Carl Maria von Webers Freischütz; een sleutelwerk
voor Wagners eigen ontwikkeling – deel 1
door Kasper van Kooten
Der Freischütz wordt tegenwoordig buiten Duitsland nog maar zelden uitgevoerd, maar het was
een van de populairste opera’s van de negentiende eeuw. Bovendien was de opera en zijn
componist, Carl Maria von Weber, van groot belang voor Wagners eigen ontwikkeling en die
van Duitse opera in het algemeen.
Tijdens mijn promotieonderzoek ben ik in de Duitstalige opera van de vroege negentiende eeuw
gedoken, een tijd die tevens de voedingsbodem voor Wagners muziekdrama vormt. Daarbij
bleek telkens opnieuw dat alle wegen naar Der Freischütz leiden.

Wie was Carl Maria von Weber?
Weber werd in 1786 geboren in Eutin, Schleswig-Holstein, en overleed 40 jaar later, in 1826, in
Londen. Hij was een neef van Konstanze Weber, de vrouw van Mozart, en was tussen 1817 en 1826
aangesteld als Kapellmeister en Musikdirektor in Dresden, toen Richard Wagner daar als klein
jongetje opgroeide en zijn belangstelling voor muziek en theater ontwikkelde. Omdat Wagner uit een
theaterfamilie stamde, behoorde Weber tot de kennissenkring. Op zich zijn dit biografische
toevalligheden, maar het is illustratief voor Webers rol als denkbeeldige brug tussen Mozart en
Wagner, als de man wiens opera’s de verbinding vormen tussen Mozarts Zauberflöte en Wagners
Fliegende Holländer.
Net als Mozart was Weber vroeg rijp en werd hij door zijn vader als een wonderkind gepromoot. Op
14-jarige leeftijd schreef hij al zijn eerste opera, Das Waldmädchen, en leidde hij bovendien een
zogenoemde Wandertruppe, een reizend gezelschap dat opera’s uitvoerde, meestal onder tamelijk
primitieve omstandigheden. Van deze allerlaagste trede van het Duitse operaleven wist Weber al
spoedig op te klimmen, om in 1817 Musikdirektor van het Duitse Departement van de opera in
Dresden te worden.
Dat was een mijlpaal in de moeizame ontwikkeling van
de Duitstalige opera. Waar Duitse opera’s tot die tijd
overwegend door Wandertruppen of in tweederangs
theaters in de voorsteden werden uitgevoerd, behuisde
Webers gezelschap de prestigieuze hofopera in het
centrum van de stad. Bovendien kreeg Weber hetzelfde
honorarium en dezelfde status als zijn collega van het
Italiaanse departement, Francesco Morlacchi. Ook dat
was een unicum. Vrijwel alle prestigieuze operahuizen
werden geleid door buitenlanders, meestal Italianen, en
Duitse componisten kwamen nauwelijks aan bod.

Carl Maria von Weber

Weber voerde in Dresden een grote hoeveelheid
Duitstalige opera’s uit en wist met zijn aandacht voor
de balans tussen muziek en drama en zijn nadruk op het
gehele ensemble, in plaats van enkele sterren, een
nieuw, Duits muziekesthetisch ideaal te creëren. Met
Der Freischütz scoorde hij in 1821 een overweldigend
succes, dat zich over heel Europa verspreidde. Dat
succes leidde er vervolgens toe dat hij voor een
vorstelijk honorarium in Londen een Engelstalige opera
mocht schrijven, Oberon. Kort na de première overleed
Weber, die al geruime tijd aan tuberculose leed.

Weber leefde een kort en intens leven, waarin hij in feite alle stadia van de ontwikkeling van de
Duitstalige opera doormaakte: van de primitieve Wandertruppe naar het eerste prestigieuze Duitse
operagezelschap, en van de eerste Duitse Nationaloper met internationaal succes tot een lucratieve
opdracht om als stercomponist een Engelstalige opera voor de metropool Londen te schrijven. Weber
was de vaandeldrager van de beweging voor een Duitse nationale opera. Hij streefde ernaar dat Duitse
opera kon wedijveren met de Italiaanse en Franse traditie, en qua thematiek en muzikale benadering
beter paste bij de Duitse cultuur. Dat deed hij niet alleen door opera’s te schrijven en andermans
opera’s te dirigeren, maar vooral ook met zijn pen. Net als Wagner een halve eeuw later, liet Weber
een omvangrijk oeuvre geschriften na, waarin hij zo goed mogelijk uiteen zette waar een goede opera,
en bovenal waar een Duitse opera, aan diende te voldoen.

