Reisopera brengt uitstekende Holländer
door Peter Franken
De Nederlandse Reisopera waagt zich sinds de herstart als een kleinschalig productiebedrijf voor de
tweede keer aan een opera van Richard Wagner. Na de succesvolle productie van Tristan und Isolde,
die overigens in 2020 hernomen zal worden, is nu Der fliegende Holländer aan de beurt. Afgelopen
zaterdag was de première in Enschede, het werd een groot succes.
De Reisopera moet het doen met beperkte
middelen maar slaagt er steeds weer in dat
prima te maskeren. Een goede vormgever
kan hier natuurlijke wonderen doen en dat is
Gary McCann wel toevertrouwd. Evenals bij
de fenomenale productie van Ariadne auf
Naxos uit 2016 wist McCann met een
aansprekend decor en fraaie kostuums een
zeer aantrekkelijk toneelbeeld te creëren.
Een grote stellage met meerdere niveaus
weet zonder moeite de suggestie van een
zeilschip op te wekken. Een open ruimte met
een groot raam op het achtertoneel doet
dienst als atelier en huiskamer van Daland.
Net als in die Ariadne zorgen ook hier goed gekozen filmbeelden van Silbersalz Film voor een levende
achtergrond. Woeste golven waar de Holländer over zijn ruige tochten verhaalt. Een kalme zee als
men met windstilte kampt. En mooi gefilmd ochtendgloren als Senta door het grote raam naar buiten
staart in afwachting van haar vader en misschien ook wel die ene man, je weet wel. En dat terwijl Erik
ondertussen zijn uiterste best doet om haar uit deze obsessieve dagdroom te wekken.
Regisseur Paul Carr ziet Senta als een verwend meisje dat weinig meer te doen heeft dan dagdromen.
Ze is in de ban geraakt van het schilderij van de Holländer, misschien is ze zelfs wel verliefd
geworden op deze legendarische figuur. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Hoeveel jongens zijn er niet
verliefd geworden op prinses Leia? Zo dus. En zoals dat gaat bij een onbereikbare liefde spelen al
gauw fantasieën een rol waarin het liefdesobject wordt gered uit een benauwde situatie, bijvoorbeeld
bewusteloos geraakt in een brandend pand. In geval van Senta is dat zich voor hem opofferen zodat hij
eindelijk zal kunnen sterven. Zodra haar vader haar aan deze schimmige verschijning die al honderden
jaren op zee rondzwalkt heeft beloofd, aarzelt ze geen moment. Dit is haar kans op de vervulling van
haar dagdromen, haar gefantaseerde liefdesmoment. En vader blijft die man maar aanprijzen totdat hij
eindelijk tot de conclusie komt dat die twee hem niet meer nodig hebben: ‘Sollt ich hier lästig sein?’.
What was your first clue Daland?
Mijn allereerste kennismaking met het romantische ‘Mögst du mein Kind?’ was een uitvoering door
Kurt Moll. Ik ben er zeer aan gehecht geraakt en voor mij is deze scène een ijkpunt in elke uitvoering.
Als dat er goed uitkomt, volgt de rest vanzelf. Onzin natuurlijk maar zo heeft elke operaliefhebber zijn
eigenaardigheden. Yorck Felix Speer zong de tekst
voorbeeldig en acteerde met veel humor. Hij was blij met
de vangst van die rijke schoonzoon en vierde al vast een
feestje. Ook in de eerdere ontmoeting met de Holländer
stond Speer zijn mannetje, mooie invulling van deze rol.
De rol van Erik was in handen van Samuel Sakker. Hij
heeft twee grote scènes maar speelt feitelijk een bijrol.
Sakker is geen echte Wagner tenor maar goed beschouwd
vraagt dit vroege werk daar ook niet om. Ik kon er goed
mee leven met wat hij wist te brengen op de
premièreavond. Dat was minder het geval met de bijdrage
van Thorsten Büttner als Steuermann. Zijn monoloog ‘Mit
Gewitter und Sturm aus fernem Meer – mein Mädel, bin dir
nah!‘ werd met overdreven lange uithalen gezongen en
tussentijds hinderlijk onderbroken. Daarbij liet de regie

hem telkens een slokje uit een heupfles drinken, wat
op zich een goede verklaring was voor het feit dat hij
zijn wacht vervolgens versliep, maar muzikaal de zaak
teveel stilzette. De man heeft een mooi timbre maar
zijn grote bijdrage wekte bij mij eerder irritatie dan
bijval.
