tristan und Isolde uit de Bayerische Staatsoper was
het beurt aan David Aldens spraakmakende
Tannhäuser die in 1994 tijdens het jaarlijkse
operafestival in München in première ging.
Aldens benadering is geheel conform het libretto maar
daar lijkt het bij een eerste kennismaking niet echt op.
De beeldtaal die wordt gebruikt doet sterk denken aan
‘De tuin der lusten’ van Jeroen Bosch en op zich past
dat natuurlijk goed bij de middeleeuwse setting van
het verhaal. Gevolg is dat er twee werelden door
elkaar lopen, een wat eigentijdse doorspekt met een
beelden die spreken van ongecontroleerde emoties,
hel en verdoemenis. Met name uit het bacchanaal
spreekt een fascinerende lome geilheid.
Voor mij is het al direct raak: Venus komt op om de
vertrekkende Heinrich Tannhäuser tot de orde te
roepen. Er ontspint zich een fantastische dialoog
tussen die twee, de wat sjofel ogende René Kollo met
een koffertje en gehuld in een potloodventersjas, en de
overweldigend mooie Waltraud Meier, in oogstrelend

kostuum. Het gaat vooral om haar natuurlijk, zij zet alle zeilen bij om haar minnaar bij zich te houden.
Meier acteert geweldig en zingt zo mogelijk nog beter. Het is het hoogtepunt van de voorstelling en ik
vraag me af of dit nu niet eens een mooie gelegenheid was geweest om Venus en Elisabeth door
dezelfde zangeres te laten vertolken. In elk geval had ik dan langer van Frau Meier kunnen genieten.
Dit alles Nadine Secunde niet te na gesproken die een voorbeeldige Elisabeth neerzet.
Haar ‘dodelijk gewond zijn’ door wat haar Heinrich heeft gezongen is in deze productie zonder meer
geloofwaardig. Daaruit blijkt hoe nauwgezet Alden hier Wagner volgt.
De zangwedstrijd brengt een uitblinkende Bernd Weikl als Wolfram en een charmante bijdrage van de
Zweedse tenor Claes Ahnsjö als de schwärmerische Walther. Als hij begint te zingen ’Den Bronnen
den uns Wolfram nannte, ihn schaut auch meines Geistes Licht, doch der in Durst für ihn entbrannte,
du, Heinrich, kennst ihn wahrlich nicht‘ kijkt Kollo geamuseerd en maakt een spottend handgebaar.
Jan-Hendrik Rootering is een nogal barse Landgraf, met name als hij Tannhäuser diens verbanning
aanzegt.

René Kollo (Tannhäuser) raapt zijn songteksten alvast bij elkaar terwijl Waltraud Meier (Venus) alle zeilen bijzet om hem
ervan te weerhouden zijn heil bij Maria te zoeken.

Het decor van de tweede akte toont op de achterwand in grote letters de tekst ‘Germania Nostra’. Maar
hier en daar zie je scheuren en barsten in de feestzaal en om duidelijk te maken dat er een zeker verval
is ingetreden staat een grote zuil nadrukkelijk scheef, zonder enige functie. Het symboliseert de
culturele neergang die is ingezet door Tannhäusers vertrek van het hof. En als hij in de derde akte ten
tweede male terugkeert is het nog erger geworden, een paar letters van die tekst zijn van de muur
afgevallen en overal zitten gaten en scheuren. De spelers komen ‘binnen’ door een grote opening in de
muur.
Aan de kostumering is veel aandacht besteed. Ook hier weer de nodige middeleeuwse elementen maar
bij de vrouwen haute couture. De zangers hebben elk een specifiek kenmerk, als een fashion
statement. Een muts gemaakt uit een berenkop, een zonnebril, een bosje witte bloemen (Walther) of
een stapeltje papieren met teksten (Heinrich). Eigenlijk kom je ogen tekort om alles in één keer in je
op te nemen.
Kollo houdt zich redelijk staande maar is hier al duidelijk over zijn hoogtepunt heen getuige zijn flinke
vibrato. De eer voor de beste zanger moet hij aan Weikl laten. Elisabeth en Venus zijn beiden in
topvorm. Het koor excelleert als de voorbijtrekkende pelgrims en in de scène waar de gasten hun
entree maken. Mooi spel van het Bayerische Staatsoperorchester onder leiding van Zubin Mehta.
Maar het was toch vooral Waltraud Meier die me ertoe bracht deze dvd nog eens te bekijken.

