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Van alle kunstvormen, zijn muziek en literatuur degene die mijns inziens het meest tot de 

verbeelding spreken. Hoe componisten en dichters iets in klanken en woorden kunnen 

uitbeelden is zeer uniek. Deze masterproef tracht op zoek te gaan naar de manier waarop een 

componist een verhaal kan uitbeelden door middel van muziek. Omdat de relatie tussen 

muziek en literatuur zeer abstract te omschrijven  is, was een visuele bron veel voor de hand 

liggender. Daarmee kwam al snel het genre van de opera boven drijven. Uit een persoonlijke 

interesse voor de productie Tristan und Isolde in de Vlaamse Opera uit 2013, werd dit 

muziekdrama als case study gekozen. 

Tristan und Isolde is een verhaal dat voortkomt uit een middeleeuwse mythe.  Toch kan het 

vandaag de dag nog steeds tot de verbeelding spreken. Waarschijnlijk is dit omdat een verhaal 

van verboden liefde tijdloos is, maar nog meer aannemelijk is dat het gelijknamige 

vernieuwde muziekdrama dat Richard Wagner (1813-1883) baseerde op deze mythe, de 

namen Tristan en Isolde sinds de première in 1865 voorgoed op de kaart zette. Even 

spraakmakend is de manier waarop dit muziekdrama in een regie van Stef Lernous op de 

planken van de Vlaamse Opera kwam. Het onderzoek in dit werk is daarom tweeledig: eerst 

en vooral wordt er achterhaald hoe Wagner zijn muziek componeerde om het verhaal van 

Tristan en Isolde te vertellen. Daarnaast wordt er gekeken naar de manier waarop het werk 

van Wagner in de hedendaagse uitvoering tot uiting komt, en meer bepaald hoe dat in zijn 

werk ging in de productie van de Vlaamse Opera. Daarin komen enkele fascinerende keuzes 

naar boven. Hoe komt het dat de muziek van Wagner zich op het podium uit in de vorm van 

een pornobioscoop, laat staan een restaurant? Dat zijn niet meteen de eerste beelden die men 

zich inbeeldt als men aan Wagner denkt. Aan de hand van literatuuronderzoek en eigen 

analyse en inzichten uit de voorstelling tracht deze masterproef het waarom in de keuzes van 

de productie van de Vlaamse Opera te achterhalen en wat de relatie tot het originele werk is. 

 

Voor we naar de hedendaagse bewerking kijken, moeten enkele dingen begrepen worden, 

zoals de betekenissen in Wagners muziek. Het eerste deel van deze masterproef is dan ook 

theoretisch. Richard Wagners muziek wordt eerst in context geplaatst. Daarin worden de 

vernieuwende ideeën van de componist voor een nieuwe kunstvorm uit de doeken gedaan. 

INLEIDING 
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Zijn specifieke compositietechnieken in Tristan und Isolde staan daarbij centraal. Omdat er al 

voldoende partituuranalyses voor handen zijn, was een exhaustieve analyse van de muziek 

niet nuttig. Eerder wordt hier getracht de betekenissen bloot te leggen die Wagner met zijn 

muziek bedoelde en worden er daarom enkele belangrijke keuzes en technieken belicht. Om 

de productie van de Vlaamse Opera te begrijpen, moet er ook gekeken worden naar de 

ontstaans- en opvoeringscontext van het muziekdrama. Het is nuttig om te weten hoe Tristan 

und Isolde in de laatste jaren op het podium verscheen, om de keuzes in de hedendaagse 

uitvoeringspraktijk te begrijpen. Vooraleer er naar het praktische deel gegaan wordt, moet er 

gekeken worden naar de positie van het operagenre vandaag. Daarbij moet ook de 

geschiedenis van de Vlaamse Opera uitgelegd worden. Uit verschillende tendensen, onder 

Gerard Mortier en Marc Clémeur, valt de hedendaagse productie ook beter te begrijpen. Zo 

geeft deze masterproef de plaats van het operagenre in Vlaanderen weer: waar men vandaag 

de dag staat en waar men naartoe gaat. 

Opera vandaag maakt graag extremen en soms lijkt het alsof er krampachtig geactualiseerd 

wordt, puur om de daad van het actualiseren zelf. Veel keuzes in de productie van de Vlaamse 

Opera lijken dan ook op het eerste zicht uit de lucht gegrepen. Maar die keuzes in het resultaat 

zijn ook doordacht en worden in dit onderzoek verklaard. Er wordt gekeken hoe de Vlaamse 

Opera zich verhoudt tot het werk van Wagner. Kenmerkend is dat Tristan und Isolde een 

muziekdrama van traagheid is: over het hele verloop gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Tegelijk 

moet de luisteraar vol ongeduld tot op het einde wachten tot het Tristan-akkoord uit de 

Prelude opgelost wordt. Hoe de regie deze uitdaging verwerkt in de productie, wordt in het 

praktische deel besproken. 

Daarin wordt er gewerkt rond drie centrale thema’s die in Tristan und Isolde naar boven 

komen: de held, erotiek en de dood. Richard Wagners muziekdrama is doorspekt van erotiek 

en het onweerstaanbaar verlangen van de twee hoofdpersonages kan alleen een uitkomst in de 

dood vinden. De eerste akte van het muziekdrama werkt voornamelijk rond de held, de 

liefdesnacht uit de tweede akte rond erotiek en de derde akte is gecentreerd rond de dood van 

Tristan en Isolde. Elk van de drie thema’s zijn volwaardige op zich staande onderwerpen die 

ter discussie aan bod komen. Daarbij wordt er eerst naar de afbeelding van de held, erotiek en 

de dood bij Wagner gekeken, daarna hoe de thema’s zich uiten op het podium van de Vlaamse 

Opera. Tot slot worden de keuzes in de regie van Stef Lernous kritisch bekeken in het licht 

van de betekenissen die Wagner al in zijn muziek legde. 
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Wagner mocht dan wel met zijn muziekdrama’s een nieuwe kunstvorm in het leven geroepen 

hebben, toch stonden zijn werken ook in de traditie van de Romantische opera uit de 19
e
 

eeuw.
1
  

Een belangrijk onderdeel in de Romantische opera was de Sehnsucht. Daarom was er ook een 

heropleving van middeleeuwse verhalen. Ook Wagner viel terug op thema’s uit de Duitse 

literatuur. Hij keerde terug naar de mythes uit een gevoel van nationalisme: hij vond dat in die 

oude verhalen de geest van de Duitse cultuur naar boven komt. Belangrijke Romantische 

kenmerken die ook bij Wagner ingang vonden zijn de idee van verlossing door de liefde en de 

liefdesdood die hier uit voortkomt. De dood kan de ultieme rust brengen in het lijden van het 

leven.
2
 Een ander aspect van de romantiek was de magie die in de verhalen naar boven kwam. 

Wagner nam dit in zeker zin over, maar gaf de magie niet al te veel zeggingskracht. Zo komt 

in Tristan und Isolde wel de liefdesdrank aan bod, maar wordt de magie daarvan 

weggecijferd. De liefde is al intrinsiek aanwezig tussen beide hoofdpersonages, na het drinken 

van de liefdesdrank geven ze toe aan gevoelens die er al waren..
3
 De supernatuurlijke 

krachten uit de Romantische opera waren voor Wagner al wat verouderd en overdreven. 

Daarom verwerkte Wagner het wat subtieler.
4
 De decors moesten naturalistisch zijn en 

gesofisticeerd genoeg om illusies te creëren. Wagner wou dat het decor de aandacht van de 

actie op scène wegtrok, maar eerder onopvallend was. Zo kon hij een droomwereld scheppen 

waar de toeschouwers volledig in konden opgaan.
5
 Maar Wagner nam niet alles uit de 

Romantische opera over, meer zelfs: hij zette het genre helemaal naar zijn eigen hand om. 

 

We moeten bij Wagners vernieuwingen in het operalandschap ook onthouden dat de context 

en de samenleving rondom hem veranderde gedurende zijn carrière. Zijn nieuwe ideeën kon 

hij ook maar ontwikkelen door de vele verblijfplaatsen die Wagner in zijn leven gekend 

heeft.
6
 

                                                           
1
 Simon Williams, Wagner and the Romantic Hero (Cambridge: Cambridge University press, 2004), 23. 

2
 Stewart Spencer, “The “Romantic operas” and the turn to myth”in The Cambridge Companion to Wagner, red. 

Thomas Grey (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 67. 
3
 John Daverio, “Tristan und Isolde: essence and appearance” in The Cambridge Companion to Wagner, red. 

Thomas Grey (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 123. 
4
 John Warrack, German opera from the beginning to Wagner (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 

382. 
5
 Katherine Syer, “From page to stage: Wagner as Regisseur” in Richard Wagner and His World, red. Thomas 

Grey. (Princeton: Princeton University Press, 2009), 13-14. 
6
 Warrack, German opera, 382. 

1.Het kunstwerk van de toekomst: Richard Wagners visies in context 
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Wagner verbleef van 1839 tot 1842 in Parijs. Daar raakte hij in de ban van de opera. Hij zag 

waar opera toe in staat was en creëerde een eigen idealistische visie over het genre, want 

Wagner ging niet met alles uit de Parijse opera akkoord. Terug in Duitsland gekomen, was hij 

teleurgesteld in de weinige theatrale inspanning die daar heersten. Wagner uitte zijn 

ongenoegen met de theaterindustrie van zijn tijd in het essay Die Kunst und die Revolution 

(1849).
7
 Wagner ontwikkelde ideeën die zouden leiden tot een ideaal theater. Met de 

productie van zijn muziekdrama’s zou hij afrekenen met de heersende modellen in het Duitse 

operalandschap.
8
 

Wagner had veel ambities en wou vooral de kwaliteit van het heersende operalandschap 

opdrijven. Als Kapellmeister in Dresden boog Wagner zich over deze algemene kwestie. Zo 

hanteerde hij strategieën uit de realistische Grand Opéra en bracht hij ook meer repertoire aan 

bod in de Duitse theaterhuizen.
9
 Daarnaast werkte Wagner uiteraard aan zijn eigen 

operaproducties. In Dresden kreeg Wagner zijn eerste kansen om zijn opera’s op een 

professioneel podium te brengen.
10

  

Wagner mocht dan wel allerlei ideeën hebben om de opera te hervormen, maar wegens zijn 

uitvlucht uit Dresden kon hij zijn plannen voor zijn eigen werk jarenlang niet vervullen. Daar 

kwam verandering in door zijn vriendschap met Ludwig II von Beieren in 1864. Die laatste 

bewonderde Wagners werk en werd zijn beschermheer. Wagner kreeg de kans om zijn werk 

op het podium van het Koninklijk Hof- en Nationaal Theater van München te brengen.
11

 In 

1865 was er Tristan und Isolde te zien, later volgden Die Meistersinger von Nürnberg (1868), 

Das Rheingold (1869) en Die Walküre (1870). Maar omdat Wagner nog steeds niet tevreden 

was met de theaterhuizen in Duitsland, besloot hij zijn producties te München stop te zetten 

en zijn eigen theater in Bayreuth op te richten. Daar kon hij zijn muziekdrama’s brengen op 

de manier die hij wou. De vorm van het theaterhuis was gebaseerd op die van het Griekse 

amfitheater. Alle toeschouwers kregen een even volwaardige plaats om het schouwspel te 

zien. Daarnaast installeerde Wagner een verdoken orkestbak. Daardoor kon de muziek als één 

geheel opstijgen van onder het podium.
12

 

                                                           
7
 Williams, Wagner and the Romantic Hero, 21. 

8
 Katherine Syer, “From page to stage: Wagner as Regisseur” in Richard Wagner and His World, red. Thomas 

Grey. (Princeton: Princeton University Press, 2009), 4. 
9
 Ibid., 5. 

10
 Ibid., 8. 

11
 Ibid., 11. 

12
 Katherine Syer, “From page to stage: Wagner as Regisseur” in Richard Wagner and His World, red. Thomas 

Grey. (Princeton: Princeton University Press, 2009), 11. 
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Het werk van Wagner vraagt om een andere aanpak dan in de heersende praktijk aanwezig 

was. De interpretatie van een werk moet zich niet enkel op het libretto baseren, maar ook de 

muziek draagt een betekenis in zich die in de regie geuit moet worden. Een operawerk 

interpreteren betekent voor Wagner een proces van studie en reflectie.
13

 

De zogenaamde Opernregisseure van dat moment waren niet zozeer bezig met een 

dramatische interpretatie. Wagner wou dat veranderen. De toneelregie, muzikale regie en set 

design moeten samen één geheel vormen. Daarbij speelt de regisseur een grotere 

interpretatieve en mediërende rol. Anders dan men het in Parijs aanpakte, waar er in een 

regieboek exacte beschrijvingen van de bewegingen die de zangers moeten maken 

neergeschreven werden, was Wagner van mening dat de relatie tussen de regie en de muziek 

moest overeenkomen. Opera moest niet gedomineerd worden door routine of commerciële 

doeleinden, maar vooral aandacht hebben voor de artistieke waarde. Wat er op het podium 

gebeurt, moest even betekenisvol zijn als wat er in de muziek gebeurt.
14

 De dirigent moest 

kennis van het libretto hebben en de zangers moesten niet de klemtoon op hun technisch 

kunnen leggen, maar vooral een personage kunnen vatten en ook uitdrukken.
 15

  

Componisten van de Duitse Romantische opera hadden al eerder het idee om de 

vanzelfsprekende effecten van de opera te overstijgen. Componisten wouden vooral een 

subliem moment creëren. Ze wouden een grotere muzikale eenheid bekomen en een grotere 

rol aan het orkest toeschrijven. De drang naar een nieuwe operavorm was al aanwezig bij de 

Romantische componisten uit Europa.
16

 In zijn traktaat Oper und Drama omschrijft Wagner 

ook zijn zoektocht naar een nieuwe opera esthetiek. Daarin uit hij zijn bewondering voor 

Beethoven, en meer bepaald voor zijn negende symfonie. In Beethovens muziek vond 

Wagner een synthese van instrumentale muziek met het individuele karakter van het lied. Dat 

vormt zijn gedachtengoed voor het muziekdrama. Wagner nam zich voor om het samengaan 

van woorden en muziek naar een nieuw dramatisch niveau te tillen.
17

 Wagner herdacht de 

muziek en gaf de melodie in zijn opera’s meer vrijheid. De opera’s kregen een meer 

symfonisch karakter. Door zijn composities te laten bepalen voor een zogenaamde unendliche 

Melodie, vond Wagner de oplossing die zijn voorgangers zochten.
18

 

In de tijd dat Wagner in ballingschap uit Dresden gevlucht was wijdde hij zich, voornamelijk 

tussen 1849 en 1851, aan literatuur, filosofie, geschiedenis en mythologie. Wagner ontpopte 

                                                           
13

 Ibid., 10. 
14

 Ibid., 9. 
15

 Ibid., 8. 
16

 Warrack, German opera, 383. 
17

 Ibid., 388. 
18

 Warrack, German opera, 396. 
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zich als het ware als een amateur homo universalis. Tegelijkertijd schreef hij vooral zijn 

theoretische werken, waaronder Das Kunstwerk der Zukunft (1849). 
19

 Hierin pleitte Wagner 

voor een noodzakelijke hervorming van de kunst. Die hervorming had ook een politieke kant: 

om ruimte te scheppen voor zijn kunstutopie moest de, in Wagners ogen egoïstische, 

maatschappij ook veranderen. De bestaande orde moest omgevormd worden, zodat de 

moderne mens kon opgaan in een eenheid. Hierbij zet Wagner zich af van het individualisme 

uit de Romantiek. Het kunstwerk staat dan in die nieuwe samenleving centraal.
20

 Het ultieme 

kunstwerk moet net als de samenleving een gemeenschappelijk kunstwerk worden. Hier 

ontstaat Wagners idee van het Gesamtkunstwerk. Net zoals de Griekse tragedies heeft het 

Gesamtkunstwerk een verbindende functie in de samenleving: het kunstwerk verschaft de 

toeschouwer inzicht in zijn leefwereld. Daarnaast verenigt dit ultieme kunstwerk alle 

kunstvormen in zich. De kunstenaar is zowel componist, dichter, dramaturg als ontwerper.
21

 

Voor het ideaal dat Wagner nastreefde, paste de term opera niet. Hoewel Wagner zelf de term 

‘muziekdrama’ niet vaak gebruikte, werd deze naam aan zijn nieuwe kunstvorm toebedeeld.
22

 

De term deed er niet zo veel toe voor Wagner, voor hem was het van belang dat hij een nieuw 

concept in het leven had geroepen. Het ontstaan van het muziekdrama betekende een nieuw 

esthetisch concept, waarin de opera van een kunst dat fragmentair opgebouwd is evolueert 

naar een geheel. Met zijn muziekdrama’s streefde hij naar een kunst van de toekomst, waarbij 

het hele operalandschap zijn voorbeeld moest volgen. Daarbij gaat hij niet weg van de opera, 

maar zette hij de opera door als iets nieuws. Zijn nieuwe visie paste niet onder  hetgeen 

tijdgenoten onder de term ‘opera’ verstonden. Daarom werd zijn werk als muziekdrama 

omschreven. 
23

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Richard Wagner, Het kunstwerk van de toekomst (Utrecht: Uitgeverij Ijzer, 2013), 10. 
20

 Ibid., 20. 
21

 Ibid., 22. 
22

 Lydia Goehr, “From Opera to Music Drama: Nominal Loss, Titular Gain” in Richard Wagner and His World, 

red. Thomas Grey. (Princeton: Princeton University Press, 2009), 66.  
23

 Ibid., 73. 
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1.1  Tristan und Isolde als vernieuwend muziekdrama 

Wagner experimenteerde al in Der fliegende Höllander (1843) en Tannhäuser (1845) met 

vernieuwende technieken, waarbij hij de aandacht richtte op de innerlijke leefwereld van de 

personages. Maar het is pas met Tristan und Isolde (1865) dat Wagner voor het eerst zijn doel 

voor een nieuwe kunstvorm, zoals hierboven omschreven, behaalde. 
24

 Wagner presenteerde 

een dramaturgie die atypisch was voor het 19
e
-eeuwse theaterlandschap. Het muziekdrama 

kent weinig actie en is ontdaan van complexe plotwendingen en spektakel. In de plaats 

daarvan kreeg de muziek een centrale rol, die het hele drama bepaalde.
25

 Dat Wagner met 

Tristan und Isolde erin geslaagd was om de operawereld op zijn kop te zetten, bewijzen de 

vele reacties op het werk. Veel had te maken met de grote erotische lading die het werk eigen 

was. Clara Schumann reageerde na het zien van de voorstelling dat Tristan und Isolde het 

meest weerzinwekkende was dat ze ooit meemaakte.
26

 Ook de affaire tussen Cosima, toen de 

vrouw van dirigent von Bülow, en Wagner zelf op dat moment was een publiek geheim en 

zorgde voor het nodige schandaal. Daarnaast is de reactie van Nietzsche ook 

vermeldenswaardig. Hij vond Tristan und Isolde een perfecte tragedie, met een metafysische 

kracht. De opwinding is dus niet enkel seksueel, maar bevatte ook een spirituele staat. Later 

stelde Nietzsche zijn mening over het werk bij en vond hij het een uiting van decadentie. 

