Ingezonden reactie op kritiek Der Freischütz (WK 62.2)
Door Lex Boeken
Opmerkelijk is dat ik na de voorstellingen van Der Freischütz door de Nationale Opera vier behoorlijk
negatieve reacties hoorde of las, waarvan twee in één artikel uit de kroniek 62.2 door Pieter van den
Hout en Paul Frech. Ik was er op zondag 12 juni en vond de voorstelling inderdaad afwijkend maar
verrassend goed ook qua enscenering. Kritieken in NRC, Trouw en Volkskrant waren ook goed, alleen
de eerste las ik vooraf. Ik had ook alle informatie van DNO gelezen, vooral het programmaboekje en
ik had een traditionele dvd bekeken en de complete tekst gelezen.
Toen ik hoorde van de ongewone opvattingen van de regisseur sloeg de schrik mij om het hart, wat
een beetje getemperd werd door de artikelen die door de regisseur en de dramaturg werden
geschreven, want intussen was ik het grotendeels eens met de opvatting dat het einde van het werk
zwak is en dit concept een oplossing zou kunnen zijn. Der Freischütz is de eerste romantische opera,
maar die kwalificatie berust vrijwel alleen op de Wolfschlucht-scène; vele andere scènes doen aan het
op dat moment verouderde Singspiel denken.
Regisseur Serebrennikov pakt alles tegelijk aan en besluit de wat zoetige communicatie tussen Agathe
en Ännchen te verplaatsen naar het operabedrijf zelf, een paar pagina’s von Weber te schrappen,
muziek van Tom Waits toe te voegen (vind ik vaak heel naar, maar hier sluit die mooi aan op het
concept) en – het belangrijkste – voegt een nieuw personage, ‘the Red One’, toe, die alles aan elkaar
praat en op onverwacht onderhoudende, vaak zelfs boeiende wijze verbindt, terwijl hij het einde
verbetert zonder de bedoeling van de componist om zeep te helpen. Tot mijn verbazing vond ik het
totaal goed tot heel goed, omdat het doordacht, geestig en gevoelig was gedaan met behoud van zo
goed als alle originele muziek. Het was ook een van de zeer weinige afwijkende ensceneringen van
DNO in dit seizoen. Mijn enige aanmerkingen zijn dat de dirigent te veel een vriendelijke stem heeft
om Samiel te vertolken en dat de Wolfschlucht-scène wat erg suggestief was.
Wat Von Weber van deze uitvoering gevonden zou hebben – ik reageer nu op Paul Frech – is m.i.
onvoorspelbaar en qua enscenering niet ter zake, want de hele wereld is in die 200 jaar compleet
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veranderd en theater gaat nog meer mee met zo’n ontwikkeling dan muziek. De componist zou in elk
geval het uitstekende muzikale gedeelte herkend hebben.
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Net als Pieter van den Hout ben ik wel eens kwaad als ik gestoord word in mijn inleving door
banaliteiten bij een opera die ik als echt goed ervaar (de afgelopen 30 jaar was dat vaak het geval bij
uitvoeringen van Verdi, het enige zwakke punt uit Audi’s loopbaan hier), maar ik doe dat niet bij deze
Freischütz, die ik slechts als iconisch beschouw, niet als sterk over de hele linie en waar bovendien de
minder goede delen – toch bijna de helft – op knappe wijze bijgestuurd worden. Dat hij dit deed m.b.v.
een doorkijk in het operabedrijf zelf vond ik niet storend en dikwijls soms zelfs een vondst van
jewelste, vooral omdat het klopt met de relatie Agathe – Ännchen die de oorspronkelijke en hier ook
uitgevoerde muziek opwekt.
Elk kunstwerk – scheppend, herscheppend, muzikaal, theatraal, literair of visueel – is qua receptie een
combinatie van herkenning en verwondering. Dat hier het laatste overheerst lijkt mij iets prikkelends
hebben, want als we alleen gericht zouden zijn op herkenning – dit slaat niet op de heren van den Hout
en Frech – wordt het wel erg veilig en saai. Het bijzondere van verwondering is dat het subjectief is en
daardoor vrijwel onmeetbaar i.t.t. herkenbaarheid, gelukkig maar. Of deze Freischütz een goede of
slechte uitvoering was blijft discutabel; het is geen wiskunde of spelling van het Nederlands. Maar ik
denk wel dat lezing van het programmaboek in combinatie met enige creativiteit vooraf van de
bezoeker tot een beter begrip zou kunnen leiden. Of tot een waarschuwing om toch maar niet te gaan.
Wagner was erg gesteld op deze opera maar hij heeft ook gezegd ‘Kinder, schafft neues’ en hoewel
niet precies duidelijk is wat hij daar in de praktijk mee bedoelde, zou dat kunnen zijn wat hier gebeurt.