Ontstaan van Der Freischütz
Weber schreef verschillende opera’s die redelijk succesvol waren, zoals Silvana – over de liefde tussen
een ridder en een zwijgzaam meisje dat hij in het bos heeft gevonden – en Abu Hassan, een komische
Türkenoper die in de verte op Mozarts Entführung aus dem Serail lijkt. Naast opera’s schreef hij ten
tijde van de zogenoemde Befreiungskriege tegen Napoleontische overheersing (die plaatsvonden in de
periode 1813-1815) ook strijdliederen. Zijn liederenbundel Leyer und Schwert, op teksten van de op
het slagveld gesneuvelde dichter Theodor Körner, was extreem populair. Dankzij deze liederen kreeg
Weber de reputatie van een nationale bard, een dichter voor het vaderland. Zijn status als nationale
kunstenaar werd nog eens versterkt door het gigantische succes van Der Freischütz en zijn receptie als
eerste grote Duitse Nationaloper.
Weber en zijn librettist Friedrich Kind schreven de
opera tussen 1817 en 1821. In pakweg vier jaar dus.
Dat is een ongebruikelijk lange tijd wanneer je je
realiseert dat Webers tijdgenoot Rossini zijn opera’s
vaak binnen een maand neerpende. De lange
ontstaansgeschiedenis valt allereerst te verklaren
door Webers drukke schema als Musikdirektor in
Dresden en de mentale energie die hij in dit eerste
prestigieuze Duitstalige operagezelschap stak. Ten
tweede spande Weber zich in om van de opera een
zo coherent mogelijk geheel te maken, met een
krachtige structuur en terugkerende muzikale
elementen, die veel op Wagners latere
leidmotieftechniek lijken. Dat kostte, logischerwijs,
veel tijd.
Weber en Kind baseerden de opera op een verhaal uit
het Gespensterbuch van Friedrich Apel en Gustav
Laun uit 1810. Het Gespensterbuch behoort tot de
traditie van de Schauerromantik, het Duitse
equivalent van de Gothic novel. Dit griezelgenre
kwam in de late achttiende eeuw op, en is een
typisch voorbeeld van de vroege Romantiek. De
karakters strijden erin tegen boosaardige, bovenmenselijke machten en figuren. Bovendien is het
Freischütz-verhaal in het Gespensterbuch een typisch voorbeeld van een Schicksalsdrama, een verhaal
waarin de protagonisten ten prooi vallen aan het noodlot.
Het Schicksalsdrama raakte met name in zwang in de eerste vijftien jaar van de negentiende eeuw,
toen Duitstalig Europa onder Napoleontische bezetting en oorlog leed. Het pessimisme en het gevoel
van machteloosheid sloten naadloos op de politieke situatie van die jaren aan. Het oorspronkelijke
verhaal speelt zich af in een landelijke gemeenschap. Centraal staat Wilhelm, een jager die graag met
de dochter van de boswachter wil trouwen, waarmee hij tegelijkertijd ook de nieuwe boswachter zal
worden. Om dit ambt te kunnen bekleden, dient de kandidaat een proefschot af te leggen. In de weken