Wagner zocht volgens hem te veel naar een verlossing van het onverdraaglijke verlangen. Er 

wordt in het muziekdrama een verzwakt beeld van de liefde gegeven, volgens Nietzsche 

draait het vooral om het conflict tussen de twee geslachten. In de plaats toont Wagner 

kwetsbaarheid en een onbevredigde seksuele nood, iets wat Nietzsche hekelt.
27

 

Tristan und Isolde kreeg om verschillende redenen veel reacties, wat erop wijst dat Wagner 

een nieuwe weg in de wereld van de opera was ingegaan. In wat volgt wordt er weergegeven 

wat de vernieuwingen van Wagner inhielden, zowel in het libretto als in zijn 

compositietechnieken.  

 

 

 

                                                           
24

 Lydia Goehr, “From Opera to Music Drama: Nominal Loss, Titular Gain” in Richard Wagner and His World, 

red. Thomas Grey. (Princeton: Princeton University Press, 2009), 76. 
25

 Williams, Wagner and the Romantic Hero, 105. 
26

 Laurence Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2010), 37. 
27

 Ibid., 122-128. 



9 
 

1.1.1 Synopsis 

Vooraleer er verder ingegaan wordt op de bijzonderheden in het libretto en de muziek die 

Wagner gebruikt om het verhaal van Tristan und Isolde te vertellen, is het passend om eerst 

een synopsis van het muziekdrama te geven.
28

 

Voorgeschiedenis: Cornwall, onder de leiding van koning Marke, staat in 

leenheerschap met Ierland. Toen koning Morold van Ierland zijn cijns kwam ophalen, 

weigerde Marke dit. Tristan, de trouwe rechterhand van Marke, doodde Morold in een 

tweegevecht. Het afgehakte hoofd van Morold werd naar Isolde, Morolds verloofde, 

opgestuurd. Tristan had tijdens het gevecht echter een lelijke wonde opgelopen en 

Isolde, met haar magische heelkunsten, was de enige die hem kon genezen. Tristan 

zette vermomd als Tantris zijn reis in naar Ierland. Isolde verzorgde hem, maar wist 

hem te ontmaskeren als de moordenaar van haar verloofde. Maar toen ze op het punt 

stond hem te vermoorden, keek ze hem in de ogen en voelde ze een golf van liefde 

over zich neerdalen. Ze liet Tristan terugkeren naar Cornwall. Niet veel later keerde 

Tristan echter terug naar Ierland: hij ging in naam van koning Marke de hand van 

Isolde vragen. Isolde gaat mee aan boord en ze zetten koers naar Cornwall. 

Akte I: De eerste akte vindt plaats op het dek van een schip. Isolde bevindt zich samen 

met haar dienstmeid Brangäne in haar kajuit. Ze is onrustig en eist Tristan te spreken, 

hij is haar immers een excuus schuldig. Isolde vindt de situatie tussen hen ondraaglijk 

en besluit hem een doodsdrank te geven. Zelf zal ze er ook van drinken, alleen zo kan 

ze ontsnappen aan haar uitzichtloze situatie. Brangäne kon het niet over haar hart 

krijgen om haar meesteres de dood in te jagen en heeft de doodsdrank voor een 

liefdesdrank omgewisseld. Tristan en Isolde hebben beiden van de drank gedronken en 

bekennen elkaar hun liefde. Intussen komen ze aan in Cornwall. 

Akte II: In de tweede akte bevindt Isolde zich in haar kamer in de burcht van Marke. 

Tristan en Isolde kunnen aan het hof niet samen zijn. Melot, ook een vertrouweling 

van Marke, heeft voor zijn koning een jacht georganiseerd. Isolde maakt van de 

gelegenheid gebruik om Tristan te ontmoeten. Hoewel Brangäne haar waarschuwt 

voor een valstrik, dooft Isolde vol ongeduld de toorts aan haar kamer. Dat is het teken 

dat Tristan tevoorschijn mag komen. Ze beleven een intieme liefdesnacht en beseffen 
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dat ze enkel samen kunnen zijn in de dood. Ze worden echter betrapt door Marke die 

met zijn jachtgezelschap binnenvalt. Marke gelooft de ontrouw van Tristan niet. Melot 

wil de eer van zijn koning verdedigen en gaat een zwaardgevecht met Tristan aan. 

Tristan raakt gewond en zijgt neer. 

Akte III: Kurwenal, de trouwe dienstbode van Tristan, heeft zijn meester naar zijn 

eigen burcht gebracht. Intussen zond hij een bode om Isolde, want alleen zij kan de 

gewonde Tristan genezen. Tristan ligt te ijlen en verlangt naar Isolde. Wanneer ze 

eindelijk aankomt, sterft hij in haar armen. Niet veel later komt ook Marke aan. Hij 

wilt de twee geliefden vergeving schenken en hen verenigen. Als Markes gevolg 

echter aankomt, wil ook Kurwenal de eer van zijn meester verdedigen. Hij valt de 

verrader Melot aan, waarbij zowel Melot als Kurwenal sterven. Uiteindelijk sterft ook 

Isolde en zijgt ze op het lijk van Tristan neer. De twee geliefden zijn eindelijk 

verbonden in de dood. 

1.1.2 Libretto  

Wagner was één van de eerste componisten die ook zijn eigen libretto schreef. Zijn teksten 

plaatste hij in de traditie van  Duitse romantische schrijvers als Goethe en Schiller. Een direct 

bewijs dat hij zich in deze traditie wou inschrijven is dat hij het onbestaande woord 

‘Liebeslust’, wat een gevoel dat een complexe tweespalt tussen verlangen en vervulling 

inhoudt), uit Goethes Faust overneemt. Wagner wou benadrukken dat ook hij een schrijver 

van serieuze literatuur was en bracht daarom met Tristan und Isolde von Richard Wagner in 

1859  zijn libretto in een aparte weergave, zonder de muziek, uit.
29

 Het libretto van Wagner 

hanteert een heel eigen taalgebruik, waarbij de componist vooral aandacht hecht aan een 

retorische climax. Friedrich Nietzsche erkende al de unieke muzikaal-poëtische taal die eigen 

is aan Tristan und Isolde.
30

 

Hoewel hij zich hoogstwaarschijnlijk baseerde op de 13
e
-eeuwse tekst van Gottfried von 

Strassburg, kan Wagners tekst zeker net gezien worden als een loutere adaptatie daarvan. 

Wagner zette het verhaal van Tristan en Isolde volledig naar zijn hand. De middeleeuwse bron 

wordt bij Wagner veel vereenvoudigd in de plot. Hij concentreert zich op drie centrale 

momenten, die telkens op het einde van evenveel aktes plaatsvinden. In Akte I is dat het 
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drinken van de liefdesdrank, in Akte II de confrontatie met koning Marke die binnenvalt en in 

Akte III de dood van Tristan en even later ook die van Isolde.
31

 Daarbij is het een drama met 

tragische diepgang en grote samenhang, eerder dan het aan mekaar plakken van verschillende 

episodes, zoals Wagner zelf uitlegt in zijn traktaat Oper und Drama.
32

 Daarbij vult Wagner de 

tekst van Gottfried von Strassburg aan met contemporaine poëtische motieven uit de Duitse 

Romantiek, zoals het symbool van de nacht. Dit motief van de nacht vond Wagner in de 

dichtenbundel Hymnen an die Nacht van Novalis en in Friedrich von Schlegels Lucinde. 
33

  

Wat dit werk tot een modern drama maakt is de focus op individualiteit. De aandacht ligt bij 

de ervaringen van de hoofdpersonages, die gevormd worden door hun herinneringen en 

geschiedenis samen. Tristan en Isolde worden heen en weer geslingerd tussen die 

herinneringen en hun verlangen. Uiteindelijk culmineert het drama in een opgeven van het 

zelfbewustzijn, want de ultieme liefde kunnen Tristan en Isolde maar bekomen in de dood. 

Elke akte eindigt in vergelijkbare dramatische climaxen, waarbij het bewustzijn altijd even 

binnendringt als de twee geliefden iets te ver afdrijven naar hun droomwereld: de aankomst 

op het land van koning Marke net nadat Tristan en Isolde de liefdesdrank hebben gedronken 

in de eerste akte, Marke die binnenvalt in de tweede akte en hen betrapt na de liefdesnacht en 

dan nog eens de aankomst van de koning in de burcht van Tristan in de derde akte. Maar dan 

slagen de geliefden er toch in om de buitenwereld voor eeuwig te ontsnappen en samen hun 

heil te zoeken in de dood. Op het einde van het drama wordt er geen eerste persoonsvorm 

meer gebruikt. In haar slotaria heeft Isolde haar zelfbewustzijn volledig opgegeven.
34

 

 

Het drama is opgebouwd als een steeds verder ontwikkelend proces, het narratief zwelt aan en 

de uiteindelijke oplossing wordt gedurende het werk onderdrukt.
35

 De climax aan het einde 

van het liefdesduet gaat ook gepaard met een steeds grotere eenheid in taal. De rijmende 

verzen tonen aan dat de twee geliefden steeds verder ontsnappen aan de buitenwereld en 

samenkomen in een gemeenschappelijk bewustzijn.
36

 De chiasmen van hun namen in de 

eerste akte wijzen al op een steeds intenser wordend proces, waarin de geliefden volledig in 
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elkaar opgaan, voorbij een eigen bewustzijn: “Du Isolde, Tristan ich, nicht mehr Isolde!” en 

“Tristan du, ich Isolde, nicht mehr Tristan!”.
37

  

 

1.1.3 Nieuwe compositietechnieken en muzikale ideeën 

Wagner hanteerde voor Tristan und Isolde een vrij klassieke dramaturgie, in die zin dat die 

opmerkelijk bijzonder en rechtlijnig was in zijn verhaal. Er is een protagonist (Tristan), 

antagonist (Isolde) en tritagonist (Marke). Elk hebben ze een dienaar aan hun zij, 

respectievelijk zijn dit Kurwenal, Brangäne en Melot. In elke akte is er telkens climax waar  

naar toegewerkt wordt: in de eerste akte is dat het drinken van de liefdesdrank, in de tweede 

akte de inval van koning Marke en de dood van beide geliefden in de laatste akte. Daarin 

staan wederom respectievelijk Isolde, Tristan en Isolde tezamen en Tristan centraal.
38

 Het 

muziekdrama staat bekend om zijn naar binnen gerichte karakter en een zekere armoede aan 

actie of typische dramatische intriges.
39

 Daardoor kon Wagner zich concentreren op een heel 

eigen muzikale taal voor Tristan und Isolde. Hij gebruikte verschillende nieuwe 

compositietechnieken om het onuitspreekbare verlangen van de hoofdpersonages uit te 

drukken. Veruit de belangrijkste daarin is de atonaliteit en dissonantie. De harmonische 

spanning die hij aan de dag legt, is ongezien. Volgens Richard Strauss betekende dit 

muziekdrama van Wagner het einde van de Romantiek.
40

 Cosima Wagner maakte de 

opmerking dat Wagner na de compositie van Tristan und Isolde eigenlijk niets nieuws meer 

heeft gebracht.
41

 De zogenaamde Wesendonck Lieder die hij componeerde uit liefde voor 

Mathilde Wesendonck hielpen hem om tot die eigen muziek te komen. Zo is er in het lied Im 

Treibhaus al het voorspel van de derde akte te horen en is er in het lied Träume al een link te 

vinden met de melodieën uit het liefdesduet van Akte II.
42

 

Wagner componeerde de muziek voor Tristan und Isolde om een verhaal te vertellen en 

vooral om de getormenteerde gevoelens van de personages weer te geven. Het is een drama 
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van  ideeën en emoties, dat volgens de componist uit bijna niets anders dan muziek bestaat.
43

 

Het onweerstaanbare verlangen en de verscheurdheid die in het drama centraal staan moesten 

dan ook voorzien worden van enkele opvallende compositietechnieken. Wagner zorgde voor 

blijvende spanning door het gebruik van chromatiek, tonale ambiguïteit, dissonantie en 

akkoorden die maar niet tot een oplossing komen, zoals het Tristan-akkoord aan het begin van 

de Prelude.
44

 Dit beruchte akkoord wordt pas in de laatste maten van het muziekdrama 

opgelost, daarvoor wordt het dissonante akkoord vaak gevolgd tot een iets minder dissonant 

dominant-septiem-akkoord, wat de luisteraar geen volledige oplossing, maar blijvende 

spanning biedt. Het niet toegeven aan de conventionele tonale resolutie die de traditionele 

Westerse muziekgeschiedenis eigen is, betekende de komst van een nieuwe manier van 

componeren. Wagner baande de weg naar moderne muziek zoals het serialisme en de avant-

garde.
45

 Daarbij wordt het drama gedomineerd door melodie, eerder dan door harmonie. Met 

de melodie bereikt Wagner de steeds verder evoluerende en onvatbare passie. De muziek gaat 

steeds voorwaarts en is in dat opzicht zeer modern te noemen.
46

 De chromatiek die daarmee 

gepaard gaat, staat niet symbool voor het dubieuze waarmee het doorgaans geassocieerd 

wordt, maar voor de wervelende hartstocht. Wagner zet dus ook gangbare technieken volledig 

naar zijn hand en voorziet ze van een nieuwe functie. Naast de bijzondere harmonie geeft ook 

het ritme een mysterieuze kwaliteit aan de muziek van Tristan und Isolde. Vele noten zijn 

gebonden of gepunteerd en de partituur is voorzien van enkele onverwachte rusten die een 

fermata krijgen en dus van onbepaalde duur zijn. Dit geeft een extra dramatisch effect. Het 

geheel komt zeer onrustig en onregelmatig over.
47

  

Motieven  

Het hele drama is opgebouwd uit terugkerende motieven. Deze Leitmotieven, waar Wagner 

bekend om stond, werden in Tristan und Isolde niet ingezet zoals hij dat gewoon was. Een 

motief dat terugkomt is niet langer verbonden aan een bepaalde persoon of gebeurtenis. De 

motieven zijn verweven over de hele opera en komen meermaals terug, vaak in een andere 

functie dan waar het motief eerst te horen was. De motieven dienen hier om een herinnering 

op te roepen, of een gevoel te benadrukken. De luisteraar krijgt op die manier een groter 

inzicht in de psychologie van de personages.  Zo is er in Isoldes Liebestod in de derde akte 
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muziek te horen die bijna exact is overgenomen uit het liefdesduet van de tweede akte. De 

muziek wordt afgezien van enkele gehalveerde notenwaarden en enkele schrappingen bijna 

helemaal  overgenomen en in een nieuwe context geplaatst.
48

  De tekst mag dan wel anders 

zijn dan de eerste keer wanneer het motief te horen was, de terugkerende muziek trekt de 

toeschouwer mee in de gedachtegang van Isolde en herinnert zich net voor ze sterft samen 

met haar de passionele liefdesnacht uit de tweede akte. De muziek bepaalt eigenlijk de 

dramatische actie.
49

 Motieven en delen uit de Prelude en de heel lyrisch aandoende Liebestod 

komen doorheen heel het muziekdrama terug. Door een ander ritme, metrum, tempo, 

dynamiek of zelfs een andere orkestratie schept de muziek telkens een nieuwe betekenis. 

