Wagner aan de Noordzee: 160 jaar Wagnertraditie in
Nederland (8)
De periode 2011 – 2021: 35 jaar operakoorts en de herontdekking van Wagner
met een cijfermatig overzicht
door Leo M. Cornelissen
In dit laatste deel over 160 jaar Wagnertraditie in Nederland wordt geanalyseerd of de populariteit
van Wagner is voortgezet. In het vorige deel kwam de periode 1990 – 2011 uitvoerig aan de orde.
Hierin werd benoemd dat de productie van de Ring, het grootste theaterproject dat ons land had
meegemaakt, de opera van Amsterdam internationaal op de kaart had gezet. De vraag is of het
decennium van 2011 tot heden voor Wagnerianen op een vergelijkbare weg is voortgegaan. Dit
achtste hoofdstuk wordt afgesloten met gedetailleerde cijfers over zowel de na-oorlogse periode 19452021, als het gehele tijdvak vanaf 1861 tot op heden.
Wagnerzangers aan de Noordzee en in Bayreuth
Zoals eerder betoogd kennen wij in ons land al eeuwenlang een grote muziekcultuur. Minder pompeus of
elitair, meer kleinschaliger en burgerlijk van aard. Met name koor- en solozang zijn hier altijd populair
geweest. Aan zangers was er in dit land nimmer een gebrek. Daarbij bestaat er ook een oorzakelijk verband
tussen enerzijds beminde zangvormen en bewonderde componisten en anderzijds de wens van zangers om
zich in die genres of composities te scholen en die uit te voeren.
Zo zagen we ook dat er in ons land altijd een behoorlijke belangstelling onder zangers was om zich te
verdiepen in het werk van Wagner. Merkwaardig is echter dat, ondanks de teruggelopen publieksinteresse
voor hem na de 2e WO, de aandacht voor zijn werk onder de naoorlogse zangers daar nauwelijks onder
geleden heeft. De kracht en kwaliteit van de man en zijn werk blijken de gevoelens van de dag toch te
overwinnen.
Zeker met de na 1986 sterk toegenomen belangstelling voor opera in gedachten, is het niet vreemd dat ook
de hier beschreven tijdsperiode vele prominente Nederlandse zangers kende en - op dit moment van
schrijven - nog kent. Daar zijn opnieuw ook heel wat Wagnerzangers en -zangeressen bij.
Ongetwijfeld doe ik velen van hen tekort door ze hier niet te noemen, maar zeker de volgende Nederlandse
kunstenaars staan met hun Wagnervertolkingen bij velen in het geheugen gegrift: Frank van Aken, Annet
Andriesen, Marcel Beekman, Pieter van den Berg, Arnold Bezuyen, Albert Bonnema, John Bröcheler,
Wilke te Brummelstroete, Hebe Dijkstra, Bastiaan Everink, Frans Fiselier, Robert Holl, Charlotte
Margiono, Jard van Nes, Thomas Oliemans, Harry Peeters, Pascal Pittie, Martina Prins, Helena Rasker,
Marcel Reijans, Cecile van de Sant, Roger Smeets, Henk Smit, Geert Smits, Eva-Maria Westbroek.
Behalve in ons land traden meerderen van hen ook op in het buitenland, waaronder in Bayreuth.
Nog nooit leverde ons land zoveel Wagnerzangers aan de Festspiele: van 1988 tot 2011 waren dat er 6
(van 1891 tot 1906 waren dat er 4, van 1906 tot 1931: 3 en na WO2 van 1951 tot 1961: 2).
De bas Robert Holl zong er liefst 15 maal in allemaal grote titelrollen zoals Hans Sachs, Gurnemanz en
Koning Marke. Tenor Arnold Bezuyen, die zich inmiddels volledig in Duitsland gevestigd heeft, is de
Nederlandse Wagnerzanger die het meest in Bayreuth is opgetreden (meer dan 36 keer!), in de meest
verschillende rollen, vooral in die van Loge. Ook de mezzo-sopranen Hebe Dijkstra en Wilke ten
Brummelstroete waren er veelvuldig te zien in diverse rollen. Frank van Aken zong er Tannhäuser en zijn
echtgenote Eva-Maria Westbroek vertolkte er Sieglinde.
Over Bayreuth en Nederland gesproken: in al die jaren traden er 2 dirigenten met de Nederlandse
nationaliteit op. In 1979 leidde Edo de Waart er de nieuwe Götz Friedrich-productie van Lohengrin (met
Peter Hofmann en Karan Armstrong) en in 2016 en 2017 dirigeerde Hartmut Haenchen (koningin Beatrix

