Het nooit vertelde verhaal van Fricka, Alberich,
Brünnhilde en de anderen
Minze bij de Weg
Der Ring des Nibelungen behoort tot de grote werken van de Duitse cultuurgeschiedenis. Zoals
Faust van Goethe, Der Zauberberg van Thomas Mann, de negende van Beethoven en nog heel
wat meer. Werken waartoe je je moet verhouden. Of om het eenvoudiger te zeggen: werken
waarvan je iets moet vinden. Dat geldt uiteraard voor iedere bezoeker of lezer, maar het geldt in
het bijzonder voor regisseurs die met het werk aan de slag gaan.
De geschiedenis heeft geleerd dat de Ring bij uitstek een werk is waar een regisseur iets mee kan. De
resultaten lopen uiteen van hallucinerend tot banaal. Neutrale uitbeeldingen die simpelweg het verhaal
vertellen, zoals de Amsterdamse Ring in feite was, kom je niet zoveel tegen. Neutraal was de
voorstelling Der Ring des Nibelungen van Schauspielhaus Zürich, die tijdens het Holland Festival van
dit jaar te zien was, dan ook niet.
Schauspielhaus? De Ring is toch opera? Inderdaad, maar ook een toneelgezelschap blijkt er mee uit de
voeten te kunnen. Regisseur Christopher Rüping en auteur Necati Öziri hadden elkaar misschien al
wel “duizend keer” gebeld toen de eerste voorstelde iets met de Ring te doen, maar dan niet op
traditionele wijze. Dat idee viel in goede aarde. Öziri besloot een verhaal te maken dat niet over de
Ring zelf ging, maar over wat er juist niet in de Ring aan de orde kwam. Hij wilde een correctie
aanbrengen, het verhaal vertellen van de mensen die niet werkelijk aan bod komen.
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De andere kant
Wagners Ring vertelt het verhaal vanuit het gezichtspunt van de machthebbers, van de personen die
aan de touwtjes trekken of hopen dat te kunnen doen. Het zijn de mensen die de Ring hebben of
zouden willen hebben. De anderen zijn in wezen figuranten in hun spel. Maar zijn die anderen
werkelijk zoals ze bij Wagner worden afgebeeld? Of hebben ze ook een andere kant?
Die vraag beantwoordde Öziri met een volmondig ja. En dus kregen we niet een Alberich te zien die
de liefde had afgezworen, die alleen maar uit was op goud, maar een wanhopige man die juist riep om
liefde en erkenning. En Fricka was niet de jaloerse echtgenote die haar huwelijk op de klippen zag

lopen. Integendeel, ze gunde haar echtgenoot Wotan zijn vele dochters, maar ze wees er ook op dat ze
samen een paar vormden, in goede en in slechte tijden.
Neem de reuzen. Waren dat in wezen niet arbeiders, die door Wotan in zijn machtsstreven als
dommekrachten werden gebruikt? En als Fafner, in zijn gedaante als draak, het goud, de ring en de
tarnhelm bewaakt, is hij dan alleen nog maar een vadsige schatbewaarder? Of kan je hem ook zien als
iemand die, door de ring onder zijn hoede te nemen, de mens bewaart voor het onheil dat aan het bezit
ervan verbonden is?
Het verhaal dat Öziri had gemaakt liet zien dat we moeten oppassen iemand te boordelen op basis van
een eenzijdige weergave. Dat we niet klakkeloos moeten meegaan met wat A over B vertelt. Het was
een pleidooi voor nuance.
Levendige avond
Hoe bracht het Schauspielhaus Zürich het ervan af? Uit de informatie vooraf werd duidelijk dat het om
zes monologen zou gaan. Het bleken er trouwens zeven te zijn. Een Oostenrijkse recensent, die de
voorstelling had gezien tijdens de Wiener Festwochen, beschreef deze als ‘todlangweilig’, doodsaai.
Ik had me dus voorbereid op een lange, taaie zit van drieënhalf uur.

Nou, dat viel alleszins mee, om niet te zeggen dat het een levendige avond was. Er viel ook wat te
lachen (niet Wagners sterkste kant) en er was veel ruimte voor mededogen. Goed, Alberich
overschreeuwde zichzelf af en toe, maar daar staat tegenover dat Fricka in mooi, genuanceerd Duits
duidelijk maakte dat ze meer was dan een eendimensionale klaagster. Helaas sloeg de Nederlandse
boventiteling dat Duits van Fricka nogal dood.
Brünnhilde maakte een beetje verongelijkt duidelijk dat ze helemaal niet de lievelingsdochter van
Wotan was, dat ze in feite slechts een middel was geweest in zijn streven. En dat door de oppergod ten
onrechte de kaart van Siegfried werd gespeeld. “Ik was eigenlijk de betere Siegfried”, zei ze
onomwonden.
Naast Alberich, Fricka en Brünnhilde waren er ook monologen van Erda, de reuzen en de Waldvogel.
Deze laatste vertelde het verhaal van de draak. En ja, laten we Wotan niet vergeten, de man, de god,
tegen wie iedereen zich afzette. Want onverwacht rees uit de zaal de stem en even later ook de persoon

van de oppergod op. Zo simpel is het allemaal niet, beklaagde hij zich. Je kan het als machthebber
nooit goed doen. En bedenk wel dat jullie mij nodig hebben om je tegen af te zetten.
Wel Wagner, geen Wagner?
Tussen de monologen door was er uit
de computer muziek te horen die
speciaal voor de voorstelling was
geschreven en werd uitgevoerd door
het Ring Orchestra. Herkenden we daar
Wagner ook in? Hooguit in een paar
maten. Auteur Necati Öziri, die het
publiek vooraf geestig toesprak en
rechtstreeks betrok bij de voorstelling,
had beloofd dat Wagners teksten
volledig gemeden zouden worden.
Toch meende ik in het begin van
Erda’s monoloog een paar zinnen te
herkennen. Of waren het parafrases?
Op de avond dat ik de voorstelling
bezocht waren er zo te zien weinig
Wagnerianen aanwezig. Op de vraag
van Öziri aan de toeschouwers wie er wel eens van de Ring had gehoord gingen bijna alle handen
omhoog. Op de vervolgvraag wie wel eens de Ring had bezocht bleven er niet veel over en slechts een
enkeling had wel eens (een deel van) de tekst van de Ring gelezen. Dat riep de vraag op hoeveel de
gemiddelde toeschouwer van het verhaal meekreeg. Want daarin werd doorlopend naar het Ringverhaal verwezen. Wagnerianen, waar waren jullie? Die drieënhalf uur kan toch niet het probleem zijn
geweest. Wij zijn immers meer gewend.
Interview met de regisseur: https://www.youtube.com/watch?v=TSneV_2zjWo
Podcast over de voorstelling:
https://open.spotify.com/episode/5dJWj6g3lpX4YJgi0xvLUP?si=472cece0b8d14ddd&utm_source=Herinnering
&utm_medium=email&utm_campaign=Der+Ring+des+Nibelungen&dinsdag+21+juni=&utm_source=sfmc&ut
m_medium=email&utm_campaign=Service+mail+D2&utm_id=268079&sfmc_id=35870099&nd=1

Website: https://www.schauspielhaus.ch/de/kalender/18494/der-ring-des-nibelungen