voorafgaand aan zijn examen treft Wilhelm – normaal gesproken een uitmuntend schutter – helemaal
niets meer. Uit faalangst gaat hij in op het aanbod van een duistere jachtgezel die hem toverkogels
aanbiedt die altijd doel treffen. Wilhelm weet echter niet dat hij daarmee zijn ziel aan de duivel
verkoopt. Bij het proefschot mikt Wilhelm op de aangewezen vogel, maar in plaats daarvan treft hij
zijn bruid Agathe, die ter plekke sterft. De gemeenschap is verbijsterd, en Wilhelm eindigt in een
inrichting.
In vergelijking met het origineel pasten
Weber en Kind het verhaal in twee
opzichten aan. Allereerst verplaatsten ze de
handeling naar de periode na afloop van de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Ten
tweede eindigt het verhaal positief; Max –
zoals de vrijschutter inmiddels genoemd
wordt – treft uiteindelijk niet Agathe, maar
zijn jachtgezel Kaspar die hem van het
rechte pad gebracht heeft. Op voorspraak
van een plotseling verschijnende
kluizenaar wordt Max vergeven voor zijn
pact met de duivel en de traditie van het
proefschot wordt afgeschaft. Door deze
aanpassingen past het verhaal beter bij de
Het proefschot
heersende sfeer van de jaren ná de
bevrijding van Napoleontische overheersing, jaren waarin er na veel ellende weer ruimte was voor
hoop en rust. En het thema “wederopbouw en herbezinning na oorlog en verdeeldheid” is, terzijde,
uiteraard ook een terugkerend onderwerp in de twintigste-eeuwse Duitse geschiedenis, wat de
aanhoudende belangstelling voor Der Freischütz deels verklaart. De nationale betekenis van Der
Freischütz werd nog eens versterkt door het feit dat de première exact zes jaar na Waterloo plaatsvond,
en door velen als een viering van Duitse vrijheid en de Duitse identiteit werd beschouwd. Webers
eerdere patriottische koren droegen er aan bij dat Der Freischütz van begin af aan als een
Nationaloper werd ontvangen. De idyllische weergave van het landelijke leven en de verheerlijking
van het woud droegen, in combinatie met het “Faustiaanse” pact met de duivel, bij aan het “Duitse”
karakter van de opera.

De Duitse muzikaliteit
Weber had zich nadrukkelijk gepresenteerd als de vaandeldrager van de nationale operabeweging. Der
Freischütz bevat verschillende elementen die Weber als typerend voor de Duitse nationale opera
beschouwde. Opvallend aan de muziek is dat Weber pittoreske, volksmuziekachtige elementen invoegt
die voor een Duitse couleur locale zorgen, maar dat hij tegelijkertijd ook een serieuzer, ingenieuzer
operatype nastreeft.
Een van de populairste nummers uit de opera is het jagerkoor; “Was gleicht wohl auf Erden dem
Jägervergnügen”. Het is een lofzang op de natuur en op het jachtleven, en typerend voor de cultuur
van schuttersverenigingen. Die verheerlijking van woud en jacht is een belangrijk element van de
Duitse cultuur. Bovendien lijkt de zangstijl erg op die van de zogenoemde Burschenschaften, de
chauvinistische studentenbewegingen die een belangrijke rol speelden in de opkomst van het Duitse
nationalisme. Het jagerkoor werd ook ver buiten het operahuis populair. Het sluit goed aan op de
pittoreske oriëntatie van het Duits nationalisme en het is een aansprekend deuntje, maar het past
slechts gedeeltelijk in het serieuze en ingenieuze imago dat Weber de Duitse opera in zijn geschriften
had toegedicht.
In de muziek van Der Freischütz zitten een aantal bijzondere, vernieuwende elementen, die in heel
Europa opzien baarden en door verschillende componisten werden overgenomen. Allereerst is dat de
leidmotieftechniek: het gebruik van vaste melodieën om naar een persoon of een idee te verwijzen. Op
zich gebruikten andere componisten die techniek hier en daar ook al, en Wagner zou het principe nog

