Pers jubelt unaniem over authentieke Rheingold
Minze bij de Weg
Opwinding in Wagnerland. Ruim honderdvijftig jaar na de première in München zou Das
Rheingold eindelijk in Nederland te horen zijn op de manier zoals deze in Wagners tijd
geklonken moet hebben. Concerto Köln kwam in de zaterdagmatinee van 20 november in het
Concertgebouw langs met een authentieke Wagner. Voorpret was er ook. De website
operamagazine gaf een voorbeschouwing met daarin een informatieve podcast van de Keulse
makers. De Volkskrant trok daags voor het concert maar liefst twee volle pagina’s uit om de
lezer warm te maken. En de matinee zelf gooide er op de valreep nog een paar flinke
advertenties tegenaan om de 1250 beschikbare stoelen bezet te krijgen. Die poging leek op de
dag van uitvoering goed geslaagd.
Hoe kwam het tot dit project? Concerto Köln is toch een orkest dat zich specialiseert in de barok en de
klassieke periode, niet de romantiek? Inderdaad, maar een mens wil wel eens iets anders. Zo’n vijf jaar
geleden had een orkestlid tegen dirigent Kent Nagano gezegd: waarom doen we niet eens iets uit jouw
specialisme, de negentiende eeuw. Wagner misschien, had Nagano gevraagd, want hij was toen met
een Ring in München bezig. We gaan hier niet de geschiedenis herhalen die uitvoerig in het
programmaboekje heeft gestaan, maar inderdaad, het werd Wagner. Afgesproken werd om
wetenschappelijk onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk in Wagners tijd en pas met een
uitvoering te komen als die studie min of meer was afgerond.
Het klinkende resultaat was op zaterdag 20 november te horen. Concerto Köln was voor de
gelegenheid uitgebreid van dertig, veertig naar zo’n negentig musici. Er waren instrumenten uit de
negentiende eeuw opgescharreld of nagebouwd. Het orkest zat op het podium in de Bayreuther
opstelling. En het publiek juichte na afloop.

Vijf sterren
Wat vonden de recensenten van de uitvoering? Daar kunnen we kort over zijn: ze waren unaniem
laaiend enthousiast. Trouw, NRC en De Volkskrant kwamen alle drie met vijf sterren, Operamagazine
had het over ‘klinklaar goud’. Het Parool doet sinds enkele jaren niet meer aan sterren, maar Erik
Voermans kon het toch niet laten cijfers uit te delen. Hij gaf alle zangers ‘minstens een negen’ en
deelde tienen uit aan Derek Walton (Wotan), Thomas Mohr (Loge), Gerhild Romberger (Erda), Daniel
Schmutzhard (Alberich) en Tijl Faveyts (Fasolt). Voermans noemde het concert ‘een van de
hoogtepunten in de geschiedenis van de NTR Zaterdagmatinee’ (...) En gezien de rijke historie van de
mooiste concertserie ter wereld, is dat niet iets om lichtzinnig over te denken.’

Trouw
Peter van der Lint vond in Trouw de kennismaking met de aanpak van Concerto Köln en Kent Nagano
‘geweldig overtuigend. Alsof je voor het eerst weer in Wagners authentieke Walhalla rondliep.’ Hij
noemde het spel van het orkest ‘licht en fluks’, zodat men na twee uur en een kwartier klaar was. ‘Niet
binnen twee uur (...) zoals Wagner het wilde, maar het scheelde slechts een kwartiertje.’ Mischa Spel
had in de NRC nog nauwkeuriger getimed en kwam uit op 132 minuten.
Van der Lint had speciaal aandacht voor de blazers. Wil het koper in een Wagneropera de rest nog wel
eens wegblazen, hier ging dat niet. ‘Zij (de koperblazers, mbdw) kunnen op deze instrumenten veel
minder hard blazen dan op moderne toeters. De houten fluiten en piccolo gaven het geheel soms een
bijna Mendelssohniaanse klank.’

NRC
Mischa Spel legde in NRC uit dat het wetenschappelijke onderzoek meer betrof dan alleen de
partituur. Het ging ook om ‘het gedoseerd toepassen van declamatie in plaats van gezang, om de
instrumentkeuze (darmsnaren, houten fluiten, paukenstokken, enz.), de opstelling van de circa 90
musici van Concerto Köln en de mimiek van de zangers.’ Net als andere recensenten merkte ze op dat
de akoestiek van het Concertgebouw juist in deze muziek optimaal tot zijn recht komt. Nog een aardig
citaat: ‘Waar de Rijndochters de gnoom Alberich paaien, klonken de vioolzuchten van concertmeester
Shunske Sato glibberig glijdend. (...) Het hupse (‘Weia-Waga!’) Rijndochtermotief bijvoorbeeld, leek
wel een fris kleuterliedje.’