Tegelijkertijd is het ook in staat om situaties met elkaar te verbinden. Ook al lijkt de muziek 

steeds verder te evolueren in een eindeloze melodie, beklemtoont Wagner op deze manier 

toch enkele momenten in het drama als hoofdgebeurtenissen.
50

 Tristan und Isolde kan in die 

zin gezien worden als een complexe reeks aan muzikale ideeën die als het ware ontspruiten 

aan de Prelude.
51

 

Timbre  

De dramaturgie van deze opera bevat enkele eigenaardigheden: actie ontbreekt praktisch en 

wordt telkens weggeschoven naar het einde van de akte en er is geen local colour te vinden, 

waardoor elke karakteristieke sfeer, plaats of tijd wegvalt. In Tristan und Isolde worden de 

perspectieven omgedraaid: de emoties en innerlijke beleving van de protagonisten staan 

centraal. Die psychologie van de personages weergeven kan alleen door de muziek, daarom 

wordt het “alwetende orkest” ingezet.
52

 De Duitse romantische opera streefde naar een zo 

homogeen mogelijke orkestklank. Een standaardtechniek uit het romantische orkestpalet uit 

de 19
e
 eeuw was een synthese maken van klanken en timbres. Maar Wagner zette het timbre 

van zijn orkest op een heel andere manier in om de emoties in het muziekdrama weer te 

geven.
53

 De manier waarop Wagner tewerk ging, wordt ook wel een ‘logica van timbres’ 

genoemd. Niet alleen de personages, maar ook de orkestklanken maken een eigen 

geschiedenis door. Dit permanent wisselend klankbeeld zorgde voor een stuwende beweging 
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in het muziekdrama. Wagner combineerde verschillende timbres en liet hun betekenis 

continue veranderen. Een timbre of het horen van een instrument was niet langer gelinkt aan 

één personage of een gebeurtenis, maar kon een concept verwezenlijken. Op elk punt in het 

drama kon die een andere betekenis in zich dragen. Er is een constante verschuiving van 

functies, waarbij geen enkel timbre overheerst. Zo symboliseren de hoorns het verraad van 

Melot in Akte II, maar diezelfde instrumenten worden ook zachter ingezet in de derde akte, 

wanneer Tristan aan zijn geliefde terug denkt.
54

 Wagner bekomt op die manier een homogeen 

orkestraal klankbeeld dat de hele tijd in beweging is.
55

 

Een belangrijke techniek om timbres te verschuiven, was Wagners omgang met instrumenten. 

Een klankbeeld was niet langer een samenwerking van instrumenten. Wagner verdeelde de 

timbres niet per individueel instrument, maar per instrumentenfamilies op.
56

 Solo 

instrumenten kunnen een extra effect toevoegen aan een heersend timbre, zoals de Engelse 

hoorn in Akte III of de hoorns van koning Marke in de tweede akte. Bij deze laatste worden 

de hoorns in de orkestbak gedempt, zodat er een unieke kleur wordt bekomen in samenspraak 

met de hoorns die zich achter op het podium bevinden.
57

 De speciale akoestiek van de 

verdoken orkestbak die Wagner ontwierp voor het Bayreuth Festspielhaus droeg bij aan een 

homogene orkestklank. De timbres konden meer samensmelten en het orkestgeluid was meer 

gebalanceerd.
58

 

 

Dissonantie  

Nog een andere techniek schuilt in de werking van Wagner met dissonante akkoorden. 

Dissonante akkoorden  staan symbool voor complexe emoties, en Wagner gaf die akkoorden 

zeer veel zelfstandigheid. Zodanig dat het bijna thema’s op zich werden, een voorbeeld 

hiervan is het Tristan-akkoord.
59

 Dit akkoord komt doorheen het hele drama terug, en Wagner 

is in staat om de sfeer hiervan wat te verschuiven, door de sol kruis om te zetten in een la mol, 

en de re kruis in een mi mol.
60

 Harmonisch gezien zijn dit dezelfde toonhoogtes, maar door 

deze twee versies van hetzelfde akkoord geeft Wagner het ambivalente karakter van het 
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muziekdrama weer. Er is een subtiel verschil tussen plezier en pijn, liefde en dood.
61

 Wagner 

gebruikte de typische positieve en negatieve klankkleuren uit de Duitse Romantische opera 

door elkaar. Waar dissonanten doorgaans als negatief opgevat werden, gaf hij die net een 

ambigue waarde.
62

 

Specifieke technieken 

Het is duidelijk dat Wagner een eigen muzikale taal ontwikkelde. Hij zette zich duidelijk af 

van de heersende muzikale praktijk. Daarbij maakte de componist gebruik van een aantal 

specifieke technieken.  

Opera’s openden normaal gezien sterk met een voltallig koor en een zo groot mogelijk 

orkestrale begeleiding. In de plaats daarvan begint Tristan und Isolde met een lied zonder 

begeleiding. De toonaard is dubbelzinnig: het kan si mol groot, sol klein of, wegens het 

verschijnen van een la mol, ook mi mol groot of do klein zijn. Ook het metrum staat niet vast: 

er wordt tussendoor veranderd van 3/4 naar 4/4.  Het contrast met de passionele prelude is 

alvast zeer groot, en daarom een opmerkelijke keuze van de componist.
63

 

Aan het begin van elke akte is er diëgetische muziek te horen. Dat is muziek die op de scène 

gespeeld of gezongen wordt, en ook door de personages gehoord wordt.
64

 Die diëgetische 

muziek is tegelijk ook acousmatic music
65

:de uitvoerder(s) en de bron van de muziek zijn niet 

te zien. Daardoor wordt onze aandacht getrokken naar een diepere dimensie van het drama.
66

 

De eerste akte begint met de onbegeleide stem van een zeeman, de tweede akte zet in met 

jachthoorns van koning Marke en aan het begin van de derde akte is de alte Weise van de 

herder te horen in de Engelse hoorn.
67

 Allen weerklinken deze melodieën off stage. Deze drie 

voorbeelden van acousmatic music blikken al vooruit naar het einde van elke akte. Het 

zeemanslied waarschuwt Isolde al dat het verlaten van haar thuisland haar naar een zekere 

dood zal leiden, de jachthoorns voorspellen de binnenkomst van koning Marke en de alte 
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Weise weerspiegelt de komst van Isolde, die pas op het einde aan de zijde van de wachtende 

Tristan verschijnt.
68

 De geliefden zijn vaak echter doof voor de buitenwereld rondom hen en 

hebben geen oor voor de waarschuwingen die in deze muziek vervat zit.
69

 Zo luisteren de 

geliefden ook niet naar Brangäne, die in de tweede akte in haar off stage wachtlied 

waarschuwt over het naderen van de dag. Ze blijven liever in hun eigen droomwereld, in 

plaats van terug te keren naar de echte wereld. Wagner laat delicate arpeggio’s in de harp 

horen om dat aan te tonen.
70

 

1.2  Ontstaanscontext van Tristan und Isolde  

In 1857 onderbreekt Wagner zijn werk aan de Ring, want het is te omvangrijk en hij verliest 

de moed op een uiteindelijke realisatie. Aanvankelijk wou Wagner een gemakkelijk werk 

componeren, omdat hij in geldnood zat. Maar door een onmogelijke liefde met Mathilde 

Wesendock in zijn privéleven en na het lezen van Arthur Schopenhauers De Wereld als Wil 

en Voorstelling besluit Wagner niet toe te geven aan zijn financiële problemen, en gaat hij op 

zoek naar iets nieuws. Uiteindelijk werd Tristan und Isolde één van de meest complexe en 

moderne werken uit de 19
e
 eeuw.

71
 

Wagner haalt zijn verhaal bij Tristan und Isolde van de middeleeuwse schrijver Gottfried von 

Strassburg. Hij houdt uiteindelijk niet veel van het middeleeuwse verhaal over, maar kiest er 

enkele specifieke gebeurtenissen uit. Het verhaal in zijn uiteindelijke libretto is ontdaan van 

complexe plotwendingen en voldoet beter aan de tijdsgeest van de 19
e
 eeuw.

72
 De mythe 

wordt op die manier anders belicht. De hoofse middeleeuwse lyriek koppelt Wagner aan de 

Romantische Duitse literatuur. Zo haalt Wagner uit de 13
e
-eeuwse bron de hoofse idee over 

liefde, waarin de ridder een afstandelijke relatie tegenover zijn geliefde moet bewaren om 

haar op die manier te eren. Ook de dienaar die op de wacht staat terwijl de geliefden bij elkaar 

zijn, is afkomstig uit de troubadourslyriek.
73

 Uit de 19
e
-eeuwse gedichtenbundel  Hymnen an 

die Nacht van Novalis haalt hij de symboliek van de nacht. De liefde als lotsbestemming en 
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het verlangen naar de dood zijn typische ideeën van de Romantiek. Het geïdealiseerde beeld 

van de liefde uit de middeleeuwen past daar niet in. 

Van Schopenhauer neemt hij de pessimistische gedachtegang over en grijpt Wagner zich vast 

aan de idee van de Wil: een autonome kracht die het menselijk verlangen in de greep heeft en 

zich ook het sterkste uit in de eros. Hoe groot en wat precies de invloed van Schopenhauer op 

Wagners werk is, staat evenwel nog steeds ter discussie. Daarnaast raakt hij vertrouwd met de 

Europese mythe over Tristan en Isolde, vooral via de heropleving die de literaire bron van von 

Strassburg kent in de 19
e
 eeuw.  

De werken van Wagner zijn nauw verbonden met zijn leven. De componist zei daar zelf al 

over dat de mensen die van hem hielden als een kunstenaar maar afgunstig waren tegenover  

zijn persoon, het niet waardig waren om over zijn werk te oordelen.
74

 Daarom moeten we bij 

het ontstaan van een muziekdrama ook kijken naar het persoonlijk leven van de componist. 

Bij Tristan und Isolde stond zijn relatie met Mathilde Wesendonck daarin centraal. Na een 

mislukte volksopstand waar hij aan deelnam vluchtte Wagner, die toen getrouwd was met 

Minna Wagner
75

, in 1849 naar Zürich. Daar leerde hij het echtpaar Wesendonck kennen. Zij 

ondersteunden Wagner financieel in de realisatie voor zijn Festspiele en voor zijn Ring des 

Nibelungen. Wagner zag Mathilde als zijn muze en ze ontwikkelden een platonische relatie. 

In 1854 kreeg Wagner al de eerste ideeën voor Tristan und Isolde. Hij begint aan het libretto 

te schrijven. Wagners werkwijze richtte zich eerst op het schrijven van de proza, dan zette hij 

het om in een dichtversie, wat het libretto werd. Nadien maakte hij verschillende 

compositieschetsen en werkte hij allerlei motieven uit. Pas daarna zette hij zich aan de 

orkestratie.  

Wagner had het hele werk al in zijn hoofd voor hij het neerschreef.
76

 Hij had een heel eigen 

compositietechniek voor Tristan und Isolde: hij zond telkens een deel van het manuscript door 

aan zijn drukker Breitkopf & Härtel, alvorens hij het volgende deel had afgewerkt. Hij kon 

dus niet meer herwerken wat hij al gecomponeerd had.
77

 De compositie realiseert hij tussen 

1857 en 1859. De première vindt plaats op 10 juni 1865. Hans von Bülow nam de functie van 

dirigent op zich, niet tegenstaande dat Wagner op dat moment een affaire met zijn vrouw 

Cosima had. Het echtpaar Ludwig en Malvina Schnorr von Carolsfeld zongen de hoofdrollen.  

                                                           
74

 Williams, Wagner and the Romantic Hero, 143. 
75

 Minna’s volledige naam is Christine Wilhelmine "Minna" Planer. 
76

 John Deathridge, “Public and private life: on the genesis of Tristan und Isolde and the Wesendonck Lieder” in 

Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 24. 
77

 Ibid., 21. 



19 
 

Wat volgt is een beknopt overzicht van het ontstaansproces van het muziekdrama Tristan und 

Isolde:
78

 

1854: Wagner is verknocht aan De Wereld als Wil en Voorstelling van Schopenhauer 

en krijgt de eerste ideeën voor Tristan und Isolde. In een brief aan Liszt schrijft hij: 

“Ik heb in mijn hoofd een Tristan en Isolde ontworpen, het eenvoudigste maar 

volbloedigste muzikaal concept.”. Wagner concentreert zich vanaf nu op het 

Tristanproject. 

1857: Wagner betrekt ondertussen het huisje naast Villa Wesendonck, dat hij te huur 

heeft aangeboden gekregen van Otto Wesendonck. Wagner is kind aan huis bij zijn 

nieuwe buren. In augustus van dat jaar heeft de componist ondertussen besloten het 

componeerwerk aan Siegfried, het derde van de uit vier delen bestaande Ring des 

Nibelungen, te onderbreken. Hij kan zich nu volledig wijden aan Tristan und Isolde en 

begint al snel met de proza voor het muziekdrama. Wagner legt in september de tekst 

voor aan Mathilde Wesendonck. 

1858: Wagner werkt in april de eerste akte van de partituur af. In augustus verhuist hij 

naar Venetië en leeft hij nu gescheiden van zijn vrouw Minna, die zijn relatie met 

Mathilde alles behalve goedkeurt. 

1859: In maart is de tweede akte van de partituur af. Wagner wisselt Venetië om voor 

Luzem, Zwitserland. In augustus volgt de afgewerkte partituur van de derde akte. 

1860: Wagner ontvangt van zijn uitgeverij de afgewerkte partituur van Tristan und 

Isolde. Wanneer Wagner in het Théâtre Italien te Parijs een propagandaconcert geeft 

voor de productie van Tannhäuser, laat hij de toeschouwers ook al kennismaken met 

de ouverture van Tristan und Isolde. Het publiek is hier echter niet laaiend enthousiast 

over en heeft moeite met de dissonante klanken. 

1862: De repetities voor een creatie van Tristan und Isolde in Wenen vinden plaats. 

Door enkele problemen verspreidt zich al gauw het gerucht dat het werk onuitvoerbaar 

is. De productie gaat niet meer door. 

1865: Door financiële steun van Wagners nieuwe mecenas Ludwig II van Beieren 

kunnen de repetities voor een creatie van het muziekdrama in het Koninklijk Hof- en 

                                                           
78

 John Deathridge, Wagner Beyond Good and Evil (University of California Press, 2008), 120. 



20 
 

Nationaal Theater van München plaatsvinden. Op 10 juni is het de première van 

Tristan und Isolde. 

1.3 Opvoeringscontext van Tristan und Isolde 

Tristan und Isolde bleek een moeilijk werk om op het toneel uit te voeren. Dat de première 

alsmaar uitgesteld werd, is daar een bewijs van. Het is dan ook een muziekdrama dat heel 

weinig actie bevat. Wagner gaf zelf al toe in zijn essay Musik Drama dat er weinig is om naar 

te kijken.
79

 Na een slechte ervaring bij de Opéra de Paris, waar Tannhäuser flopte, was het 

geen goed idee om de première van Tristan und Isolde in Parijs te laten doorgaan. Wagner 

zocht dan maar zijn heil in Wenen. Maar door problemen tijdens de repetities, waarbij de 

vertolker van Tristan niet in staat was de rol te zingen, werd van het plan afgestapt de 

première in Wenen te laten doorgaan. Het muziekdrama kreeg de reputatie onuitvoerbaar te 

zijn. Uiteindelijk haalde Ludwig II van Beieren het muziekdrama in 1865 naar München. Na 

wat stemproblemen bij Malvina Schnorr von Carolsfeld kon de première niet op de geplande 

datum, namelijk 15 mei, doorgaan. Na een lastig parcours kon Tristan und Isolde eindelijk 

voor het eerst gebracht worden op 10 juni 1865. In 1874 volgde een nieuwe Tristan-productie 

in Weimar en in 1876 in Berlijn. De eerste productie van Tristan und Isolde na de dood van 

de componist kwam er in 1886, onder leiding van Cosima Wagner.  