verleende hem als erkenning ook het Nederlanderschap) er de nieuwe Parsifal in de regie van Uwe Eric
Laufenberg (met Andreas Schager, Georg Zeppenfeld, Ryan McKinny).
2011- 2021: de hectiek van het meest recente decennium
In het najaar van de jaren 2009 t/m 2012 bracht de Nationale Reisopera in Enschede een complete Ring des
Nibelungen uit. Elk jaar een deel. Het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest speelden afwisselend
o.l.v. Ed Spanjaard. De uiterst creatieve regie en decors waren van Antony McDonald. De tetralogie werd
uitgevoerd met een frisse, relatief minder als Wagnerzangers bekendstaande groep zangers, die allen
buitengewoon presteerden. Met name wat Ed Spanjaard met de orkesten en de zangers wist te bereiken
vervulde iedereen met groot ontzag. Heel opera-lievend Nederland stond perplex van wat hier gebeurde.
Het was en is nog steeds doodzonde dat deze Ring daarna nooit als samenhangende cyclus is uitgevoerd
(wegens geldgebrek) en er ook geen Dvd’s van zijn verschenen.

De spectaculaire Walküre in de productie van de Ned. Reisopera (foto Marco Borggreve © Nederlandse Reisopera)

De periode 2011 t/m 2015 waren jaren van vele jubileumvieringen. In 2011 werd met een speciaal
programma herdacht dat het Muziektheater inmiddels alweer 25 jaar bestond.
Najaar 2011 trad Marc Albrecht aan als de nieuwe chef-dirigent van zowel het NedPho als van DNO.
In 2012, in de aanloop naar het Wagnerjubileumjaar 2013, bracht DNO met het KCO en Ivan Fischer een
Parsifal in de regie van Pierre Audi. De uitvoering werd gekenschetst als een kamermuzikale interpretatie,
maar menigeen begreep de dramaturgische ingreep aan het einde niet waarbij Parsifal zijn plunje pakte en
de graalgemeenschap verliet. Klusje geklaard? Als decor had monumentaal kunstenaar Anish Kapoor een
ronde spiegel van 9 meter doorsnede ontworpen die onvoorstelbaar fraaie kleurbeelden opriep.
Voor de jeugd kwam er een aardige samenvatting van de Ring des Nibelungen, ‘Ringetje’ genaamd.
Met name het jaar 2013 werd een groots Wagner-jubileumjaar. Het was 200 jaar geleden dat hij in Dresden
was geboren. Dit werd over de gehele wereld uitgebreid herdacht en gevierd. Ook in Nederland.
Het KCO bracht, zoals we al zagen, 2 concertante programma’s uit: in april een compleet Wagnerconcert
o.l.v. Maris Jansons met Eva-Maria Westbroek en in mei de volledige uitvoering van de Fliegende
Holländer o.l.v. Andris Nelsons.

Het Utrechts Studenten Concert, het oudste orkest van Nederland, bestond dat jaar precies 190 jaar.
Het was in 1823 opgericht door de Utrechtse stadsdirigent Hermann Kufferath, die we al in het prille begin
van dit Wagnerrelaas tegenkwamen als degene die in 1853 voor het eerst een muziekstuk van Wagner in
ons land uitvoerde. Ter viering van het samenvallen van beide jubilea organiseerden de studenten twee
spectaculaire muzikale programma’s aan boord van een omgebouwd groot Rijnschip, heel toepasselijk
‘Rheingold op de Rijn’ genaamd: een volledige scenische uitvoering van Das Rheingold en de hedendaagse
‘spectacular symphonic show’ Wagner-Experience. Varend van Koblenz naar Rotterdam werd op diverse
plaatsen aangelegd en werden van elk programma in totaal 16 opvoeringen gegeven.
De Reisopera bracht een heel fraaie, intieme Tristan und Isolde uit waarbij het Noord-Nederlands Orkest
o.l.v. stond van Antony Hermus.
DNO kwam voor het Holland Festival met een goed ontvangen, nieuwe Meistersinger in de regie van
David Alden. Het NedPho werd gedirigeerd door Marc Albrecht.