veel verder en systematischer doorvoeren. Toch weet Weber, door het herhalen van melodieën en een
consequente koppeling van toonsoorten en orkestrale kleuren aan bepaalde ideeën en sferen een soort
dramatische kern te creëren. En ondanks het feit dat Weber het stuk nog als een afwisseling van losse
nummers vormgeeft, creëert hij tegelijkertijd een soort centrale as in het verhaal. In die centrale as
wordt de strijd tussen Goed en Kwaad om de ziel van Max uitgevochten, en gebruikt Weber muzikale
tegenstellingen om de dramatische tegenstellingen in het verhaal te verklanken. Weber maakt het
verschil tussen Goed en Kwaad in het verhaal duidelijk door basale muzikale tegenstellingen te
gebruiken: majeur vs. mineur, harmonie vs. dissonantie, hoge vs. lage registers, tegengestelde
instrumentkleuren etc.
In de ouverture vertelt Weber het verhaal van de opera in een notendop. Hij begint met het
introduceren van de twee tegengestelde werelden. Eerst horen we een idyllische melodie voor vier
hoorns, die de jachtgemeenschap verklankt. Daarop volgen duistere, dissonante klanken die de wereld
van de demon Samiel oproepen. Vervolgens horen we hoe Max enerzijds door boze krachten wordt
aangetrokken, maar anderzijds gesteund wordt door Agathes onvoorwaardelijke liefde, verklankt door
de klarinet, een instrument dat in de Romantiek steevast met vrouwelijkheid wordt verbonden (let er
bijvoorbeeld eens op hoe vaak Wagner de klarinet inzet wanneer hij in de Ring Brünnhildes
transformatie van godin tot vrouw van mens en bloed muzikaal gestalte geeft). Na een majestueus Cgroot-akkoord, dat traditioneel met een overwinning van het licht op de duisternis wordt verbonden,
horen we aan het slot van de ouverture de opgewekte klanken waarmee de opera ook zal eindigen.
Doordat veel van de muziek later in de opera herhaald zal worden, krijgen deze elementaire klanken
geleidelijk aan een duidelijk-omlijnde dramatische betekenis. De vorm van de ouverture, waarin de
twee tegengestelde werelden van het verhaal worden geïntroduceerd en het drama in compacte vorm al
volledig wordt doorlopen, inspireerde Wagner. Zelf zou hij in de Tannhäuser-ouverture ook de twee
werelden achtereenvolgens introduceren, en veel van zijn ouvertures nemen tegen het einde een soort
voorschot op de slotmaten van de gehele opera.
Veel van de muziek uit de ouverture van
Der Freischütz wordt herhaald tijdens
Max’ aria ‘Länger trag’ ich nicht die
Qualen”, waarin hij beschrijft hoe hij
door boze krachten wordt aangetrokken.
Een mijlpaal in de muzikgeschiedenis is
de Wolfsschluchtszene waarin Max en
zijn duistere jachtgezel Kaspar rond
middernacht naar een duivelse plek in
het woud gaan om de demon Samiel aan
te roepen en toverkogels te gieten.
Terwijl ze afdalen in de kloof, horen ze
een onheilspellend koor van geesten, en
tijdens het gieten van de kogels
verschijnen zeven helse taferelen.
De scène is grotendeels vormgegeven als
een melodrama, een soort hoorspel
De Wolfsschlucht
waarin de karakters spreken tegen de
achtergrond van uiterst beeldende muziek. Naarmate de scène vordert gaat het er steeds wilder aan toe,
en Weber haalt alle muzikale middelen uit de kast om deze griezelscène te verklanken. Daarmee
overschreed hij hier en daar de wetten der muzikale schoonheid, tot woede van conservatieve critici.
Tegelijkertijd inspireerde Weber met zijn rauwe, duistere en feeërieke klanken verschillende grote
componisten, zoals Mendelssohn in zijn Midzomernachtsdroom, Berlioz in zijn Symphonie
Fantastique, en niet in de laatste plaats ook Richard Wagner.
Dit artikel is een weergave van de lezing die Kasper van Kooten op 29 januari 2020 voor het
Wagnergenootschap hield. In de volgende Wagner Kroniek (60.2) wordt stilgestaan bij de manier
waarop Der Freischütz invloed had op het werk van Richard Wagner.

Bij PENTATONE is recent een nieuwe opname van Der
Freischütz verschenen. Dirigent Marek Janowski en een
sterrencast aan Wagnerzangers waaronder Andreas Schager
(Max), Lise Davidsen (Agathe), Alan Held (Kaspar) en Markus
Eiche (Otokar). Voor deze nieuwe opname schreef Katharina
Wagner nieuwe, kortere dialogen die het tempo van het
verhaal ten goede komen.
Het Nederlandse PENTATONE is dit jaar bij het International
Classical Music Awards gekozen tot ‘Label of the Year 2020’.