Wagner wordt nog steeds opgevoerd en dat is enigszins verrassend te noemen. Want in de 20
e
 

eeuw veranderde het theaterlandschap zodanig dat Wagner met zijn beladen sfeer en ethos 

daar niet meer in thuishoorde. Toch is Wagner vandaag de dag nog steeds populair. Dat heeft 

hij vooral te danken aan het Bayreuth Festival dat door Cosima na zijn dood georganiseerd 

werd. Door zijn werken te blijven opvoeren, zijn deze in omloop gebleven. Zelfs na de tweede 

wereldoorlog gingen de producties van de antisemitische Wagner gewoon door. De politieke 

gedachten van Wagner uitten zich niet echt in zijn werk, maar eerder in zijn traktaten. 
80

 

Cosima hanteerde een optiek waarin de werken zo goed mogelijk de stijl van de originele 

visie van Wagner bevatten. Dat had eigenlijk een regressief effect en tot veertig jaar na de 

dood van de componist werden zijn opera’s niet voorzien van een nieuwe interpretatie. Toen 

theatermakers allerhande inzagen dat de werken van Wagner eigenlijk een enorme rijkdom 

bezitten die zich uitstekend lenen tot nieuwe interpretaties, is men producties gaan maken die 
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niet meer gebaseerd zijn op de enkele visie van de componist zelf. Om de muziekdrama’s van 

Wagner op een hedendaags podium te brengen, werden er radicale veranderingen in de regie 

ervan doorgebracht. Theatermakers willen vooral aantonen dat Wagners werk ook zijn 

relevantie heeft voor een hedendaags tijdperk.
81

 

1.3.1 De weg naar een hedendaagse uitvoeringspraktijk 

Van de eerste productiegeschiedenis is er weinig documentatie te vinden. Toch kunnen we uit 

de set designs en maquettes afleiden dat de scènes voor de première in 1865 gedetailleerd 

waren en een historisch realisme ademden. Akte I en III werden ontworpen door Angelo 

Quaglio
82

 en Akte II door Heinrich Döll. In de 19
e
 eeuw was het de gewoonte dat de sets 

geschilderd werden op doeken, en niet gebouwd.
83

 Omdat Wagner de dirigerende functie aan 

Hans von Bülow had afgestaan, kon hij zich volledig op de productie richten. Wagner hield 

zich bezig met alle aspecten die bij het produceren van een opera komen kijken.
84

 Uit een 

document dat Wagner aan de onverwachts overleden Ludwig Schnorr von Carolsfeld, de 

eerste zanger die Tristan vertolkte, opdroeg, weten we dat hij zijn zangers zelf mee het 

personage liet bepalen. Wagner liet zijn vertolkers al improviserend werken, want het was van 

belang dat ze zich helemaal konden inleven in hun rol.
85

 Wagner wou een zo realistisch 

mogelijke acteerstijl. Hij wou geen voorgeschreven uitvoering brengen, hij wou de 

uitvoerders juist mogelijkheden bieden om een intens personage te creëren.
86

 Zoals decor en 

regie van de zangers al bevestigt, had Wagner een voorkeur voor het realisme in het theater. 

Wagner vond een uitvoering geslaagd als die de toeschouwers onbewust kon maken dat ze in 

een theater zaten.
87

 Maar aan het einde van zijn leven besefte hij dat een realistisch decor 

eerder problematisch was in Tristan und Isolde. Want die decors toonden dan wel de 

leefwereld van de personages, maar dat stemde niet overeen met hun innerlijke leven. En net 

dat laatste stond in dit muziekdrama centraal. Wagner besefte dat een meer abstract en minder 
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realistisch decor wel in staat was om die innerlijke wereld weer te geven. Jammer genoeg is 

hij gestorven voor hij de realisatie van een meer sober decor kon meemaken.
88

 

In 1886 bracht Cosima Wagner Tristan und Isolde op het podium van het Bayreuth Festival. 

Max en Gotthold Brückner stonden in voor het ontwerp van de decors. De productie moest 

volgens Cosima zo nauw mogelijk aanleunen bij de oorspronkelijke uitvoering van de 

première. Ze voerde evenwel de realistische acteerstijl die de productie van haar man eigen 

was niet door, omdat ze vond dat die onrecht deed aan het werk. De productie van Cosima 

deed het besef groeien dat er een verschil zat aan te komen tussen de producties die de 

authentieke stijl van Bayreuth  nastreefden en de experimentele producties uit het begin van 

de 20
e
 eeuw, waar er plaats was voor symbolisme, impressionisme en toenemende 

abstractie.
89

 

Adolphe Appia bevroeg als een van de eersten de aanpak van Bayreuth. Hij had de 

voorstelling van 1886 zelf gezien en ging aan de slag om zijn eigen visie uit te bouwen. Hij 

vond dat het nodig was om de innerlijke actie op scène te tonen en het publiek het werk te 

laten beleven vanuit het standpunt van de protagonisten. De scènes moesten dus tot een 

minimum beperkt worden, de buitenwereld moest buitengesloten worden.
90

 De verbeelding 

van de toeschouwers moest geprikkeld worden. Naast een abstracter decor
91

 maakte Appia 

ook gebruik van verstelbaar licht. De lichten werden aangepast opdat die bij de muziek 

zouden passen. In 1923 werd Appia uitgenodigd om zijn ideeën te realiseren in La Scala te 

Milaan. Het publiek was echter nog niet klaar voor deze nieuwe ideeën en was bijgevolg 

ontgoocheld met de versobering van de ontwerper.
92

  

Appia’s ideeën vonden ingang in het werk van andere ontwerpers. Alfred Roller werkte in 

1903 samen met Gustav Mahler aan een productie van Tristan und Isolde in de Weense 

staatsopera. De ontwerpen van Roller waren getuige van de Jugendstil-periode en het 

opvallende licht- en kleurontwerp werd ingevoerd met de nieuwste theatertechnologie. Rode 

lichten werden ingezet voor de toorts in de tweede akte, dat maakte plaats voor een diepe 

blauwe kleur die symbool stond voor de nacht van de geliefden. Mahler wou in zijn 
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dirigentenfunctie de zangers ook benaderen op een improviserende manier, zoals Wagner dat 

deed. Deze productie was een eerste stap naar een interpretatieve bewerking van het stuk.
93

 

In 1909 was het de beurt aan Vsevolod Meyerhold om de opera te regisseren. Hij zette zich 

vooral in op de gebaren van de zangers: omdat die getrouw moesten zijn naar gelang wat ze 

zongen, werden die voorzien van een choreografie. De zangers moesten daarbij evenwel niet 

letterlijk de woorden willen uitbeelden, maar op een meer natuurlijke manier hun gevoelens in 

de bewegingen en overeenkomstig met de muziek uiten. De decors bevatten veel details, 

bestonden vooral uit veel doeken en de kostuums waren historisch geïnspireerd.
94

 

De producties van Appia, Roller en Meyerhold openden de weg naar meer interpretatieve 

aanpakken van het werk. Een voorbeeld van een sober, maar meer op de poëtische kracht van 

het drama gericht, ontwerp is dat van Emil Preetorius voor het Bayreuth Festival in 1938. 

Akte I en II zijn zeer compact, Akte III krijgt een zeer open en verlaten scène toebedeeld.
95

 

De decors uit elke akte bestonden uit dezelfde basis en waren getrouw aan de originele 

plaatsen van de handeling, zijnde op het dek van een schip en de burcht van Tristan met zicht 

op de horizon. Het was een eerste stap richting abstractie.
96

 

Vanaf nu was het duidelijk dat regisseurs en ontwerpers een medium waren tussen het werk 

en het publiek. Men moest nieuw leven inblazen in het muziekdrama. De producties van 

Wieland en Wolfgang Wagner getuigden ook van de invloed van de nieuwe adem die 

Preetorius inblies. Na de Tweede Wereldoorlog focusten ze vooral op de soberheid van een 

naoorlogs tijdperk en streefden ze er zo naar Wagner van zijn nationalistische associaties te 

ontdoen.
97

 De productie uit 1962 draaide volgens Wieland Wagner vooral om de destructieve 

kracht van liefde. Zijn decor bracht een tijdloze kwaliteit naar boven. Zo stond er tijdens de 

tweede akte een grote Keltische monoliet op het podium
98

, wat Wieland baseerde op een steen 

te Cornwall dat geloofd werd Tristans graf te zijn. Die grote installatie stond symbool voor 

Brangänes wachttoren, maar was evenzeer een fallisch symbool, waaronder de geliefden zich 

bevonden.
99

  

Eind jaren ’60 concentreerden theatermakers zich meer op menselijk gedrag. Het ontwerp van 

Götz Friedrich bevatte een sombere zwartheid. Zijn bedoeling was om de psyche van de 

personages te ontdekken en bloot te leggen hoezeer ze verteerd worden door hun eigen 
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verlangens.
100

 In een productie uit 1975 bracht Harry Kupfer opnieuw elementen uit de 19
e
 

eeuw binnen. Hij bracht Isoldes vertrekken in de eerste akte in Biedermeier-stijl op het 

podium.
101

 De onmogelijkheid van Tristan en Isolde om te functioneren in de wereld is een 

herkenbaar thema voor het publiek van de jaren ’70. Kupfer was er van overtuigd dat een 

productie in dialoog moet staan met de geest van zijn tijd.
 102

 Tristan und Isolde was daarom 

een evidente keuze voor hem. 

Een nieuwe ommekeer kwam er met regisseur Jean-Pierre Ponnelle, met een productie van 

Tristan und Isolde in Bayreuth in 1981. Hij volgde Preetorius in de idee van een vorm op het 

podium die de drie aktes met elkaar verbindt. Ponnelle gebruikte een statige oude wilg in de 

tweede akte en een dode boom in de derde akte.
103

 Belangrijk was ook dat de regisseur nu een 

nieuwe lezing suggereerde op het einde van het muziekdrama. Zo zou Isoldes aankomst in de 

burcht van Tristan ook een deel van diens koortsige ijlen zijn.
104

 Latere regisseurs stonden 

eerder sceptisch tegenover de overdreven romantieke idealen in het werk. Bij de productie 

van David Alden in 1996 voor de English National Opera werd de scène steeds meer leeg 

gemaakt naarmate het verloop van het muziekdrama. Volgens de regisseur was het in de 

laatste akte vooral te doen om het inzicht dat Tristan verwerft, namelijk dat hij zal sterven. 

Isolde loopt daarbij langzaam van hem weg. Herbert Wernicke wilde met zijn bewerking voor 

het Royal Opera House, Convent Garden in 2000 aantonen dat de twee protagonisten louter 

egoïstisch van elkaar gebruik maken om hun eigen verlangens te vervullen. In een moderne 

tijd is Wagners idee van een eenheid in de liefde niet meer van toepassing.
105

 Het Bayreuth 

Festival bracht in 2005 een productie van Christoph Marthaler. Deze bewerking geeft het 

lyrische drama een meer huiselijke sfeer, en dat zorgt voor een groot contrast. In de tweede 

akte wordt bijvoorbeeld het hoogtepunt van de liefdesnacht getoond doordat Isolde haar bloes 

open knoopt. Als Marke binnenvalt, knoopt hij haar bloes weer toe.
106

 Deze simpele gebaren 

passen niet bij de oorspronkelijke beladen sfeer van het drama. 

In een nieuwe eeuw werden ook nieuwe technieken en samenwerkingen met artiesten uit 

andere kunstvelden in het leven geroepen. Zo maakte Peter Sellars samen met video-artiest 
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Bill Viola een productie in 2005 voor het Opéra Bastille te Parijs. De beelden die op scherm 

getoond werden, werden ontworpen om parallel met de acties op scène mee te gaan.
107

 Ook de 

versie van Patrice Chéreau in 2007 in La Scala te Milaan bracht vernieuwing. In een 

ongespecificeerde tijd  focust hij vooral op de gezamenlijke doodswens van de twee 

geliefden. Wetende dat ze moeten sterven, geven ze zich beiden gewillig over aan de hysterie. 

Deze productie legt de klemtoon vooral op de psychose die de personages ondergaan. In 

Chéreaus regie komen woord en muziek niet per se als complementair aan bod. Hij wou 

vooral bewijzen dat er geen authenticiteit nodig is om het werk van Wagner op een even 

zinvolle manier te brengen.
108
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2. Opera vandaag 

Waarom kan opera vandaag nog blijven boeien, zelfs al kennen we de afloop van een verhaal? 

De verklaring hiervoor ligt volgens velen in het feit dat opera een kunst is van emoties. De 

artistieke expressies in de zang kunnen die emoties op een vrij directe wijze op de toehoorder 

overbrengen. Daarnaast behandelen opera’s vaak de grote vragen van het leven, zoals de 

zoektocht naar de eigen identiteit.
109

 Een goede operavoorstelling kan zijn publiek 

beroeren.
110

 Dankzij enkele hervormingen in de jaren ‘80 beleeft opera in de hedendaagse 

cultuur een nieuwe bloeiperiode. Een moderne omgang met het genre is een totaalkunst en 

brengt maatschappelijke thema’s aan met behulp van toneelspel, licht, drama, video, enz. De 

theatermaker moet zijn publiek overtuigen en aanzetten tot denken. Dat gebeurt tegenwoordig 

door een onvoorspelbaar  samenspel tussen deze verschillende componenten.
111

 

Elk werk vraagt om nieuwe interpretaties. Een moderne productie wil een nieuwe betekenis 

geven aan het werk.
112

 Inspelen op de verwachtingen van het publiek zou immers een 

verstarring van het genre opleveren. In de plaats daarvan moet het publiek juist uitgedaagd 

worden. Een belangrijke rol daarin speelt de dramaturgie. Die bewijst dat de 

uitvoeringspraktijk steeds verder ontwikkelt en ook nieuwe verrassingen kan opleveren.
113

 

Ook al keert men altijd terug naar de originele tekst en partituur, elke nieuwe bewerking is 

altijd een visie op het kunstwerk vanuit een eigen tijd. Daarom kan een opera altijd blijven 

vernieuwen.
114

 Teruggrijpen op bestaande inzichten is daarin mogelijk, maar moet altijd 

aangevuld worden vanuit een eigen dramaturgisch onderzoek. Een productie mag niet 

vervallen in remake van een bestaande visie, maar moet verder durven gaan dan een algemeen 

aanvaarde beeldvorming van het werk. Met respect voor het oorspronkelijke kunstwerk, kan 

er een nieuw en actueel perspectief geboden worden.
115

 

De dramaturgie bepaalt op die manier ook het gezicht van een operahuis. De dramaturg heeft 

een adviserende functie en bouwt met een kritische blik en in samenwerking met de artistieke 
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leider van het operahuis, de regisseur en dirigent een concept uit.
116

 De dramaturg staat in 

voor het toegankelijk maken van een productie, zowel voor het huis zelf als voor het publiek. 

Het takenpakket van een dramaturg bestaat daarom uit twee delen. In de eerste plaats 

onderzoekt hij de opvoeringstraditie, ontstaansgeschiedenis en thematiek van een werk. De 

regisseur wordt op die manier voorzien van allerhande informatie, maar krijgt ook 

perspectieven mee van de dramaturg. Vanuit de inzichten van de dramaturg kan de regisseur 

zijn eigen creatieve blik vinden en die ook tot vertaling brengen op de scène.
117

 Belangrijk 

daarbij is dat de dramaturg flexibel moet zijn en zich niet mag vasthouden aan één idee, maar 

dat constant moet bijstellen. Elke regisseur ontwikkelt de aanwijzingen van de dramaturg 

immers op zijn eigen manier.
118

 Als eerste toeschouwer geeft de dramaturg daarnaast ook 

kritiek tijdens het maakproces. Dit is onderdeel van de productiedramaturgie. Daarnaast staat 

de bureaudramaturgie, waarin de dramaturg publicaties verzorgt en inleidingen organiseert.
 119

 

Bij opera komt daar nog het specifieke aspect van de muziekdramaturgie kijken. De 

dramaturg moet namelijk bekijken hoe de muziek zijn stempel drukt op de vertelling. De 

regisseur moet op de hoogte zijn van de betekenis die de muziek in zich draagt alvorens hij 

met het werk aan de slag gaat. Een analyse van de partituur en muziekhistorische kennis 

geven mee vorm aan het concept dat een regisseur in zijn productie wil leggen.
120

 Omdat veel 

dramaturgen uit het teksttheater afkomstig zijn, wordt er soms een team van twee personen 

aangesteld: een theaterdramaturg en een muziekdramaturg.
121

  

 

2.1 De Vlaamse Opera 

De Vlaamse Opera is de enige grote opera instelling in Vlaanderen die functioneert aan de 

zijde van de Nationale Opera van België, de Koninklijke Munstschouwburg. De Vlaamse 

Opera zoals wij die vandaag kennen komt echter voort uit een lange reeks hervormingen. Als 

we het huidige beleid en visie willen begrijpen, loont het om te kijken hoe de Vlaamse Opera 

tot stand is gekomen. De geschiedenis van de instelling begint met de oprichting van de Opera 
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voor Vlaanderen (OVV). Die werd in 1981 in het leven geroepen wegens financiële 

moeilijkheden van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen en de Koninklijke Opera te 

Gent. Deze twee opera’s werden daarom gefusioneerd. Toen de Vlaamse Gemeenschap ook 

niet in staat bleek tegemoet te komen aan de financiële noden, werd de OVV ontbonden in 

1988. De Vlaamse Regering  was wel van mening dat er een volwaardige opera moest blijven 

bestaan en er werd een herstructureringsplan opgesteld. Als oplossing werd in datzelfde jaar 

de Vlaamse Operastichting (VLOS) opgericht. Gerard Mortier werd raadgever van het VLOS 

en de operahuizen in Antwerpen en Gent werden onder zijn toeziend oog grondig vernieuwd. 