In het kader van de Wagnerviering brachten vele operahuizen, prestigieus, volledige Nibelungenringen uit.
Ook voor DNO was het een prima gelegenheid zich met zijn eigen Ring des Nibelungen te presenteren.
DNO maakte daarbij een intelligente, wat andere keus dan de collega’s. In het jaar 2013 boden ze zelf
weliswaar ook veel Wagner aan door alle afzonderlijke delen van de Ring weer elk 6 of 7 keer uit te
voeren, maar de complete opvoering als cyclus werden doorgeschoven naar februari 2014, na afloop van de
Wagnerhype. Aldus was men verzekerd van aanmerkelijk meer internationale aandacht. De gehele
Ringcyclus werd nu nog 2 maal achter elkaar uitgevoerd. Over wie, na 1999 en 2005, deze derde serie
Ringcycli zou dirigeren is het nodige te doen geweest en heeft veel ongenoegen bewerkstelligd.
Uiteindelijk kon men opnieuw niet om Hartmut Haenchen heen, die naar aller oordeel, in deze derde serie
de beste en meest indrukwekkende voorstellingen, in vergelijking met alle eerdere uitvoeringen, heeft
neergezet. Het werd een deels gewijzigde cast ten opzichte van de vorige uitvoering in 2005. Brünnhilde
was nu Catherine Foster; Siegfried: Stephen Gould resp. Stig Andersen; Wotan was Thomas Johannes
Mayer en Werner van Mechelen vertolkte Alberich. Het unieke aan deze monumentale enscenering die
helemaal de zaal instak, waardoor het publiek nog dichter op de handeling betrokken was, mocht ik in mei
2013, zittend in het midden van rij 2 in de zaal, ook persoonlijk ervaren door de lijfelijke siddering van
mijn lichaam, toen slechts zo’n 5 meter voor me, Günther Groissböck als Hunding voor mijn gevoel bijna
fysiek gespietst werd door Wotans uit de grond omhoogschietende speer. Brrr…..
Daarmee was 2014 de laatste keer dat deze zo bijzondere Nederlandse Ring compleet werd uitgevoerd.
Een uitzonderlijk Nederlandse gebeurtenis was dat in het Wagnerjaar 2013 er hier voor de eerste keer een
groot internationaal Wagnercongres plaats vond. De locatie was de Boekmanzaal van het aan het

Muziektheater grenzende stadhuis van Amsterdam en het geheel duurde 4 dagen. Onder de titel ‘Conflict &
Compassie: Richard Wagners muziekdrama’s en hun betekenis voor de hedendaagse cultuur en
samenleving’ lieten meer dan 30 sprekers, afkomstig uit binnen- en buitenland, hierover hun licht schijnen.
Dr. Nike Wagner opende als key-note spreekster met een causerie, intrigerend ‘Wagner feiern?’ getiteld.
Tot de buitenlandse sprekers behoorden o.m. Nicholas Spice, Prof. John Deathridge, Mark Berry, Prof.
Andrew Blake, Prof. Lachenicht, Prof. Dieter Borchmeyer en Eleonore Büning. Diverse Nederlandse
sprekers waren afkomstig van de Universiteit van Amsterdam. Het congres was een
samenwerkingsverband van het Wagnergenootschap Nederland, De Nederlandse Opera, de Universiteit van
Amsterdam en het Goethe Institut Amsterdam. De congresleiding en een groot deel van de organisatie
berustte bij het Wagnergenootschap. Het gebeuren was sterk gepromoot door zowel het WGN als DNO,
waardoor er zo’n 260 deelnemers waren. Die konden desgewenst ook nog een masterclass door Nadine
Secunde en een DNO-voorstelling van de Götterdämmerung bijwonen. Een jaar later verzorgde DNO een
boekpublicatie met een samenvatting van de belangwekkendste congresbijdragen.
Voorjaar 2014 vond de formele fusie plaats van de tot dan toe onafhankelijk gebleven bespelers van het
Muziektheater, te weten: het Muziektheater zelf, De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet. De
nieuwe combinatie werd nu één geïntegreerde organisatie onder de aangepaste benaming: Nationale Opera
& Ballet. In 2015 vierde DNO uitbundig zijn 50-jarig bestaan. Tijdens een operagala op 6 november
begeleidde het NedPho met een ongekend spetterende Walkürenritt een korte video-samenvatting van de
Ring die de volle 20 meter breedte van het toneel besloeg.
Ook de nieuwe dirigent Marc Albrecht bleek een echte Wagner- en Richard Straussliefhebber. Hij leidde
dan ook in 2013 de al genoemde Meistersinger en eind 2014 een herhaling van de Lohengrin uit 2002
(regie Pierre Audi, decors van de beeldend kunstenaar Jannis Kounellis). Nadien verscheen er voortaan om
het andere jaar een Wagner op het speelplan: in 2016 de
zoveel poëtischer en zeer bewierookte heropvoering van
Audi’s Parsifal van 2012 (met het befaamde spiegeldecor van
Anish Kapoor).
Hoewel ik me had voorgenomen dat niet te doen, kan ik toch
niet nalaten bij uitzondering van deze Parsifal een
krantenrecensie aan te halen die ook geheel mijn mening
weergeeft. Recensent Erik Voermans schreef op 8 dec. 2016 in
Het Parool:
Dirigent Marc Albrecht en zijn Nederlands Philharmonisch Orkest
bewijzen voor de zoveelste keer dat ze in Duitse laatromantische
opera’s amper te overtreffen zijn. De intieme, terughoudende kamermuzikale behandeling van Fischer had plaatsgemaakt voor de
extraverte, gulle, opwindende, klankerotische visie van Albrecht. Het
resultaat werd naarmate de lange avond vorderde steeds betovender.
[…] Vooral in de derde akte, waarin het personage Parsifal zich
Marc Albrecht was van 2011 tot 2020 chef-dirigent
ontpopt als de redder van de tobberige graalgemeenschap, stegen
van het NedPhO en DNO.
Albrecht en de zijnen tot grote hoogten, niet licht geholpen door de
adembenemend mooi zingende Oostenrijkse bas Günther Groissböck
in de rol van graalridder Gurnemanz, Groissböcks drie kwartier durende monoloog, die bij mindere zangers nog wel
eens tot geknikkebol in de zaal wil leiden, benaderde de absolute perfectie. Allemachtig, wat een zanger.