Cheryl Studer
In 1990 verkeerde Cheryl Studer in haar wonderyears waarin
ze de successen aaneen reeg. Zo trad ze dat jaar zowel in de
Staatsoper Wien als tijdens de Bayreuther Festspiele op als
Elsa in Wagners Lohengrin, een rol die haar op het lijf
geschreven was.
Arthaus bracht een opname op dvd uit van een voorstelling in
de Staatsoper die bijna als muzikale benchmark zou kunnen
dienen. De titelrol is in handen van een indrukwekkende
Placido Domingo en naast Studer treedt er een topcast aan
met Robert Lloyd als Koning Heinrich, Hartmut Welker als
Telramund en Dunja Vejzovic als Ortrud. Als Heerrufer is
George Tichy te horen.
De productie van Wolfgang Weber is rechttoe rechtaan, alles
keurig volgens het boekje. Decors en kostuums ogen fantasie
middeleeuws en als de belichting het weer eens toelaat ziet
Cheryl Studer
het er prachtig uit. Dat is wel een minpunt, het toneel wordt
voortdurend erg donker gehouden.
Voordeel is wel dat de kijker zich geheel op de tekst en de zang kan richten wat met de Duitse
ondertitels natuurlijk goed lukt.
Zodoende dacht ik weer eens na over wat er eigenlijk met Elsa gaande is. Ze wordt van ontvoering en
moord op haar broertje beschuldigd, een incident dat zich al een tijdje terug moet hebben voorgedaan
gelet op het feit dat Telramund inmiddels met Ortrud is getrouwd. Dit zijn de middeleeuwen, het is
een wonder dat Elsa überhaupt nog in leven is. Ook ten overstaan van Heinrich heeft ze feitelijk geen
schijn van kans, totdat die kerel met die zwaan ineens komt opdagen.
Als Lohengrin haar voorhoudt dat hij blind op haar
onschuld heeft vertrouwd en zij hem nu moet
vertrouwen, laat hij zich van een onprettige kant zien.
Hij wist allang dat die jongen niet dood was, het was
zijn eigen zwaan. En dat Elsa hem beloofd heeft niet
naar zijn naam te zullen vragen, kan je nauwelijks
tegen haar gebruiken. Ze verkeerde in doodsnood en
had bij wijze van spreken ook nog wel willen beloven
de rest van haar leven alleen nog maar achteruit te
zullen lopen. Maar dit terzijde.
Claudio Abbadao leidt koor en orkest van de
Staatsoper in een topuitvoering. En de solisten betalen
hem met gelijke munt. Hartmut Welker is een van de
beste Telramunds die ik tot op heden heb beleefd.
Meestal valt die rol me nogal tegen maar Welker
overtuigt in spel en zang. Dunja Vejzovic is een creepy
Ortrud die een groot deel van de tweede akte naar zich
toe weet te trekken. Lloyd is bijna een luxe bezetting in
de rol van de weinig standvastige koning. Heinrich is
een opportunist en dat valt gemakkelijk op al zingt hij
nog zo heldhaftig.
Domingo is een mooie Lohengrin maar ik speelde deze
dvd voor het eerst in lange tijd weer eens af omwille van Cheryl Studer. Ze is een ideale Elsa, oogt
kwetsbaar en wereldvreemd genoeg om haar personage herkenbaar gestalte te geven en zingt de
sterren van de hemel. Ik was indertijd helemaal weg van die stem en weet nu weer precies waardoor
dat kwam.