Samen met de inspanningen van artistiek directeur Marc Clémeur, die van 1989 tot 2009 de 

opera leidde, groeide de Vlaamse Opera uit tot een operahuis met een internationale reputatie. 

Verdere hervormingen zetten zich intussen voort. In 1996 kreeg de instelling de naam 

Vlaamse Opera en kreeg het statuut van Vlaamse Openbare Instelling. In 2008 werd dat dan 

weer omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk, de Vlaamse Opera vzw van 

vandaag. Sinds 2009 is Aviel Cahn de artistieke leider van de Vlaamse Opera vzw.
122

 Onder 

zijn leiding werden in 2014 de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

verenigd in Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw.
123

 De fusie bleef 

aanvankelijk beperkt tot een administratieve, organisatorische en financiële samenwerking, 

zonder directe implicaties voor een artistiek project. In 2015 werd Sidi Larbi Cherkaoui 

aangesteld als de nieuwe artistieke leider van Ballet Vlaanderen. Er werd meer gestreefd naar 

een samenwerking met de artistieke leider van de Vlaamse Opera, Aviel Cahn. Met de 

oprichting van het Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen beoogden zij een 

gezamenlijk artistiek, inhoudelijk en grensoverschrijdend project te realiseren, zonder de 

eigenheid van opera en dans op te geven. Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen kunnen zo 

uitgroeien tot een internationaal uniek Kunsthuis waarin de twee traditionele genres een sterke 

impuls krijgen door een nieuw gemeenschappelijk artistiek traject. Deze plannen zullen 

verder uitgebouwd worden in het seizoen 2016-2017.
124
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2.1.1 Nieuwe visies op het genre 

De Vlaamse Opera heeft door de jaren heen een internationaal gerespecteerde reputatie en 

heel eigen karakter ontwikkeld. Daarbij zorgde de instelling voor een herdefinitie van het 

genre. Om de evolutie naar de hedendaagse visie weer te geven, kan men niet om de 

verdiensten van Gerard Mortier en Marc Clémeur heen. 

Gerard Mortier 

In de jaren ’70 was er een verstarring van het operagenre. De mensen die naar de opera 

kwamen, waren zogenaamde kenners die alles al over het werk hadden uitgepluisd en de 

aria’s van buiten kenden. Men had dringend nood aan een jonger publiek en zijn vroegere 

populariteit.
125

 In de tijd dat Mortier in Hamburg verbleef, zag hij dat opera’s ingestudeerd 

werden en dat de regisseur netjes zijn notities achterliet zodat een productie gemakkelijk 

hernomen kon worden. Het positieve aan deze arbeidsintensieve werkwijze was dat er elke 

avond een andere opera speelde.
126

 Toch zette Mortier zich af van dit Duitse stagione-

systeem, alsook van het vedettensysteem dat de operawereld nog enigszins bepaalde. Mortier 

was van mening dat opera iets te zeggen moest hebben.
127

 Aan het begin van de aanstelling 

van Gerard Mortier is de opera in een periode van restauratie aanbeland. Operahuizen zijn 

eerder verkopers van een product geworden en gaan zeker niet creatief en vernieuwend te 

werk in hun programmeringen.
128

 Toen hij in 1981 intendant van de Muntschouwburg in 

Brussel werd, voerde hij meteen enkele veranderingen door die het operalandschap langzaam 

maar zeker zouden transformeren.  

Eerst en vooral organiseerde hij nieuwe audities om het orkest te voorzien van betere 

muzikanten. Daarbij haalde hij bekende dirigenten zoals John Pritchard en Sylvain 

Cambreling naar de Munt. Ook de zangers moesten bereid zijn intensief mee te repeteren en 

een zekere theaterpersoonlijkheid  bezitten. Vele bekende sterzangers voldeden volgens 

Mortier niet aan deze eisen en werden dus ook niet door de Munt gevraagd.
129

 Mortier hechtte 

daarnaast veel aandacht aan communicatie en ijverde naar goedkopere tickets, waarbij hij het 

gebrek aan subsidies aankaartte. Op die manier zou het operagenre meer toegankelijk zijn 
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voor een breder publiek.
130

 Voorstellingen moesten volgens Mortier grotere risico’s nemen en 

vragen oproepen bij het publiek. Om dat ideaal te bereiken moet de intendant ook de 

financiële kant en communicatie  in rekening nemen. Dit zijn middelen om tot een vernieuwd 

operalandschap te komen.
131

 In de programmatie streefde Mortier vooral naar werken die hij 

waardevol genoeg vond om te brengen en die een nieuw licht konden werpen op de 

leefwereld van de moderne mens. In de eerste jaren koor Mortier voor Mozart en Verdi. Maar 

ook meer recente muziek, zoals de opera’s van Janaçek kwamen op het programma van 

Mortier. Daarnaast gaf hij ook nieuwe compositieopdrachten.
132

 In de ogen van Gerard 

Mortier was opera in de eerste plaats iets theatraal. Daarom hechtte hij veel belang aan de 

regisseur. Het aanwerven van Karl-Ernst Herrmann was een beslissende stap in het uitbuiten 

van een wereldreputatie.
133

 

Repertoire moet een bestanddeel van elke programmering zijn, vindt Mortier. De keuze van 

de opera’s per seizoen is belangrijk: verrassende combinaties kunnen ons met een hernieuwde 

blik naar een werk doen kijken.
134

 Daarbij is Mortier ook een voorstander voor programmatie 

rond bepaalde thema’s.
135

 In grote operahuizen hanteert men het stagione- systeem. Elke 

productie staat apart en heeft een daarvoor specifiek samengebrachte cast. De uitvoeringen 

kennen een korte duur. Daar tegenover staan instellingen die een repertoire-systeem hanteren. 

Hier bestaan de producties uit een vaste cast, verbonden aan het huis, en zijn de uitvoeringen 

verspreid over maanden.
 136 

Tegenwoordig werkt men in een semi-stagione systeem: in één 

seizoen zijn er een tiental voorstellingen te zien, die telkens een aantal weken spelen.  

Dat werken uit het operarepertoire in een hedendaags kader geplaatst worden, daar heeft 

Mortier geen problemen mee. In tegendeel, hij vindt dat een historische setting slechts een 

werkelijkheid nabootst. Elke historische imitatie is eigenlijk een interpretatie en is afhankelijk 

van de tijd waarin zo’n productie gecreëerd wordt. Het publiek kijkt er namelijk vanuit zijn 

eigentijdse denkwereld naar, waardoor een historiserende productie ook nooit op eenzelfde 

manier kan ervaren worden. Een nieuwe productie kan dan evengoed verplaatst worden naar 

een eigentijds kader. Het belangrijkste is dat de geest van het verhaal op een gepaste en 
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getrouwe manier wordt getoond.
137

 Historische werken kunnen zeker iets over de wereld van 

vandaag vertellen. De kracht van opera schuilt er juist in dat de toeschouwer zichzelf kan 

ontdekken in de emoties van het werk.
138

 Een productie moet geplaatst worden in de 

historische context van zijn ontstaansgeschiedenis én in de context van het tijdperk waarin de 

nieuwe productie gemaakt wordt. De geest van het oorspronkelijke werk wordt hierin 

gecombineerd met de actualiteit. Dankzij de informatie die de dramaturg aanreikt, is een 

geslaagde hedendaagse bewerking mogelijk. Men kan niet zeggen dat een werk gedateerd is, 

want het is nog steeds verstaanbaar op een podium in de 21
e
 eeuw.

139
 

Marc Clémeur 

De Vlaamse Opera klom onder het beleid van Marc Clémeur op tot een Europees niveau. 

Nieuwe sterren werden hier ontdekt en talloze bekende dirigenten en regisseurs vonden hun 

weg naar de Vlaamse Opera. Ook talent van eigen bodem kreeg via deze weg een kans om 

een internationale reputatie uit te bouwen.
140

 Dat de Vlaamse Opera in zijn beginjaren veel 

kritieken oogstte, is het teken dat er veel creatieve en gewaagde uitvoeringen op het 

programma stonden.
141

 In de eerste vijf seizoenen dat Marc Clémeur intendant van de 

Vlaamse Opera was (van 1989 tot 1994), was het zijn voornaamste doelstelling de instelling 

duidelijk te profileren. Onder meer dankzij de inspanningen van Gerard Mortier kende het 

operalandschap de laatste jaren een evolutie naar een re-theatralisering. Het ideaal van de 

opera als totaalkunst stond weer op de agenda. Deze tendens legde de weg naar vernieuwing 

open.
142

 

In de programmatie moet men steeds kiezen voor werken die interessant zijn om te brengen, 

of het nu een opera uit de 18
e
 of 20

e
 eeuw is. Clémeur hechtte veel belang aan repertoirewerk. 

Het repertoire is een reeks werken die de operaliefhebber regelmatig wil zien en horen. Omdat 

de werken zelf zo rijk en boeiend zijn, weet een hernieuwde interpretatie het publiek nog 

steeds te interesseren. Daarom komen dezelfde grote werken terug in steeds nieuwe 
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producties.
143

 In de Vlaamse Opera werd bij elk opgevoerd werk de cultuurhistorische context 

grondig onderzocht op zijn relevantie voor vandaag. De ene opera vergde een al meer van het 

origineel afwijkende interpretatie dan de andere. Van belang was vooral dat de bewerking 

nieuwe inzichten kon geven.
144

 Clémeur wou daarmee bewijzen dat opera geen museumkunst 

is, maar een levend genre. Er was ruimte voor persoonlijke visies, maar er werd niet gestreefd 

om het per se anders te willen doen. De Vlaamse Opera onder Marc Clémeur zocht vooral 

naar de essentie van opera. De leidraad van zijn beleid school dan ook in het vinden van een 

goede harmonie tussen de scenische interpretatie en de emotionele betekenis die in de muziek 

zit. 

In een opera ligt de partituur vast en kan men dus gaan aflezen wat de componist met de 

muziek wou bereiken. De scenografie laat daarentegen veel ruimte open voor interpretatie. In 

het moderne regietheater gaat de regisseur met veel vrijheid aan de slag met een origineel 

werk. Hierin wordt op zoek gegaan hoe oude verhalen ons vandaag nog kunnen 

aanspreken.
145

 De regisseur moet zich echter behoeden om zomaar het werk te actualiseren. 

Een fixatie op vernieuwing uit commerciële drijfveren is uit den boze. Een moderne 

bewerking moet altijd vertrekken vanuit een diepgaande reflectie over de oorspronkelijke 

creatie. Elke productie moet apart bekeken worden. De grote kracht van opera zit net in het 

spanningsveld dat wordt opgeroepen tussen drie historische periodes: het moment waarop de 

handeling zich afspeelt, de tijd waarin het werk gecomponeerd werd en de tijd waarin een 

regisseur het werk wilt brengen. De uitdaging schuilt er dan in om een context te creëren 

waarin de historische en de moderne waarden kunnen samen komen.
146

 De beste interpretaties 

zijn diegene die tot een unieke fusie weten te komen die ook aanslaat op een hedendaags 

publiek.
147

 

Onder Gerard Mortier zette de Vlaamse Opera verder wat de Munt begonnen was. Zo opende 

het seizoen 1989-1990 met een productie die de Munt groot had gemaakt: Simon Boccanegra 

van Verdi, in een regie van Gilbert Deflo. Maar al snel bleek dat de Vlaamse Opera een ander 

profiel dan dat van de Munt voor ogen had. De Vlaamse Opera haalde barokspecialisten als 
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Sigiswald Kuijken en Philippe Herreweghe in huis om ook barokopera’s op de planken te 

brengen. Tot 1997 bepaalde het dirigenten duo Silvio Varviso- Stefan Sotesz het muzikale 

profiel van de Vlaamse opera. Daarna wou Clémeur een nieuw muzikaal profiel uitbouwen. 

Marc Minkowski, een specialist in de oude muziek, werd voor een korte periode aangesteld. 

Hij kon via de historische uitvoeringspraktijk de uitbreiding naar een barokrepertoire 

doorzetten. Samenwerkingen als deze bracht een vernieuwing van het repertoire. Het was 

namelijk niet de gewoonte om barokopera’s te programmeren. Na Clémeur werd dit genre 

echter opgenomen in het standaardrepertoire van elk operahuis.
148

 Bijkomend zette Marc 

Clémeur in zijn eerste jaren aan de Vlaamse Opera een Puccini-cyclus met regisseur Robert 

Carsen en dirigent Silvio Varviso op het programma. Dat was een gewaagde keuze, want deze 

Italiaanse componist werd vaak als niet diepgaand genoeg beschouwd. Om die reden 

weigerde Gerard Mortier om ooit Puccini te programmeren. Maar Clémeur geloofde in het 

werk van Puccini. Hij ontdeed de opera’s van de overdreven pathos en de typische 

beeldkenmerken die eraan verbonden waren. De hechte samenwerking tussen regisseur en 

dirigent leverde een muzikaal-scenisch totaalconcept op. Het project leverde unieke resultaten 

op, waarmee de naam van de Vlaamse Opera op de kaart was gezet.
149

 

Het operapubliek kwam vooral voor de Romantische werken uit de 19
e
 en 20

e
 eeuw. Maar 

Clémeur wilde het hedendaagse publiek laten kennismaken met de enorme rijkdom van de 

operageschiedenis. Die bestaat uit vier eeuwen en Clémeur vond het de taak van de Vlaamse 

Opera om de vele facetten van die cultuurgeschiedenis te presenteren, in plaats van zomaar in 

te spelen op de verwachtingen of wensen van het publiek. Een programmatie die zich 

uitsluitend op het verleden richt, werkt zichzelf alleen maar tegen.
150

 Elk seizoen stond er 

zowel een barokopera als een hedendaags werk dat nog nooit in België werd opgevoerd op het 

programma.
151

 Zo kwam Billy Budd van Benjamin Britten in 1994 op de planken van de 

Vlaamse Opera. Niet veel later kwamen ook Lulu van Alban Berg, Oedipus Rex van Igor 

Stravinski en Le Grand Macabre van György Ligeti aan bod.
152

 Ook bracht Clémeur een 

verrijking van het repertoire met compleet nieuwe werken: Les Liaisons dangereuses van Piet 

                                                           
148

 Francis Maes, “De grondslagen voor een Europees huis van de muziek” in 18 Jaar Marc Clémeur: Of Een 

Hedendaagse Opera Voor Vlaanderen, Francis Maes et al. (Vlaamse Opera, 2008), 55. 
149

 Peter Van Der Lint, “Puccini aan de Schelde” in Op Zoek Naar De Harmonie Tussen Denken En Voelen: Vijf 

Seizoenen Vlaamse Opera, Marc Clémeur et al. Roeselare: Roularta books, 1994), 21. 
150

 Johan Thielemans “De hedendaagse opera: hardnekkige vooroordelen langzaam gesloopt” in Op Zoek Naar 

De Harmonie Tussen Denken En Voelen: Vijf Seizoenen Vlaamse Opera, Marc Clémeur et al. Roeselare: 

Roularta books, 1994), 33. 
151

 Marc Clémeur et al., Op Zoek Naar De Harmonie Tussen Denken En Voelen: Vijf Seizoenen Vlaamse Opera 

(Roeselare: Roularta books, 1994),13-14. 
152

 Francis Maes, “De grondslagen voor een Europees huis van de muziek” in 18 Jaar Marc Clémeur: Of Een 

Hedendaagse Opera Voor Vlaanderen, Francis Maes et al. (Vlaamse Opera, 2008),  57. 



34 
 

Swerts, Achilleus van Wim Henderickx, Richard III van Giorgio Battistelli en La Strada van 

Luc Van Hove. Deze bekende verhalen werden bewerkt voor het operagenre en werden 

gekoppeld aan een compositieopdracht.
153

 Daarbij werd de trilogie Das Glas im Kopf wird 

vom Glas met muziek van Eugeniusz Knapik en een scenografie van Jan Fabre in het leven 

geroepen.
154

 In de Vlaamse Opera waren er dus niet alleen de overbekende werken te zien. 

Als een operahuis dat doet, bestaat er het gevaar dat het genre in een stoffige routine 

terechtkomt. Dat zou alleen maar het cliché van de slaapverwekkende opera bevestigen. 