Het wonderschone spiegeleffect van Anish Kapoor in Audi’s Parsifal (foto Ruth Walz)

Ruim anderhalf jaar later volgde bij DNO in 2018 een ook zeer goed beoordeelde Tristan und Isolde met
wederom het NedPho en Marc Albrecht (eveneens in de regie van Pierre Audi).
Datzelfde jaar bracht het nu voortaan Nederlandse Reisopera geheten gezelschap uit Enschede een eigen
Fliegende Holländer en reisde daar traditiegetrouw heel noordelijk Nederland mee door.
Na een periode van 30 jaar verliet Pierre Audi in najaar 2018 DNO. Hij heeft op zeer verdienstelijke wijze
niet alleen De Nederlandse Opera al die tijd geleid, maar met zijn creativiteit en doorzettingsvermogen het
hele fenomeen opera in ons land geweldige impulsen gegeven. Met zijn persoonlijke affiniteit voor de
muziek van Wagner, die hij bij herhaling bleef uitvoeren, is hij ook van maatschappelijke betekenis
geweest door daar het publiek weer enthousiast voor te krijgen. Met zijn Ring des Nibelungen heeft hij
Nederland een Wagnermonument geschonken. Als directeur Nationale Opera werd hij opgevolgd door
Sophie de Lint, voorheen artistiek directeur bij Opernhaus Zürich.
Het jaar 2019 werd Albrechts laatste jaar bij DNO omdat hij zijn contract niet wenste te verlengen. Het
werd een indrukwekkende zwanenzang met in het voorjaar een wonderschone, deels gedurfde Tannhäuser
in de regie van Christof Loy, decors Johannes Leiacker. In het najaar kwam als eenmalige curiositeit de
Walküre van de Amsterdamse Ring terug. Eindelijk konden de Nederlanders de wereld-fameuze
Nederlandse Sieglinde van Eva-Maria Westbroek nu eens in eigen land horen. Een tot dan, als een omissie
beschouwde tekortkoming van DNO, volgens velen. Na anderhalf decennium opgegroeid te zijn met de
vitale visie en aanpak van Hartmut Haenchen was deze Walküre opvallend zachter, poëtischer van aard.

De Walkure-reprise 2019 o.l.v. Marc Albrecht met Eva-Maria Westbroek (Sieglinde) en Michael Konig (Siegmund) (Foto DNO)