Carr heeft in zijn productie alleen de Holländer een
historisch kostuum gegeven, compleet met chimney
hat. De overige spelers zijn uitgedost conform een
algemene stijl medio 20e eeuw. In plaats van een
spinnerij is gekozen voor een bruidsjurken atelier
waarbij de modinettes wat draaiende passen maken
met hun paspoppen als het spinlied wordt gezongen.
Senta loopt rond in een bruidsjurk zodra haar langverwachte bruiloft aanstaande is. Een zestal dansers
is vrijwel permanent op het toneel aanwezig als kennelijke uitbeelding van Senta’s gedachten en
gevoelens. Hun bewegingen waren mij soms iets te slangenachtig of gewoon overdreven maar in het
totaalbeeld hadden ze als groep een toegevoegde waarde. Sterke vondst was het inzetten van dit zestal
als pseudogeraamtes die de crew van de Holländer moesten uitbeelden.
Darren Jeffery wist te overtuigen als de gekwelde titelheld. Zijn grote monoloog ‘Die Frist ist um’
klonk welluidend al had hij wat moeite met de klederdiepe noten. Gaandeweg ontwikkelde Jeffery
zich tot een voortreffelijke Holländer die vooral tegen het einde grote indruk wist te maken toen hij
zich aan Senta bekendmaakte. ‘Verneem van mij aan welk een gruwelijk lot je bent ontsnapt.’ Zij wil
daar niets van weten, heeft zich aan hem gecommitteerd en is vastbesloten zijn reddende engel te zijn.
Groots tegenspel van Aile Asszonyi in de rol van Senta. Dat ik op weg naar Enschede de opname
onder Sinopoli in de auto had beluisterd
zal wel een rol hebben gespeeld, neemt
niet weg dat ik bij deze Senta associaties
kreeg van de vertolking van Cheryl Studer.
Asszonyi gaf een prima vertolking van ‘de
ballade’ en wierp zich geheel in
overeenstemming met de monomane
fascinatie van haar personage in het
navolgende gebeuren. Hoewel hier en daar
wat schril op spannende momenten wist ze
de moeilijkste passages tot een goed einde
te brengen en haar slotuitroep was zonder
meer hartverscheurend. Deze Senta springt
niet in zee om zich bij de Holländer te
voegen maar doorsteekt zich met een dolk.
De achter haar staande Holländer omarmt
haar en sterft met haar. Dit verstilde slotbeeld wist mij voor het eerst te ontroeren, in al die vele
Holländers die ik tot nu toe in het theater heb gezien. Prachtig gedaan.
Wie verder nog? Ceri Williams was een aardige Mary en de leden van Consensus Vocalis brachten
een voortreffelijk koor op het toneel. In wisselende samenstelling: zeelui en modinettes apart en met
aanstekelijk enthousiasme de hele boel bij elkaar in het topstuk ‘Steuermann, laß die wacht’. Het
Noord Nederlands Orkest onder leiding van Benjamin Levy verdient een bijzondere vermelding. Levy
hield deze uitstekend spelende musici goed in toom waardoor er echt sprake was van een ‘pit band’ en
niet een symfonie orkest dat was aangetrokken om een opera te begeleiden. Steeds zorgvuldig de
zangers ondersteunend, nooit op de voorgrond treden en slechts uitpakkend als het gebeuren op het
toneel daar nadrukkelijk om vroeg. Was het maar altijd zo.
De Reisopera haalt met deze productie opnieuw het niveau van het topstuk Ariadne auf Naxos en is
het levende bewijs voor het feit dat je ook met beperkte middelen een heel mooie Wagneravond kunt
verzorgen. Ik hoop op volle zalen in het land, deze Holländer verdient het.
Bezocht op 20 april 2018 in het Wilmink Theater Enschede. Foto’s Hans van den Bogaard.