Clémeur vond dat dan ook een foute opvoeringstraditie.
155

  

De Vlaamse Opera anno 2016 

Uit de missie en beleid van het seizoen 2016-2017 legt de Vlaamse Opera de klemtoon op het 

brengen van grote werken uit de operageschiedenis naast nieuwe creaties. In de lijn van 

Mortiers en Clémeurs visies stellen hun producties de oorspronkelijke werken op een actuele 

manier ter discussie en projecteren ze daarbij naar onze huidige maatschappij. Met de 

integratie met het Ballet Vlaanderen, een fundamenteel nieuwe stap, gaat men ook steeds 

meer genre verbredend te werk.
156

 De Vlaamse Opera wil met zijn producties een breed 

publiek van alle leeftijden en sociaal-culturele achtergronden wil bereiken en aanzetten tot 

reflectie. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen positioneert zichzelf als een 

toonaangevende instelling in het cultuurleven in Vlaanderen en gaat op zoek naar 

samenwerkingen met artistieke persoonlijkheden uit andere kunsten.
157

 Per seizoen produceert 

Opera Vlaanderen zeven producties, met maximum twee hernemingen, en drie tot vier 

concerten.  

Hoewel een voorstelling in de Vlaamse Opera vooral de kern en de emotie van een verhaal 

goed moet overbrengen, is er veel vrijheid in de interpretatie van een werk. De Vlaamse 

Opera houdt rekening met de context en betekenissen van het oorspronkelijke werk, maar 

maakt vaak voorstellingen die uitgesproken zijn en radicale keuzes bevatten. De Vlaamse 

Opera van vandaag hecht daarom voor zijn producties veel waarde aan de dramaturg. Hij 
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ontsluiert betekenissen en schetst een werk in zijn ontstaanscontext en betekenis, zodat er 

ruimte is voor de regisseur om een eigen interpretatie te bieden en iets boeiend te brengen. In 

de aanloop van een nieuwe productie moeten er veel keuzes gemaakt worden. Eerst en vooral 

kiest de Vlaamse Opera welke werken er geprogrammeerd worden voor een seizoen. Die 

keuzes zijn vaak persoonlijke voorkeuren van de artistieke leider of huisdirigent. Daarnaast 

wordt er gekeken naar de praktische kant: het project moet immers haalbaar zijn in 

combinatie met de andere producties die dat jaar geprogrammeerd worden. Ook voor de 

planning moeten de gewenste zangers beschikbaar kunnen zijn. Een nieuwe productie moet 

daarnaast ook enig tijdsverschil hebben tot de vorige keer dat dezelfde opera in productie 

werd gebracht. De laatste keer dat Tristan und Isolde in een productie van de Vlaamse Opera 

te zien was dateert van 2001, met dirigent Silvio Varviso en Willy Decker als regisseur.
158

 Het 

muziekdrama van Wagner kon dus zeker in 2013 nog eens opnieuw geproduceerd worden. 

Daarbij komt dat de Vlaamse Opera per seizoen rond een thema werkt, ook daar moet de 

gekozen productie in passen. In het seizoen dat Tristan und Isolde geprogrammeerd was, 

paste dat perfect in het thema ‘Fatal attraction’. De keuzes van de Vlaamse Opera gaan van de 

grotere repertoirestukken tot onbekende werken. Daarnaast moet er ook een regisseur gekozen 

worden. Die worden vaak van buitenshuis gehaald. De artistieke leider en dramaturg kiezen 

dan vooral voor een theatermaker die ze interessant vinden en waarmee men graag wil 

samenwerken, of omdat zijn of haar manier van theater maken aansluit bij de gekozen opera. 

2.1.2 Tristan und Isolde (2013) 

De productie Tristan und Isolde uit het seizoen 2013-2014 van de Vlaamse Opera was een 

coproductie met het theatergezelschap Abattoir Fermé. De regie was in de handen van Stef 

Lernous, dramaturg van dienst was Luc Joosten. Dmitri Jurowski had de muzikale leiding. Op 

21 september 2013 vond de première in de opera van Antwerpen plaats. 

In het muziekdrama Tristan und Isolde van Wagner is er zeer weinig actie. Dat vraagt 

inspanningen van zijn publiek. Omdat een hedendaags publiek vooral denkt vanuit het 

visuele, focust ook deze bewerking van de Vlaamse Opera op een scenografie met een 

interessante beeldvorming. Als de visuele dramaturgie in een zinvolle relatie staat met de 

muziek, is een bepaalde regie in staat om je met een nieuwe blik naar Wagners werk te doen 

kijken.
159
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Intendant Aviel Cahn koos voor regisseur Stef Lernous om deze opdracht te vervullen. 

Lernous werd gekozen omdat hij er volgens Aviel Cahn er in kon slagen om de duistere 

kanten in de ziel te verbeelden. De combinatie van de regie van Stef Lernous en de muziek 

van Richard Wagner zou een zeker spanning kunnen geven. En dat is wat een productie 

boeiend kan maken.
160

 Eerder al maakte de artistiek leider van Abattoir Fermé, in 2011 in 

samenwerking met de Vlaamse Opera L’intruse. De keuze voor Wagner was minder evident. 

Tristan und Isolde is helemaal vol gezongen, en dat brengt beperkingen voor de regie met 

zich mee. De zangers moeten namelijk al veel energie geven, dus zijn er niet veel 

mogelijkheden om toch wat actie in het werk te steken. Het was de taak van Lernous om 

spanning te puren uit een drama dat stilstaat. Belangrijk in zijn aanpak vond Lernous om het 

verhaal terug te brengen naar een aards niveau, om het begrijpelijk voor het publiek te 

maken.
161

 Respect voor de geest van het werk moet daarbij behouden worden. Lernous wil 

niet per se iets spectaculair maken, maar eerder sferen creëren. Hij wil beelden weergeven die 

de kern, namelijk monumentaliteit en transcendentie, van het werk in zich dragen en tegelijk 

bevattelijk zijn voor een hedendaagse publiek. Lernous plaatst daarbij hyperrealistische 

decors tegenover het metaniveau dat eigen is aan het werk.
162

 Zo associeerde Lernous enkele 

momenten uit de verhaallijn met een B-film: het afgehakte hoofd van Morold dat wordt 

opgestuurd naar Isolde, Tristan die zich in vermomming door Isolde laat verzorgen, de 

toverdrank, enz.
163

 Daar tegenover plaatst hij de meer metafysische thema’s. Eens de 

liefdesdrank is gedronken komt de bovenaardse liefde tussen Tristan en Isolde naar boven, 

wat centraal staat in zijn enscenering van de tweede en derde akte.
164

  

Lernous wou het werk niet te analytisch, maar eerder intuïtief benaderen. Hij vertrok daarbij 

vanuit de muziek en liet ook ruimte aan de zangers om hun personage op hun eigen manier 

neer te zetten. Lernous concentreerde zich vooral op de grote lijnen en wou ook het gevoel 

van tijdloosheid vatten.
165

 Deze productie van de Vlaamse Opera richt zich daarvoor op de 

drijfveren en emoties van de personages. De hele voorstelling is opgebouwd rond het niet tot 

een oplossing komen, waar het Tristan-akkoord voor staat.
166

 De enscenering wilt aantonen 

                                                           
160

 “The making of Tristan und Isolde”, http://cobra.canvas.be/cm/cobra/muziek/1.1756363, laatst geraadpleegd 

op10 juli 2016. 
161

 “Tristan und Isolde”, http://cobra.canvas.be/cm/cobra/podium/1.1733196, laatst geraadpleegd op 10 juli 2016. 
162

  “The making of Tristan und Isolde”, laatst geraadpleegd op 10 juli 2016, 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/muziek/1.1756363. 
163

 Ibid., laatst geraadpleegd op 10 juli 2016.  
164

 “Monumentaliteit en zinnelijkheid: een interview met regisseur Stef Lernous” in Programmaboekje Tristan 

und Isolde, 2013, Vlaamse Opera Antwerpen/Gent, 32. 
165

 Ibid., 32. 
166

 Uit gesprek met Luc Joosten, 13/07/2016. 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/muziek/1.1756363
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/podium/1.1733196
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/muziek/1.1756363


37 
 

dat het over absolute liefde gaat. Lernous tracht ‘de wereld achter de wereld’ weer te geven. 

Daarvoor maakt Lernous gebruik van tegenwerelden. Hij plaatst het verhaal van Tristan en 

Isolde in omgevingen die niets met de plaats van de handeling te maken heeft. Die vreemde 

werelden wakkeren de verbeelding van de toeschouwer aan.
167

 

Keuzes in de regie van Lernous 

Alvorens er verder gegaan wordt met de specifieke keuzes in de regie, is het zinvol om even 

een beeld te schetsen wat er op het podium bij de Vlaamse Opera in de productie Tristan und 

Isolde te zien was: 

Akte I: We bevinden ons in een groezelige achterbuurt in een Duitse stad van de jaren 

’70. De straatlamp werkt maar half, de muren zijn vuil en de gebouwen zijn 

bouwvallig. Op de straat staat aan de zijkant een politiewagen met zwaailichten 

geparkeerd.
168

 Op de stoep voor een pornobioscoop staan veel mensen stil, titels als 

“Lustvolle Tiere” en “Sie Leben in Sünde” zijn boven hen op het uithangbord te lezen. 

Ze kijken naar het lijk van Morold dat vlak voor de ingang van de bioscoop met 

afgehakt hoofd tussen zijn benen en een zwaard in zijn borst ligt. Naast de bioscoop is 

er ook een klein cafeetje, dat en al net zo ongure sfeer heeft. Isolde zit neer op een 

stoel ter hoogte van de politiewagen. Brangäne staat naast haar. Later komt Tristan uit 

het café en gaat ter hoogte van de straatlamp staan, aan de andere kant van de scène. 

Beide personages ijsberen wat over de scène heen, maar blijven het grootste deel van 

de akte elk aan hun zijde van het podium. Met het verloop van de akte zijn er steeds 

minder mensen op het podium te zien. Na het drinken van de liefdesdrank verschuiven 

de bioscoop, het café en de politiewagen naar achteren.
169

 Tristan en Isolde bevinden 

zich nu op een veel legere scène en zitten gelukzalig glimlachend elk op een stoel aan 

de zijkanten van het podium.
170

 

Akte II: Brangäne en Isolde komen de toiletten aan de achterkant van de seksbioscoop 

binnen. We zien niet de toiletten zelf, maar de wastafels. Net als de buitenkant, is ook 

de binnenkant van de bioscoop vooral vervallen en vuil. De spiegels zijn vuil, tegels 

zijn afgevallen, afval ligt in de hoeken en de kranen van de wastafels zien er verroest 
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uit. De ruimte is door een centrale muur opgesplitst in twee delen: de mannen- en 

vrouwentoiletten.
171

 Isolde is in de wolken en gaat gezwind haar make-up bijwerken 

aan de spiegels. Ze is met haar gedachten bij haar geliefde en luistert niet naar de 

waarschuwingen die Brangäne haar toevertrouwt. Isolde stuurt haar dienstmeid weg en 

dooft de lichten, het teken voor Tristan dat de kust veilig is en dat hij binnen mag 

komen. Op dat moment begint er een pornofilm af te spelen op het bioscoopscherm 

dat bovenaan hangt. We bevinden ons immers in de seksbioscoop en kunnen zo 

meekijken met de film die die avond op het programma staat. De film, die overigens 

niet veel erotische details toont, stopt wanneer Tristan binnenstormt aan de kant van de 

mannentoiletten. De twee geliefden leunen tegen de muur die hen scheidt. Gedurende 

de akte zullen ze zo blijven zitten en is er geen fysiek contact tussen de twee. Wanneer 

Brangänes waaklied weerklinkt, is er een oog te zien op het bioscoopscherm. De 

geliefden bevinden zich in een extase, waar ze niets van de buitenwereld waarnemen. 

Zo merken ze ook de gezichten niet op, die in de spiegels verschijnen. Het zijn de 

gezichten van koning Marke en zijn gevolg, want niet veel later floept het licht weer 

aan. Eerst komt Kurwenal binnen gesneld om Tristan te waarschuwen, maar die wordt 

snel gevolgd door koning Marke en Melot. Ook vier meisjes, twee aan de kant van 

Tristan en twee aan de kant van Isolde, komen binnen en gaan onbeweeglijk voor de 

spiegels staan. ze zijn voorzien van een rijkostuum, compleet met zweepje en lange 

zwarte laarzen. Brangäne is intussen ook weer aan de zijde van haar meesteres 

verschenen. In de commotie kunnen Tristan en Isolde elkaar voor het eerst voorbij het 

muurtje aankijken. Ze blijven elkaar aankijken, maar raken elkaar nog steeds niet aan. 

Wanneer het tot een conflict tussen Melot en Tristan komt, plaatst Tristan het 

getrokken mes van Melot op zijn buik en steekt zichzelf neer. Het licht op het podium 

verandert in deze dramatische gebeurtenis van de belichting die er al was over roze 

naar groen.
172

 

Akte III: De laatste akte vindt plaats in een restaurant. Aan de zijkant is er ook een 

toog. Op de achtergrond is de horizon te zien. Het zaalpersoneel loopt heen en weer en 

zet de tafels. Intussen wast de barman glazen af. Tristan ligt aan een trapje voor de 

eetzaal neer op Kurwenals schoot. Voor de toog staat een groep mensen die met hun 

smartphones foto’s nemen van de gewonde Tristan. Als in een tableau vivant staan ze 
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stil. De mensen zien er bleek en emotieloos uit. Even later verplaatsen de 

toeschouwers zich met heel trage bewegingen naar de tafeltjes, waar ze elk een plekje 

zoeken om neer te zitten.
 173

 Het zaalpersoneel komt af en toe kijken bij Tristan en 

leggen een wit laken over hem heen. Maar Tristan springt niet veel later recht. Als hij 

hoort dat Isolde onderweg is, omhelst hij in zijn vreugde Kurwenal, maar voor het 

merendeel van de akte zijgt hij weer neer. Als hij echt bijna stervende is, komen de 

mensen van de tafeltjes weer om hem staan om foto’s te nemen. Isolde baant zich een 

weg door de mensen en neemt hem in haar armen. Tristan sterft en de 

restaurantgangers lopen langzaam de scène af. Het zaalpersoneel bevindt zich wel nog 

achter de bar. Als Isolde bewusteloos op het lijk van Tristan neervalt, is er aan de 

horizon op de achtergrond bliksem te zien. Intussen komt Kurwenal er bij. Ook 

Brangäne en Marke verschijnen op het podium. Als Melot er ook aankomt, grijpt 

Kurwenal hem beet en duwt hem tegen een muur naast de toog. Als Isolde terug bij 

bewustzijn komt, trekken alle andere personages zich terug aan de toog. Isolde richt 

zich op en op de achtergrond wordt het onweer erger.
174

 Het licht op de scène schijnt 

nu enkel op Tristan en Isolde. Als Isolde haar Liebestod gezongen heeft, staat Tristan 

recht en neemt hij haar bij de hand. Samen wandelen ze naar de horizon. Het licht 

wordt gedoofd, tegen de warme rode gloed aan de horizon zien we enkel nog hun 

schimmen.
175

 

De regisseur maakte enkele opvallende keuzes , die enige duiding nodig hebben. Met de regie 

wou de productie van de Vlaamse Opera een beweging van buiten naar binnen volgen, wat 

overeenkomt met de steeds verdere afzetting van de realiteit van Tristan en Isolde doorheen 

het muziekdrama. In de decors wordt er daarmee van een straatbeeld naar de toiletten aan de 

binnenkant van de bioscoop en tot slot naar het restaurant gegaan.
176

  

In de eerste akte draait het om Tristan en Isolde die onderweg zijn. Dat hoeft daarom niet op 

een schip te zijn, zoals dat in het libretto van Wagner staat. De regie moet metaforen 

blootleggen en die invullen door andere beelden is daarbij perfect mogelijk. Door zich daar op 

te concentreren staat een nieuwe situatie vaak dichter bij de oorspronkelijke betekenis. Stef 

Lernous zocht met de pornobioscoop een vergelijkbare verhouding die in het originele werk 

aanwezig is en waar het publiek zich kan oriënteren.  
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De tweede akte vindt plaats in de vieze toiletten van de pornobioscoop. Wat de regisseur daar 

voornamelijk mee wou aantonen was dat Tristan en Isolde zich helemaal niet meer bewust 

zijn van hun omgeving. Ze denken alleen maar aan elkaar en sluiten de buitenwereld uit. Dat 

ze elkaar niet zien of aanraken toont aan dat dat in hun liefde voor elkaar geen vereiste is. Hun 

liefde staat daar boven. De akte is een vermenging van het publieke en het private. Ze beleven 

hun meest intieme moment samen net in een openbaar toilet. Dat er op het beeldscherm een 

kort stukje pornofilm getoond wordt, is om de erotisch beladen sfeer aan te kondigen. 