Een ander groot verlies in de personele sfeer voor de Nederlandse opera- en vooral Wagnerliefhebber was
het onverwachte einde van Daniele Gatti’s chef-dirigentschap van het KCO in 2018. Deze gelauwerde
concert- en operadirigent met een eigen dirigeerstijl, die al over de gehele wereld succesvolle directies had
verricht, waaronder ook in Bayreuth, was met ingang van het seizoen 2016-2017 de opvolger geworden
van Mariss Jansons. Hij is een erkend Wagneradept waarvan het verhaal gaat dat hij bij zijn
kennismakingsgesprek met de orkestleden de vraag kreeg of hij inderdaad zoveel met Wagner had. Gatti
zou zijn overhemdsmouwen hebben opgestroopt en wijzend op zijn blote onderarmen hebben uitgeroepen
‘Hier strömt Wagnerblut!’ Ach, wat een gemiste kans. Te meer teleurstellend omdat door het KCO nimmer
openheid van zaken en een geloofwaardige verklaring voor zijn vertrek is gegeven.
Het laatste decennium van 2011 tot heden overziend kan niet anders geconcludeerd worden dan dat dit een
zeer intensieve operaperiode is geweest met veel aandacht voor de muziekdrama’s van Wagner. Uit de vele
enthousiaste publieksreacties daarop blijkt wel dat de belangstelling voor Wagner merkbaar is toegenomen.
In hoeverre deze ontwikkeling beklijft, nu de jubileumaandacht voorbij is, zal de toekomst leren.
Uit de cijfermatige tabellen (zie tabel 4D) blijkt dat het reeds in de jaren 1986-2011 toegenomen aandeel
Wagneropera’s binnen het totaal aantal in productie genomen scenische opera’s verder is gestegen.
Het Wagneraandeel van 5,8 % is daarmee het hoogste na de 2e WO. Dat is natuurlijk fraai, maar deze
positie ligt nog ver af van die in de eerste helft van de 20e eeuw (zie tabel 4b).
Moderne Wagnervrienden: het Wagnergenootschap Nederland
De oprichting in 1961 en de eerste dertig jaar van het Wagnergenootschap Nederland zijn al hiervoor
beschreven. Nu deze geschiedschrijving eindigt in 2021, bestaat deze organisatie dus 60 jaar.
Alle reden om stil te staan bij hun functioneren en maatschappelijke bijdrage sedert 1990.
De eerste jaren van zijn bestaan had het genootschap sterk het karakter van een studiegezelschap, gewijd
aan Richard Wagner. Dat bleef zo voortduren onder de DNO-perioden Huisman en de Roo. De opening
van het Muziektheater had aanvankelijk ook nog weinig invloed op de eigen activiteiten. Wel nam de
behoefte aan meer informatie toe. In 1987 startte een intern mededelingenblad met de, voor de naoorlogse
tijdgeest ten aanzien van Wagner kenmerkende benaming Wagner After All.
Wezenlijke verandering ontstond er in 1990 met de in het Muziektheater uitgebrachte iconische Parsifalproducties van Grüber en de vier concertante Ringdelen o.l.v. Edo de Waart in de ZaterdagMatinee. Deze
voorstellingen leverden een opvallend aantal nieuwe leden op.
In 1991 werd er naast het bestaande Richard Wagner Verband e.V. voor de Duitse Wagnerverenigingen,
het Richard Wagner Verband International e.V., voor de niet-Duitse Wagnerverenigingen opgericht. Het
kostte enige moeite om daar als lid toegelaten te worden maar na de nodige volharding bleek dat toch geen
probleem. In 2009 smolten deze beide organisaties samen tot één overkoepelende federatie, het huidige
Richard-Wagner Verband International e.V.
In 1995 werd besloten tot deelname aan het stipendiatenprogramma van de RW-Stipendienstiftung, waarbij
de geselecteerde stipendiaten een studiereis kunnen maken naar de Bayreuther Festspiele en daar dan een
week in de Wagner beleving worden ondergedompeld met lezingen, muziek en voorstellingen. Het
genootschap betaalt de kosten hiervan. Als tegenprestatie stellen zij zich op een muzikale avond voor aan
de leden. Vereiste om in aanmerking te komen is dat betrokkene actief is in de muziek- of theaterwereld,
jonger dan 32 jaar en een zekere affiniteit heeft met het werk van Wagner. Tot en met 2021 heeft het WGN
in totaal 70 jongeren zo’n stipendium bezorgd. Vele thans zeer beroemde Wagnermusici en -zangers
hebben vroeger Wagner op deze wijze leren kennen. Het idee jongeren op deze wijze kosteloos met zijn
muziek vertrouwd te maken is nog afkomstig van Wagner zelf.
Bij de oprichting in 1961 telde het WGN 67 leden. Rond 1990 schommelde dat nog steeds rond de 100.
Gaandeweg de 90’er jaren echter nam, met het aantal toegenomen Wagneropvoeringen door DNO, de
belangstelling om lid van het WGN te worden in rap tempo toe: in 1992 waren er 115 leden, in 1996 140,
in 1997 180, in 1999 249 en in 2001, toen de vereniging 40 jaar bestond, telde die 275 leden. De grote
doorbraak vormden de vele voorbereidingsvoorstellingen voor de RdN en de cycli zelf. Met de sterke