De eerste keer dat ik Cheryls stem hoorde was bij het afspelen van een cd met highlights van
Tannhäuser onder Sinopoli, opgenomen in 1989. De eerste track was ‘Dich teure Halle’ en haar stem
kwam als een klaroenstoot de kamer en blies me bijna van mijn sokken. Overweldigend, die eerste
kennismaking. Ik heb die cd talloze malen afgespeeld, kon er niet genoeg van krijgen en nam me voor
alles aan te schaffen waarop ze te horen was. Ik ben een heel eind gekomen.
Als Elsa in de productie van Werner Herzog voor de Bayreuther Festspiele van 1990 doet ze dit nog
eens dunnetjes over. Ik vind haar hier nog mooier dan in die Weense productie. Sowieso is deze
Lohengrin een stuk interessanter dan die van Weber.
Herzog neemt het romantische middeleeuwse gebeuren
voor kennisgeving aan en brengt het zo goed en mooi
mogelijk op het toneel. Hij gebruikt een toneelbeeld dat
overigens op twee gedachten hinkt. Enerzijds toont hij
de schamele overblijfselen van een kerk met gotische
spitsbogen, het enige ‘gebouw’ op het toneel maar wel
een directe verwijzing naar het christendom als
‘overwinnaar’. Anderzijds probeert hij recht te doen aan
Ortruds weigering dit te accepteren, ze roept letterlijk
Wotan en Freia aan. Om dat aannemelijk te maken wordt
de bevolking getoond in een zo basaal mogelijke
levensomstandigheid alsof we een paar eeuwen eerder
zitten.
De gehele handeling speelt zich buiten af en bij het
begin van de kerkscène in de tweede akte zien we
personen gewoon buiten op de grond slapen. Het
‘dorpsplein’ wordt gemarkeerd door een stel megalieten.
Het liefst zou Herzog nog een paar druïden aan het
geheel willen toevoegen, zo lijkt het. De strijd tussen de
oude goden en het christendom is nog niet beslist, ‘is
hanging in the balance’. Dat weerhoudt Henning von
Gierke er niet van iedereen op en top gekleed er bij te
laten lopen, een kleurrijk ‘middeleeuws’ geheel.
Verder ziet alles er een beetje somber uit, niet zozeer donker maar er is weinig tot geen zon te zien
door de permanente nevel.
Alleen als Elsa is getrouwd komt de zon even door, maar evengoed staat het bruidsbed gewoon weer
buiten in de nacht. En als ze die Frage heeft gesteld begint het te sneeuwen. In de laatste scène is het
toneel geheel wit en schermt er heel vaag een zonnetje achter de nevel. In Antwerpen aan de Schelde
is het altijd slecht weer net zoals in Lima en Brest: ‘ik pleut dans cesse sür Brest’.
Als Lohengrin de jongen Gottfried heeft terug getoverd lopen zowel Elsa als Ortrud langzaam op hem
af. Hij is de nieuwe hertog en vanaf nu zijn ze van hem afhankelijk.
Muzikaal staat deze uitvoering op een zeer hoog niveau. Behalve Studer laten ook de andere
protagonisten zich van hun beste kant zien en horen.
Manfred Schenk is een welluidende Heinrich en Eike Wim Schulte een goede Heerrufer. Ekkehard
Wlaschiha weet me aangenaam te verrassen met een zeer goede vertolking van Telramund. Soms vind
ik hem wat ruw maar hier zingt hij een rol die hem past als een handschoen.
Gabriele Schnaut is een zeer felle Ortrud die in ‘haar‘ akte veel aandacht weet weg te halen bij Elsa,
ook bij Telramund overigens.
Paul Frey doet me een beetje denken aan Klaus Florian Vogt, in de verte dan. Mooi optreden van deze
Canadese tenor.
Koor en orkest spelen zonder meer weergaloos, met dank aan maestro Peter Schneider. Zeer de moeite
waar om nog eens terug te luisteren. Op dvd uitgebracht door DG.