Oorspronkelijk was het idee van Lernous om gedurende de hele akte een pornofilm te laten 

spelen. Maar de aandacht van het publiek zou dan meer gericht zijn op het beeldscherm dan 

op de zangers op scène. Ook zorgde het voor moeilijkheden met de belichting. Uit deze 

praktische overwegingen werd in samenspraak met de dramaturg van het plan afgestapt. Het 

oog dat even later op datzelfde scherm verschijnt kan voor verschillende dingen staan: het oog 

van Brangäne, Marke, de samenleving, enz. Het gaat om het spel van kijken en bekeken 

worden. Ook de gezichten die in de spiegels verschijnen zijn om deze reden in de regie 

opgenomen. Daarbij heeft dit een iets concretere functie dan het oog dat op het scherm 

verschijnt: het voorspelt concreter de binnenkomst van koning Marke. Dat de meisjes uit zijn 

gevolg in ruiter pakjes verschijnen, is een teken van de geformaliseerde wereld die 

binnendringt. Het straalt ook dominantie uit en geeft de strenge en afkeurende blik van de 

maatschappij weer. De keuze voor de ruiter pakjes staan ook in verband met de jacht waar 

koning Marke op dat moment van terugkeert.  

De keuze van het restaurant in de derde akte sluit ook bij deze visie aan. Het belangrijke was 

dat Tristan zich in een openbare ruimte bevond, omdat Tristan daarbij in een vreemde situatie 

geworpen wordt. Lernous wou vooral het contrast tussen de complexe gevoelens van Tristan 

en de banaliteit van de situatie benadrukken. Zo staat de ober de hele tijd glazen te wassen, 

terwijl er even verder iemand aan het sterven is. De omstaanders kijken er gewoon op toe en 

nemen geen deel aan het lijden van Tristan, ze komen enkel een kijkje nemen uit 

nieuwsgierigheid. In deze akte wordt de buitenwereld binnengebracht, maar louter om te 

tonen dat Tristan daar niet meer toe behoort. Als Isolde sterft, valt zij niet neer op het lijk van 

Tristan, maar stappen ze samen naar de apocalyptische horizon. Het staat niet letterlijk in het 

libretto van Wagner dat Isolde sterft en de regisseur kan dan zelf beslissen wat het einde 

betekent. Uit deze beeldspraak kunnen we afleiden dat Tristan en Isolde niet per se sterven, 

maar eerder de wereld rondom hen, die voor hen niet langer als reëel overkomt. 
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3. Drie centrale thema’s in Tristan und Isolde 
 

Het verhaal van Tristan und Isolde is er één over een bovenaardse liefde die enkel zijn 

oplossing in de dood kan vinden. Richard Wagners werk is doorspekt van erotiek. De 

spanning die doorheen het hele muziekdrama wordt opgebouwd, wordt slechts opgelost als de 

geliefden zich kunnen verenigen in de dood. Erotiek en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarbij staat de innerlijke wereld van de twee hoofdpersonages, de helden, 

centraal. De held, erotiek en de dood zijn elk apart interessante thema’s die in dit praktische 

deel worden uitgelicht. Eerst en vooral wordt er gekeken hoe Wagner elk van de thema’s in 

zijn muziek karakteriseert, vervolgens wordt er gekeken hoe de thema’s in de productie 

Tristan und Isolde (2013) op het podium van de Vlaamse Opera te zien waren. 

3.1 De Held 

De held is een thema dat Wagner in zijn werk vaak aangrijpt. Vaak staan hele opera’s in het 

teken van de held en zijn acties. De plot draait rond de queeste en bestaanswereld van het 

hoofdpersonage, de rest van het verhaal vloeit voort uit de dingen die de held meemaakt. De 

personages zijn typische helden, die vaak onbevreesd allerlei acties ondernemen om hun doel 

te bereiken. In Tristan und Isolde profileert Wagner de held niet duidelijk of op dezelfde 

manier als de onversaagde Lohengrin uit de gelijknamige opera of Siegfried uit Der Ring des 

Nibelungen. De omzetting van de middeleeuwse bron van Gottfried von Strassburg naar een 

modern drama leidt tot een verandering in het karakter van de held: Tristan belichaamt niet 

meer helemaal het hoofse ridderideaal.
177

 Hoewel er in het muziekdrama een focus is op 

individualiteit treedt het thema van de held in Tristan und Isolde niet op de voorgrond. 

3.1.1 De held bij Wagner 

Wagner zette de romantische held in om aan te tonen dat de wereld om onze innerlijke 

gevoelens draait. De romantische held is gevangen in zichzelf: door de heersende sociale 

conventie kan hij zijn verlangens niet verwezenlijken. De held zoekt daarom  een uitvlucht 

van de samenleving. Van belang is daarbij ook dat de held eenieder die met hem in contact 

komt ook stimuleert om de realiteit te ontvluchten. Door middel van romantische liefde kan 

de held inzicht krijgen in een hogere wereld. Omdat de held niet tot rust kan geraken in de 
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samenleving waarin hij vast zit, zoekt die zijn heil vaak in zelfmoord.
178

 Uit de middeleeuwse 

Duitse sagen zoals Lohengrin en Parsifal ontwikkelde Wagner een epische held voor zijn 

drama’s. In de tijd dat hij die ideeën ontwikkelde, verloor Wagner zijn geloof in Duitsland. 

De epische held kon door middel van een heroïsche actie de wereld van corruptie redden. 

Deze held vertrouwt op zijn kracht, is moedig en wil zichzelf bewijzen. Hij belichaamt de 

ridderidealen: hij is trouw aan een heer en beschikt over een goede dosis eergevoel. Zijn 

toewijding ligt bij zijn heer en bij uitbreiding ook de hele samenleving, en zeker niet bij 

zichzelf. In die doelstellingen is hij tegelijk een geïsoleerd figuur die boven de maatschappij 

uitstijgt.
179

 Nog voor hij Isolde ontmoet kan Tristan gezien worden als een epische held die 

Ierland in de naam van zijn heer, koning Marke, gaat veroveren. Maar eens hij na het drinken 

van de liefdesdrank zijn gevoelens voor Isolde uit, schudt hij dat imago van hem af. De 

kenmerken van de romantische held passen dan veel meer bij hem. 

In Tristan und Isolde staat een Romantische subjectiviteit centraal. Het drama richt zich op de 

leefwereld en emoties van de protagonisten. Maar die subjectiviteit vormt meteen ook een 

probleem, want in hun bovenaardse liefde leggen Tristan en Isolde hun zelfbewustzijn van 

zich af om volledig in elkaar te kunnen opgaan.
180

 Een drama gaat doorgaans tussen de 

protagonist en een antagonist, maar de personages staan hier op gelijke hoogte. Beide 

personages isoleren zich van de buitenwereld en bevinden zich samen in hun eigen extatische 

droomwereld. Zo stelt Tristan op het einde van de eerste akte de absurde vraag: ‘Welcher 

König?’ en hoort Isolde een melodie die de andere personages niet horen: ‘Höre ich nur diese 

Weise?’.
181

 Het drama draait helemaal om de twee geliefden en niet om ofwel Tristan, ofwel 

Isolde. Van echte individuen kunnen we niet meer spreken. En hoewel Tristan door Kurwenal 

en ook Marke letterlijk een held wordt genoemd, waarmee Isolde trouwens de draak steekt in 

de eerste akte, is het niet vanzelfsprekend om ook maar één van de twee geliefden als held te 

omschrijven. 
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De held wordt bij Wagner doorgaans gekoppeld aan een mannelijk personage. Zijn 

vrouwelijke tegenspeelster offert zich daarbij op voor de man die ze liefheeft. Dat draagt een 

grote morele kracht in zich, die zelfs groter is dan die van de held. De vrouw daagt de positie 

van de man als held uit. Daarom is de rol van de vrouw zeker niet te onderschatten.
184

 Wagner 

was eigenlijk zeer androcentrisch ingesteld en plaatste de mannelijke held vaker op de 

voorgrond. Toch was hij tegelijk ook gefascineerd door de vrouw. Dat bewijzen zijn affaires 

in zijn persoonlijk leven al, waarbij hij Mathilde Wesendonck als zijn muze beschouwde. In 

briefwisseling naar haar schrijft hij zelfs dat hij de compositie voor Tristan und Isolde aan 

haar te danken heeft. Daarnaast keek Wagner op naar de sopraan Wilhelmine Schröder-

Devrient. In haar krachtige persoonlijkheid en haar uitvoeringen herkende hij de verbintenis 

tussen romantische liefde en tragische eros.
185

 De vrouw zag hij als een verlosser van de held. 

Wagner boog zich dan ook over de verhouding tussen beide geslachten.
186

 

De twee geliefden worden verscheurd tussen de realiteit en hun ideale wereld die ze in de 

dood willen bereiken. Beiden hebben sociale verplichtingen: Tristan wordt geacht trouw te 

zijn aan koning Marke en Isolde moet haar nationale eer en Morold wreken.
187

 Een 

volwaardige held met ridderlijke idealen zou zijn eer niet in de steek laten en zonder 

nadenken zijn verplichtingen vervullen, ook al betekent dat het achterlaten van een geliefde. 

Tristan en Isolde laten hun sociale verplichtingen echter wel achterwege, om zich helemaal 

over te geven aan de andere. In het merendeel van de opera volgen hun handelingen dan ook 
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Kurwenal, eerste akte: 

“Ein Herr der Welt 

Tristan der held!”
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Marke, derde akte: 

“Mein Held, mein Tristan!”
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“Een heer der wereld, 

Tristan de held!” 

 

 

“Mijn held, mijn Tristan!” 
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uit hun onaardse verlangen naar elkaar, ze staan buiten zichzelf. In die zin voldoen ze beiden 

niet aan de idealen van een held.  

Tristan worstelt vooral met zichzelf. Hij lijkt eerder een anti-held die niets onderneemt en 

aanvankelijk zelfs bereid is zijn grote liefde aan Marke uit te huwelijken. Als hij zou 

omschreven worden als de held van het verhaal, is hij een vrij zwakke held. Als hij echt de 

grote krijgsman is die de oorlog in Ierland gewonnen heeft, zou hij een tweegevecht met 

Melot makkelijk moeten winnen. Daarbij moet er opgemerkt worden dat Tristan meer heeft 

moeten lijden in het erkennen van zijn liefde voor Isolde. Hij werd meer dan haar verscheurd 

tussen zijn verlangen en zijn eer.
188

 Het verterende liefdesgevoel voor Isolde maakt hem mak, 

waardoor hij gewond raakt. Daarbij kan hij ook beschouwd worden als een soort mislukte 

zelfmoordenaar. Zijn grootste ‘heldendaad’ bestaat er in dat hij uiteindelijk degene is die hen 

samen naar een ultieme verlossing in de dood leidt. Isolde heeft daarentegen een meer 

uitgesproken en temperamentvol karakter. Ze is ondernemend en wilskrachtig, zo is ze heel 

zeker van haar besluit Tristan de gifbeker te geven en zelf ook te sterven. Ook barst ze in de 

eerste akte in woede uit in de aria ‘Etartet Geschlecht!’. De omstandigheden dwingen haar, 

maar ze wil helemaal niet mee naar Cornwall. Isolde is een geëmancipeerde vrouw die goed 

weet wat ze wilt.
189

 Maar dit betekent niet dat zij daarom meer held van het verhaal dan 

Tristan is. De twee geliefden moeten als één geheel gezien worden, samen zijn ze het 

hoofdpersonage. We moeten ook in het achterhoofd houden dat bij alles wat ze doen, ze 

gedreven worden door hun uitzinnig verlangen. Daarbij handelen ze misschien anders dan dat 

ze gewoon zijn. Daarom biedt een blik op hun karakter niet meteen een getrouwe weergave 

om één van hen een held te noemen of niet. De focus van het muziekdrama ligt dan ook meer 

op hun getormenteerde gevoelens voor elkaar, dan op een heldenimago. 

 

3.1.2 De held bij de Vlaamse Opera 

Het is vaak een verleidelijke keuze om in een productie van Tristan und Isolde Tristan als de 

held voor te stellen. Zo legde bijvoorbeeld de productie van Jean-Pierre Ponnelle uit 1981 de 

focus op Tristan. Vooral in de laatste akte, waarin Tristan sterft, wordt hij centraal geplaatst. 

Isoldes dood stond daarbij ook volledig in het teken van de held, terwijl zij eigenlijk degene is 

die de liefdesdood het meest intens beleeft. Zij sterft immers niet aan een wonde, maar uit 
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puur verlangen om hem te verenigen in de dood.
190

 Dit gegeven toont aan dat zij een minstens 

even belangrijk personage is en dat een productie niet altijd puur vanuit Tristan als held mag 

denken. De complexiteit van de personages bij Wagner toont immers al aan dat er in dit 

muziekdrama geen klassieke held aanwezig is. Daarbij kan zelfs de vraag gesteld worden of  

er wel überhaupt een held kan aangeduid worden. 

In de productie van de Vlaamse Opera uit 2013 is het thema van de held dan ook niet echt aan 

bod gekomen. De focus van de regie lag op het onweerstaanbare verlangen tussen de twee 

hoofdpersonages en niet zozeer op de held. Tristan keert dan wel als een oorlogsheld terug uit 

Ierland en wordt door de gemeenschap gezien als een held. Maar de focus op de emoties van 

de personages zorgt voor een dubbelheid: Tristan wordt dan wel als held ontvangen door de 

samenleving, maar hij vindt zichzelf zeker geen held. Heldendom wordt voor hem irrelevant 

nadat hij zich overgegeven heeft aan zijn liefde voor Isolde. Een held zijn zegt hem niets 

meer, want alle wereldse gegevens zweert hij af. 

Hoewel er niet veel aandacht aan het thema held wordt besteed in de productie van de 

Vlaamse Opera, kunnen we vooral in de persoonsregie toch enkele kenmerken ontdekken 

zoals de held in Tristan und Isolde bij Wagner gethematiseerd werd. Daarbij zijn er ook 

enkele verschillen te merken, het begrip ‘held’ is helemaal anders bij een hedendaags publiek 

dan dat was voor een publiek van de 19
e
 eeuw. Ook daarom heeft de Vlaamse Opera het 

thema van de held niet overdreven uitgebuit. 

In de eerste akte wordt het temperamentvolle karakter van Isolde al zichtbaar: als ze van 

Brangäne verneemt dat ze onderweg zijn naar Cornwall, springt ze woedend van haar stoel 

op. Isolde loopt driftig heen en weer over de scène. Isolde is ook heel vastberaden in haar 

beslissing het gif aan Tristan te geven, ze grist snel het flesje uit haar handtas en houdt het 

stevig vast. Als ze in de tweede akte haar dienstmeid beveelt om de toorts te doven, geeft ze 

Brangäne daar ongeduldig een duw bij.  

Tristan is daarentegen in de eerste akte nogal nonchalant. Hij behoudt zijn cool en blijft wat 

op een afstand van Isolde, hij is immers onderweg om haar uit te huwelijken aan koning 

Marke. Hij leunt achteloos tegen de straatlamp. Met zijn zonnebril op en gouden kettinkje 

rond zijn nek vertoont hij hiermee wat machogedrag. Na het drinken van de liefdesdrank stelt 

hij zich echter veel kwetsbaarder op. Als Marke verwijtend over hem heen komt staan nadat 

hij het paar betrapt heeft, zakt Tristan in de grond. Tristan wordt eraan herinnerd dat hij zijn 
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plicht tegenover zijn koning niet is nagekomen. Het is duidelijk dat Tristan in tweestrijd met 

zichzelf zit. Maar de gedachte aan een vereniging met zijn geliefde Isolde in de dood doet 

hem even weer opflakkeren: hij stort hem zelf op het getrokken mes van Melot. In de versie 

van Wagner verdedigt Tristan zichzelf met zijn eigen zwaard, maar wordt hij toch 

neergestoken. In de Vlaamse Opera-productie is het dus duidelijker dat Tristan de liefdesdood 

heeft ingezet, wat zijn belangrijkste en tevens eerste echte ondernemende daad is. De laatste 

akte is volledig gewijd aan de dood van Tristan. In het restaurant waar hij zich bevindt, komt 

er een menigte rond hem staan. Allen willen ze per se een foto van de beroemde held. Maar al 

gauw merken ze dat Tristan het heldendom heeft opgegeven en zich op een andere realiteit 

concentreert. Ze verliezen hun interesse en letten verder niet meer op hem. 

 

3.2 Erotiek 

Tristan und Isolde is het werk bij uitstek dat om erotiek draait. Meer zelfs: het gaat om de 

kwelling die intrinsiek met liefde verbonden is. Het muziekdrama is gebaseerd op het gevoel 

van verlangen dat de hoofdpersonages ervaren. Belangrijk daarbij is dat de liefdesgevoelens 

tussen de twee hoofdpersonages niet louter op seksualiteit gericht zijn, maar een transcendent 

karakter hebben. Hun liefde voor elkaar stijgt boven de realiteit van het alledaagse uit. 

Problemen als sociale conventie speelt de geliefden parten, ze kunnen niet bij elkaar zijn. 