uitbreiding van het aantal leden begon het genootschap zich vanzelfsprekend meer te interesseren voor de
wereld om zich heen, al bleef de nadruk liggen op het organiseren van lezingen en studiedagen.
In de periode 2001 – 2011 nam het ledenaantal nog wel verder toe, maar toen was de vaart er wel uit. Bij
het 50-jarig bestaan in 2011 telde het WGN zo’n 320 leden. Sindsdien is er sprake van een zekere
stabilisering met nog een heel beperkte groei. Een sterkere groei wordt wel nagestreefd, maar blijkt in de
praktijk toch heel moeizaam te zijn. Thans bij het 60-jarige jubileum in 2021 schommelt het aantal rond de
380 leden. Gezien de landelijke problematiek heden ten dage, van teruglopende ledenaantallen bij culturele
verenigingen, mag het WGN niet ontevreden zijn.
Herprofilering
De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een duidelijker 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, bijwonen van
masterclasses en orkestrepetities, filmvertoningen, ontmoetingen en gesprekken met kunstenaars en
ééndaagse operareizen naar Duitsland en België̈. Sinds enkele jaren organiseert het WGN jaarlijks ook een
zeer succesvol eendaags symposium bijv. ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Wieland Wagner,
over Wagner en Thomas Mann, of over Wagner en Gustav Mahler.
Het telkenjare selecteren en uitzenden van drie jonge musici of zangers, als stipendiaten, voor een
studiereis naar de Bayreuther Festspiele, is met de jaren in toenemende mate geprofessionaliseerd en een
kernactiviteit geworden. Met de stipendiaten uit voorbije jaren probeert het WGN blijvende contacten te
onderhouden. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop het genootschap de carrière van concertpianist
Camiel Boomsma blijft volgen en die meermalen heeft ondersteund met de organisatie van concertoptredens en de sponsering van door hem ingespeelde cd’s met werk van Wagner.
Tevens is toenemend aandacht besteed aan de informatiefunctie door het omvormen van het huisperiodiek
tot het volwaardige kwartaalblad ‘Wagner Kroniek’, het verzorgen van een frequent geraadpleegde website
en een maandelijks verschijnende elektronische Nieuwsbrief, alsmede de actieve deelname aan sociale
media als Facebook. Hierdoor is het WGN in staat beduidend meer actuele informatie te bieden en zo ook
zijn profiel verder te verhogen.
Toegenomen maatschappelijke betrokkenheid door 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 was daarbij het al vermelde 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.
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. Wijlen
John Culshaw, maestro Hartmut Haenchen en medeoprichter
van het WGN Hans Pot, waren Audi reeds voorgegaan. Het
erelidmaatschap wordt slechts toegekend aan personen die
wezenlijk hebben bijgedragen aan een verbetering van de
maatschappelijke waardering voor het werk van Richard
Wagner. Dat betreft overwegend musici of zangers die het
grote publiek voor Wagner hebben weten te interesseren. De
laatste jaren is het erelidmaatschap eveneens toegekend
Het zeer succesvolle Nederlandse Wagnercongres 2013,
aan het Nederlandse zangers-echtpaar Frank van Aken en
ter gelegenheid van Wagners 200ste geboortedag, werd
Eva-Maria Westbroek, de bas Robert Holl, de dirigenten
geopend met een brisante rede van Dr. Nike Wagner:
Edo de Waart en Marc Albrecht en componist/arrangeur
“Wagner feiern?” (foto Hans van den Boogaard)
Henk de Vlieger.

Richard Wagner Stichting Nederland (RWSN)
Zoals uit de hiervoor genoemde projecten blijkt, kwam bij het WGN steeds sterker de wens naar voren om
systematisch meer activiteiten te organiseren voor een breder, meer algemeen publiek. Om dat nader te
kunnen vormgeven heeft 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 Wagners verjaardag in 2017 werd daarvoor de ‘Richard Wagner Stichting Nederland’ opgericht: een
ook door de fiscus erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI), zodat nu ook
nieuwe financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. Vanwege haar publieke, landelijke positionering,
is de uitvoering van diverse projecten van het genootschap overgedragen aan de Richard Wagner Stichting.
Een door de stichting gesponsord, opzienbarend 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. Het behoeft geen betoog dat deze 9-delige reeks, ook
internationaal bezien, als een uniek project is ervaren. Een integrale vertaling van Wagners prozawerk
bestond tot dan slechts in het Engels en Frans. Omzetting in een hedendaagse levende taal komt niet verder
voor. Westbroek is voor deze titanen arbeid eveneens het erelidmaatschap verleend.
Wagnerprijs van Nederland
Een ander project betrof het instellen van ‘De Wagnerprijs van Nederland’. Tot deze landelijke prijs, ten
behoeve van het toonaangevende Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch, is besloten in 2016 bij
gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het WGN, na overeenstemming hierover met de directie van het
IVC.
In 2017 konden de deelnemers voor het eerst naar deze nieuwe prijs dingen. De prijs, groot € 5.000, draagt
bij in de kosten van studielessen bij een erkende Wagnerspecialist en wordt uitgereikt gedurende vijf
achtereenvolgende opera-edities van het IVC. Omdat het IVC-operaconcours in principe om het andere jaar
plaatsvindt, omspant de Nederlandse Wagnerprijs dus een decennium.
Het is geen geld-, maar een educatieve prijs, gericht op verdere professionele ontwikkeling in het Wagnerrepertoire van de winnaar en wordt toegekend aan de kandidaat die door de Wagner-Jury als de beste
zanger/vertolker van een Wagner-operafragment op dit concours is beoordeeld, die qua stem geschikt is om
het werk van Wagner uit te voeren en voor wie een redelijk toekomst perspectief in het Wagner-repertoire
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.