De Volkskrant
Ook Jenny Camilleri in De Volkskrant was juichend: ‘Fenomenaal’. Ze wees er echter wel op dat
Nagano en Concerto Köln niet de eersten zijn die zich aan een authentieke Wagner wagen. Zo hadden
Simon Rattle en het Orchestra of the Age of Enlightenment al eens concertante uitvoeringen van Das
Rheingold en de tweede akte van Tristan und Isolde gebracht en had Thomas Hengelbrock een
authentieke Parsifal gedirigeerd.
Dat neemt niet weg dat ze diep onder de indruk was, wat tot bloemrijke ontboezemingen leidde. ‘In
het orkestweefsel zijn talrijke klankstrengen te ontwaren – zijn dat de altviolen die zoemen als dikke
hommels? (...) En hoe zit het met de rozig resonerende darmsnaren van de strijkers, de honingkleurige
natuurhoorns en waarschuwende Wagner-tuba’s, de dansende houten fluiten en rokerige fagotten, en
het filigraan van de Erard-harpen?’

Operamagazine
Ook Franz Straatman op opermagazine.nl heeft het over de wetenschappelijke kant van het project.
Dat het orkest anders klonk dan tegenwoordig gebruikelijk, was hij met zijn collega’s eens. Maar
leverde het onderzoek naar de manier van zingen ook iets op? Hij twijfelde. ‘In de zoektocht naar hoe
de zangers destijds zongen, zal het wetenschappelijk team weinig houvast hebben, want opnames
werden er destijds nog niet gemaakt. Werd er destijds met veel portamento gezongen, het
doorschuiven van een toon naar een hogere of lagere toon? In de voordracht van het solistenensemble
kon ik geen duidelijke verschillen horen met wat zowel bij De Nationale Opera (DNO) als in
concertante uitvoeringen heden ten dage gangbaar is. Ook in de uitspraak van het Duits geen hoorbaar
afwijkende effecten.’
Dat neemt niet weg dat er ook volgens hem ‘een volmaakte bezetting bij elkaar was gebracht’.

Opusklassiek
Was er dan helemaal geen kritisch geluid te horen? Toch wel. Op opusklassiek.nl schreef
operaveteraan Paul Korenhof dat hij enorm heeft genoten ‘van het doorzichtige spel van Concerto
Köln, dat vooral in het samenspel meer kleurnuances hoorbaar maakte dan normaal bij deze partituur
het geval is.’ Maar waar anderen de zangers vrijwel zonder uitzondering bejubelden had Korenhof
soms zijn twijfels.
‘Bovendien stel ik een vraagteken bij de gekozen stemmen. Het is zeker waar dat zangers in die tijd
nog niet het vocale volume hadden van latere vertolkers, en dat hun techniek gebaseerd was op het
zingen van Mozart, Haydn, Rossini en Lortzing. Een feit is trouwens ook - wat veel wagnerianen
graag vergeten - dat Wagner een bewonderaar was van Rossini en meer nog van de compositiestijl van
Bellini. Zijn eigen werken zag hij echter duidelijk als een volgende (en vooral 'Duitse') stap in de
ontwikkeling. Ik kan mij daarom moeilijk voorstellen dat hij in 1876 in Bayreuth geen bredere of
donkerder timbres had dan ik zaterdag in sommige rollen hoorde.’
De meeste recensenten prezen de balans tussen orkest en zangers en loofden de verstaanbaarheid. Ook
daar had Korenhof een andere mening. Hij kreeg de dag na de uitvoering ‘een opname toegestuurd
door een muziekliefhebber die niet zucht onder de digitale dictatuur van Ziggo en die nog wel geniet
van een redelijke radio-ontvangst.’ Toen hoorde hij pas wat Wagner wilde: ‘de zang van stemmen die
muzikaal weliswaar met het orkest versmolten, maar die daardoor niet door het orkest overheerst
werden. Zij kwamen daardoor zo helder en verstaanbaar overkwamen als ik zelden gehoord heb.’
Toch nog eind goed, al goed.

En verder …
-

Het concert is nog te beluisteren op nporadio4.nl. Daar staat ook een gesprek dat Hans
Haffmans na afloop met dirigent Kent Nagano had.
Op www.wagner-lesarten.de kunt u over het Wagnerproject van Concerto Köln lezen.
Concerto Köln is van plan ook de andere delen van de Ring uit te voeren. Wanneer dat gaat
gebeuren staat nog niet vast. Eerst moet het muziekwetenschappelijk onderzoek worden
voortgezet. De andere delen zullen naar het zich laat aanzien niet in de zaterdagmatinee
worden uitgevoerd. Die heeft andere plannen. Gelukkig is Keulen niet ver weg.