De Wagnerprijs van Nederland werd voor het eerst uitgereikt op het IVC2017. Winnares Eunkyong Lim met de juryleden Eva
Wagner-Pasquier en Leo Cornelissen (foto Hans Hijmering)

Het Wagnergenootschap Nederland is daarmee te kenmerken als een moderne culturele vereniging met als
doel de bevordering van een brede maatschappelijke belangstelling voor het cultuurgoed van de componist
Richard Wagner en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in zo breed mogelijke kring.
Het is een actieve organisatie die zich richt op cultuurinformatie en -beleving binnen het eigen, zeer
betrokken ledenbestand. Hen wordt op toegankelijke, aangename wijze muzikale beleving,
kennisverdieping en culturele verrijking geboden. Met 380 leden is het Wagnergenootschap Nederland de
11de grootste Wagnervereniging, aangesloten bij het Richard Wagner Verband International in Bayreuth,
met wereldwijd zo’n 25.000 leden, verenigd in 130 Wagnerverenigingen.
Daarnaast worden Wagner-gerelateerde projecten ondersteund en uitgevoerd ten behoeve van meer
algemene publieksgroepen.
Samenvatting & conclusies van aanzien van onze 160-jarige Wagnerreis in Nederland
Deze artikelenserie startte, inmiddels 2 jaar geleden, met de eerste aandacht voor Wagner in Nederland in
1843. Die kreeg meer vaste vorm in 1861 toen de Hoogduitsche Opera van Rotterdam Wagners werk
stelselmatig ging uitvoeren. Rotterdam was daarmee destijds niet alleen in Nederland, maar ook mondiaal
een van de eerste grote voorvechters van Wagners repertoire. Toen ongeveer 25 jaar later die positie
teloorging werd de Wagnerfakkel in 1883 overgenomen door de Wagnervereeniging in Amsterdam.
Gedurende de laatste twee decennia voor het jaar 1900 en de twee eerste decennia erna, heerste er
internationaal en zeker ook in Nederland, een ware Wagnerhype. Gemeten naar de omvang van de
bevolking kwamen er die jaren ook zeer veel Nederlandse bezoekers naar de Bayreuther Festspiele. De
Wagnervereeniging was de toonaangevende stimulator door in eigen kring operaproducties uit te brengen
van zeer hoge kwaliteit.
Nederland was in 1902 en 1905 het eerste en enige land dat zich niets aantrok van de auteursrechten
betreffende de opera Parsifal en voerde dat werk publiekelijk uit.
Tijdens de 1e WO, waarin Nederland neutraal bleef, hield deze belangstelling voor Wagners
muziekdrama’s onverminderd stand en die populariteit is vervolgens nimmer groter geweest dan gedurende
de ‘gay twenties’ daarna. Met de beurskrach in 1928 en de daaropvolgende crisisjaren verzwakte de
belangstelling, maar toch slechts in beperkte mate. De 2e WO was, in tegenstelling tot wat veelal wordt
gedacht, geen Wagner-vriendelijke periode: het Wagner-aandeel liep dan ook sterk terug. Na de 2e WO was
de naam Wagner besmet, waardoor de vroegere populariteit ongekend daalde. Het duurde globaal wel 40
jaar, van 1945 tot ca. 1985, voordat de belangstelling voor Wagners werken weer toenam.
Na een strijd van zo’n 60 jaar kreeg ons land in 1986 voor het eerst een professioneel, volledig geoutilleerd
operahuis. Deze omstandigheid, in combinatie met dat zowel de artistieke als de muzikale leiding van dat
landelijk functionerende operahuis een Wagnergezinde oriëntatie hadden, zijn er gaandeweg meer
Wagneropera’s tot uitvoering gekomen. Een zeer bepalend element daarin was dat er in 1999 (herhaald in
2005 en 2014) voor de eerste keer in Nederland een volledig eigen scenische Ring des Nibelungen werd
uitgebracht en dat zowel de voorbereidende opbouw als de uitvoeringen daarvan, in regelmatig
terugkerende frequentie werden geprogrammeerd.
Het is een wisselwerking: het ruimere Wagner-aanbod heeft de publiekssmaak de laatste decennia sterk ten
positieve beïnvloed, waarna de toegenomen publieke aandacht voor Wagner, weer reden was om zijn
werken regelmatiger uit te voeren, wat weer opnieuw de maatschappelijke acceptatie en populariteit
stimuleert. Voor vele enthousiaste bezoekers, ja, hele generaties, was het Wagnerrepertoire tot die
kennismakingen, volkomen terra incognito geweest.
Een nieuw fenomeen waarmee het Wagnerrepertoire toegankelijk werd na 1988, was de concertante opera.
Gezien de lagere kosten van dit type voorstellingen t.o.v. scenische uitvoeringen, biedt dit juist voor het
veeleisende Wagnerrepertoire attractieve mogelijkheden. De Zaterdagmatinee was de belangrijkste
aanbieder van concertante uitvoeringen. Omdat het onderdeel uitmaakt van het landelijke radiobestel, met
zijn landelijk bereik, is dit een extra interessant medium.
Uit de bezoekers-, luister- en productiecijfers blijkt dat de belangstelling voor Wagner vooral na 1990
aanmerkelijk is toegenomen. Toch is deze positie nog niet te vergelijken met die van voor de 2e WO, maar
dat waren natuurlijk ook heel andere tijden en omstandigheden dan tegenwoordig.
Niettemin zijn t.a.v. dit aspect nog wel zeker slagen te maken. Dat is dan ook het doel.

Een punt van zorg is dat de recente cijfers te veel zouden zijn bepaald door een aantal incidentele positieve
factoren, zoals de eigen Ringcyclus en het Wagner-jubileumjaar 2013. Als deze invloeden een blijvend
doorwerkende ontwikkeling hebben teweeggebracht, is dat natuurlijk heel positief, de kans bestaat echter
eveneens dat bij het ontbreken van dergelijke stimuli het Wagneraandeel binnen de Nederlandse
operawereld weer terugzakt. Aandacht moet onderhouden worden. Publieksbezoek drijft op
publieksherkenning. Dat kennen we van andere componisten, dus dat geldt ook voor Wagner.
Het voedt de gedachte dat het verstandig is om jaarlijks een werk van Wagner in het speelplan op te nemen
en om de 12 à 16 jaar een Ringproductie, die in de tussentijd om de 3 of 4 jaar wordt herhaald.
Een soortgelijk beleid is ook bij een aantal vooraanstaande Europese operahuizen te onderkennen.
Bezien we, door de jaren en de wisselende leefwerelden heen, de hele tocht die we in ons land hebben
gemaakt met Wagners muzikale klankrijkdom, dan mogen we toch zeggen dat wij hier in Nederland al heel
lang, wel zo’n 160 jaar, een behoorlijk levende Wagnertraditie hebben.
Onze Wagnerreis naar Ithaka is echter nog lang niet ten einde. Gelukkig maar!

Hartmut Haenchen en Pierre Audi, een gouden koppel, de hogepriesters van de Nederlandse opera. (foto’s DNO / montage L.
Cornelissen)

Een cijfermatig eindoverzicht.
Een historisch relaas kan voor een goede plaatsing van de gebeurtenissen per definitie niet zonder jaartallen.
Dat zal de lezer hier ook niet zijn ontgaan. Wanneer een tekst beoogt, de omvang van posities of de invloed van
aandelen binnen een groepsgrootte duidelijk te maken, dan zijn ook cijfermatige inzichten, dus getallen, een vereiste.
Het wel en wee van de Wagnerreceptie in ons land over een periode van ruim 160 jaar, is hier wel tekstueel
uiteengezet, maar die is natuurlijk ook cijfermatig te staven. Daartoe dient een aantal tabellen. In eerdere afleveringen
zijn de relevante cijfers voor de daar behandelde tijdvakken opgenomen. Nu, aan het einde gekomen van deze
geschiedschrijving, zijn kenmerkende totaaloverzichten over die de gehele 160-jarige periode, op zijn plaats.
Daar past wel een opmerking bij. Al het cijfermateriaal is naar vermogen en met volharding verzameld.
Verreweg de meeste gepresenteerde gegevens zijn onbetwistbaar juist, maar 100%-garantie bestaat ook hier niet.
De cijfers zijn op te vragen bij de auteur. Email naar cornelissen@olonet.demon.nl