Daarom kan hun liefde in deze wereld niet bestaan. De enige plek waar ze volledig in hun 

liefde voor elkaar kunnen opgaan, is in een leven na de dood. Tristan und Isolde is 

opgebouwd rond het feit dat het verlangen van de geliefden niet kan vervuld worden. Deze 

spanning brengt een erotische lading met zich mee, die het hele muziekdrama overheerst. 

Hoewel erotiek in onze tijd een andere invulling krijgt, komt Wagners muziek nog steeds 

erotisch over op de hedendaagse luisteraar. 

3.2.1 Erotiek bij Wagner  

Wagner verwerkte al langer erotiek in zijn muziek: van de lusten in Tannhäuser tot de 

sensuele liefde in Die Walküre uit Der Ring des Nibelungen. Met Tristan und Isolde bereikte 

hij daarin een hoogtepunt.
191

 Wagner was de eerste om een muzikale taal te ontwikkelen die 

erotische stimulatie, passionele opwinding en de kwelling van liefde kon representeren. Heel 

ongewoon was ook dat hij deze representaties centraal plaatste. Dit zorgt ervoor dat de 
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muziek alleen al heel wat reacties bij de luisteraars uitlokt. De grootste kritieken die Wagner 

kreeg waren niet om zijn antisemitisme, maar omtrent zijn erotiek. Het excessieve gedrag van 

de personages werd sociaal onaanvaardbaar bevonden. Toeschouwers uit de 19
e
 eeuw waren 

ontzet door de seksuele geprikkeldheid die ze ervaarden bij het bijwonen van een 

uitvoering.
192

 Het verleidelijke karakter van het muziekdrama zat niet zozeer in de 

scenografie, maar zat vervat in de muziek zelf. Dankzij de immaterialiteit van muziek kon de 

erotische muziek van Wagner de censuur ontsnappen. Het erotische paste immers niet thuis in 

het ideaal van de Romantische liefde. Wagner zelf beweerde daarbij dat zijn muziek niet 

gemaakt was om lust op te wekken. Naar zijn eigen zeggen waren zijn bedoelingen enkel 

filosofisch. Voor Wagner belichamen Tristan en Isolde echter emblemen van een universele 

moraal en erotische dilemma’s.
193

 Maar uit briefwisselingen en autobiografieën blijkt dat 

Wagner wel degelijk werkte vanuit een fascinatie voor seksuele liefde.
194

 

Het nieuwe Romantische ideaal van Wagner gaat om een verwarde relatie tussen liefde, 

seksuele drang en erotiek. Het is een liefde die verlangens wil voorbijstreven, maar tegelijk 

ook niet onderuit kan van het seksuele aspect. Deze tegenstrijdige visies mondt uit in een 

incoherent concept van de liefde, dat ook de toeschouwer verward achterlaat.
195

 Wagner werd 

in zijn visie op de liefde beïnvloed door de filosofen Ludwig Feuerbach en Arthur 

Schopenhauer. Feuerbach had een optimistische visie op liefde. Dit staat in contrast met de 

unieke en vernietigende kracht van erotische passie bij Schopenhauer.
196

 Schopenhauer 

argumenteert dat passie alleen maar kan leiden tot ongeluk: passie steunt op een waanbeeld, 

waardoor die nooit bevredigd kan worden. Wagner grijpt deze idee gretig aan, maar neemt de 

ideeën van Schopenhauer niet letterlijk over. Wagner voegt daar een Todessehnsucht aan toe: 

er is een verlangen naar de dood, want daarin schuilt de enige oplossing om aan de 

allesverzengende passie te voldoen.
197

 

De gevoelens die Tristan en Isolde voor elkaar voelen zijn zeer complex. De geliefden zijn 

geïsoleerd van de maatschappij en haar regels. Hun liefde kan onmogelijk uitmonden in een 

happy end, want het is een liefde zonder toekomst. Het is een ontwrichtende liefde, die ook 

steunt op seksuele begeerte. De liefde die hen verenigt is belangrijker dan de dood.
198

 We 
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weten niet zeker wat hen tot die onuitspreekbare liefde voor elkaar drijft: ontstaat het uit een 

louter erotisch verlangen of is Isolde via het Florence Nightingale effect uit sympathie voor de 

gewonde Tristan in zwijm gevallen terwijl ze hem verzorgde?
199

 Als we de voorgeschiedenis 

en eerste ontmoeting van Tristan en Isolde kennen, weten we eigenlijk al dat ze gedoemd zijn 

in hun liefde voor elkaar. De liefde is in Tristan und Isolde een lotsbestemming: ze overvalt 

en voert ten gronde. Er is geen ontsnappen aan. Het muziekdrama van Wagner zoomt in op 

hun neergang die volgt uit hun onweerstaanbaar verlangen. De Liebeslust die in Tristan und 

Isolde centraal staat is een spanning van verlangen en vervulling. De muziek is in staat om de 

onuitspreekbare gevoelens uit te drukken. Wagner bootst met zijn compositietechnieken niet 

alleen fysiologische processen, zoals het (bijna) bereiken van een orgasme, maar ook 

abstracte zielenroerselen uit. De muziek van Wagner is in staat om de vele aspecten van 

erotiek te vatten. De luisteraar kan dankzij de muziek het verhaal gevoelsmatig ervaren en 

begrijpen.
200

 

De onhoudbare spanning die in het hele drama zal doorwerken begint al bij het 

openingsakkoord van de Prelude. Dit akkoord is de geschiedenis ingegaan als het Tristan-

akkoord.
201

 Het akkoord is heel ambigu, het ligt tussen majeur en mineur in. Het is een 

metafoor voor de liefde die tegelijk lust en leed omvat. Pas in de laatste maten van het 

muziekdrama komen de dissonante klanken uit dit akkoord tot een oplossing. Het verlangen 

van de protagonisten kan dan pas tot vervulling komen. In zijn programma aantekeningen 

zegt Wagner dat de Prelude geen einde aan de begeerte brengt, maar slaat de buitenwereld en 

al zijn waarden aan diggelen. Enkel het verlangen doet er nog toe. De enige oplossing is in de 

dood te vinden.
202

 Het muziekdrama is eigenlijk opgebouwd uit een lange reeks thema’s die 

uit de eerste zeventien maten van de Prelude voortkomen. Wagner omschreef de Prelude zelf 

als een lang aaneengekoppelde impuls.
203

 In afwachting tot de uiteindelijke oplossing aan het 

einde van Tristan und Isolde worden de dissonante klanken gevolgd door een iets minder 

dissonant akkoord. Het Tristan-akkoord ontbreekt hierdoor aan een traditionele tonale 

resolutie.
 204

 Hierdoor blijft de spanning van in het begin tot op het einde doorklinken. 
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Tijdelijke oplossingen dienen alleen maar om een nieuwe spanningsboog op te bouwen.
 205

 De 

toeschouwer wordt net als Tristan en Isolde gekweld door een onverzadigd gevoel en een 

onstilbaar verlangen naar een oplossing. Al in de eerste drie maten wordt er een smachtende 

melodie weergegeven. Ze bestaan uit een motief van verlangen, waarin ook het Tristan-

akkoord vervat zit, gevolgd door een motief van begeerte, dat nog sterker is dan het 

verlangen.
206

 De noten van het Tristan-akkoord komen terug in heel het drama, maar het is 

vooral dat begeerte-motief dat het meeste herhaald wordt op doorslaggevende momenten in 

het muziekdrama. Wat daar zo vernieuwend aan is van Wagner, is dat dezelfde muziek 

voorkomt als de personages onzeker zijn en hun verlangen nog niet willen toegeven, maar ook 

als ze hun liefde voor elkaar met zekerheid bevestigen. Het kwellende verlangen bepaalt de 

basis van verschillende soorten gevoelens die de twee geliefden doormaken.
207

 Zo zijn Tristan 

en Isolde na het drinken van de liefdesdrank in de eerste akte verward en opgewonden. 

Wagner herhaalt hierbij muzikale gebaren uit de Prelude.
208

 Verder keert het begeerte-motief 

terug in de tweede akte. Wanneer Tristan Marke niet kan antwoorden (“O König das kann ich 

dir nicht sagen”), weerklinkt het motief van de begeerte. Tristan kan zijn liefde voor Isolde 

dus niet in woorden uitdrukken. Het einde van elke akte bereikt telkens een climax: het 

drinken van de liefdesdrank in de eerste akte, de liefdesnacht die zijn hoogtepunt bereikt in de 

tweede akte en de Liebestod van Isolde in de laatste akte.
209

  

In de eerste akte laten Tristan en Isolde zichzelf nog niet toe om hun gevoelens te 

beantwoorden. Wagner haalde uit de middeleeuwse bron de hoofse idee dat de ridder een 

afstandelijke relatie tegenover zijn geliefde moet bewaren om haar op die manier te eren. 

Tristan is in de eerste akte trouw aan zijn vazal en onderdrukt zijn ware gevoelens voor 

Isolde. Pas op het einde van de akte, na het drinken van de liefdesdrank, erkennen ze hun 

liefde voor elkaar: “Du mir einzig bewusst, höchste Liebeslust!”. Tristan en Isolde richten 

zich met een verliefde blik naar elkaar en hebben geen aandacht voor de buitenwereld. Dit 

leidt tot absurde taferelen, zoals Tristan die vraagt “Welcher König?” er aan land staat als ze 

aankomen op Cornwall.
210

 Voor de rest van het drama richten ze zich vooral op hun innerlijke 
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ervaringen en sluiten ze al de rest buiten. In de tweede akte looft Tristan de liefdesdrank, want 

dankzij de drank kan hij zijn gevoelens eindelijk toegeven:
211

 

Belangrijk voor die ommezwaai is het motief van de blik dat op dat moment klinkt.
213

 Dit 

motief komt voort uit de voorgeschiedenis van het verhaal: wanneer Isolde de gewonde 

Tristan verzorgt, komt ze daarbij zijn echte identiteit te weten. Ze ontsteekt in woede en staat 

op het punt hem te vermoorden. Maar op dat moment kijkt hij haar aan. Als ze in zijn ogen 

kijkt ontwaart ze een gevoel van liefde en kan ze zichzelf er niet toe brengen hem te doden.
214

 

Vanaf dat moment weet Isolde eigenlijk al dat ze met Tristan verbonden is. Als hij haar 

meeneemt naar Cornwall, maar haar niet onder ogen wil komen, wenst Isolde hem dood. 

Eigenlijk is dit haatgevoel al gedreven door een liefde voor hem. Het drinken van de 

liefdesdrank heeft hetzelfde effect als de blik die ze al eerder wisselden, en nu kunnen ze 

beiden wel toegeven aan hun gevoelens. Het drinken van de toverdrank is eerder symbolisch. 

Tristan en Isolde waren al sinds het uitwisselen van hun blikken door liefde met elkaar 

verbonden. De liefdesdrank draagt daar niet zoveel bij, maar betekent eerder een keerpunt 

waarbij ze hun al aanwezige liefde voor elkaar nu ook kunnen bevestigen. Ook wanneer 
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“O Heil dem Tranke! 

Heil seinem Saft! 

Heil seines Zaubers 

Hehrer Kraft! 

Durch des Todes Tor,  

Wo er mir floss, 

Weit und offen 

Er mir erschloss, 

Darin ich sonst nur träumend gewacht: 

Das Wunderreich der Nacht.”
212

 

 

“Gezegend de drank! 

Gezegend dat sap! 

Gezegend die heilige 

Toverkracht! 

Door de poort des doods 

Mij toegestroomd, 

Opende hij 

Mij wijd datgeen 

Waarin ‘k slechts drommend  

Te waken placht: 

Het wonderrijk der nacht.” 
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Tristan sterft in de armen van Isolde denkt hij terug aan de eerste keer dat hij haar zag en 

komt het motief van de blik opnieuw voor.
215

 

Wanneer de geliefden zich volledig afsluiten van de buitenwereld in de liefdesnacht van de 

tweede akte, worden alle zintuigelijke ervaringen samengevoegd. Op die manier wordt Isolde 

helemaal gedreven door haar verlangen naar Tristan en is selectief doof voor de jachthoorns 

van koning Marke in de tweede akte. Wanneer Brangäne haar meesteres er voor waarschuwt, 

antwoordt Isolde dat ze enkel het ritselen van de bladeren hoort. Brangäne wijst Isolde er op 

dat ze enkel maar hoort wat ze wil horen: “Dich täuscht des Wunsches, Ungestüm, zu 

vernehmen, was du wähnst.”.
216

 Isolde bouwt haar bewustzijn langzaam af tot ze het helemaal 

opgeeft in de dood.  

Tristan en Isolde zijn volledig toegewijd en geven zich over aan de nacht: ze zijn 

Nachtgeweihte, in hun eigen woorden. Hun voorkomen overdag is een illusie. Ze zweren de 

dag af, omdat ze hun ware gevoelens enkel in de nacht kunnen tonen:
217

 

“O! nun waren wir 

Nachtgeweihte! 

Der tückische Tag, 

Der Neidbereite, 

Trennen konnt’ uns sein Trug, 

Doch nicht mehr täuschen sein Lug!”
218

 

 

“O, nu waren wij  

Aan de nacht overgeleverd! 

De nijdige dag,  

De jaloers gezinde, 

Zijn bedrog kon ons scheiden 

Maar zijn leugen niet misleiden!” 

 

 

De liefdesnacht uit de tweede akte  maakt gebruik van een lyrisch genre, namelijk het 

Tagelied. Dit genre uit de middeleeuwse Duitse liefdespoëzie bevat een klaagzang over de 

geliefde die moet vertrekken als de zon opkomt. Tristan en Isolde slaan echter de 

waarschuwingen van Brangäne in de wind. Ze kunnen geen afscheid van elkaar nemen en het 

aanbreken van de ochtend niet tegenhouden.
219

 

De muziek komt bijna tot een oplossing van het Tristan-akkoord in de tweede akte. De 

geliefden komen tot een climax en kunnen eindelijk volledig in elkaar opgaan. Maar net voor 
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ze die transcendente eenheid kunnen bereiken, worden ze bruut onderbroken door Kurwenal 

die binnenstormt (“Rette dich, Tristan!”). Meteen daarop volgend verschijnt koning Marke 

met zijn gevolg op het toneel.
220

 Tristan en Isolde worden onderbroken en kunnen de climax 

niet afmaken. In de muziek zwelt de melodie ook steeds meer stormachtig aan en doet de 

stijgende spanning orgastisch aan. Het ultieme orgasme kan evenwel niet bekomen worden, 

de geliefden worden als het ware gedwongen in een coïtus interruptus.  

Zeker vanaf de tweede akte kunnen Tristan en Isolde aan niets anders denken dan aan de 

ander en worden al hun acties gedreven door hun onweerstaanbaar verlangen aan elkaar. Het 

liefdesduet in de tweede akte bevat de paradox om tegelijk dicht bij en veraf te zijn van 

elkaar. Want ze voelen zich op dit moment het dichtst bij elkaar, wanneer ze denken aan de 

dood.
221

 Vanaf dat moment kunnen de geliefden zich in een Tagesgespräch volledig 

overleveren aan de symbolische nacht: ook al is het dag, de twee zijn samen en handelen alsof 

het nacht is.
222

 

Ze stevenen af op een transcendente samenkomst in de dood. De geliefden kijken samen naar 

deze wereld, waarin ze hun bewustzijn volledig opgeven, uit.
 223

 Tristan en Isolde belichamen 

daarbij het sublieme. Opmerkelijk is dat ze dat niet door hun morele deugd doen, maar juist 

door een erotische liefde. Wat op het eerste zicht heel werelds lijkt, is net het enigste dat in 

staat is om hen naar transcendentie te leiden.
224

  

In de Liebestod
225

 in de derde akte kan Isolde haar zintuigen niet meer van elkaar 

onderscheiden: door ervaringen als luisteren (‘lauschen’) en voelen (‘schlürfen’) door elkaar 

te voelen, geeft ze haar geleidelijk aan over aan een bovenzinnelijke wereld. Isolde is steeds 

meer verwijderd van de realiteit. Zo hoort ze een melodie die niemand anders lijkt te horen: 

“Höre ich nur diese Weise?”, vraagt ze zich af. Ze is op dat moment heel dicht bij de 
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droomwereld waar ze zo hartstochtig naar verlangt.
226

 De verleidelijke melodie, waarin ook 

het motief van het verlangen opnieuw te horen is, wordt penetreert als het ware Isolde. Dus 

zelfs in de sterfscène draait het muziekdrama helemaal rond erotiek.
227

 De spanning van het 

verscheurend verlangen drijft zich door tot in de allerlaatste maten van het muziekdrama. Pas 

dan wordt het Tristan-akkoord eindelijk opgelost.  

Een onderdeel van Wagners erotiek was ook de Freundesliebe: een nobele, spirituele en 

belangeloze liefde van de dienstboden voor hun meesters. Deze liefde is vrij van het seksuele 

en van kwelling. De sentimentele vriendschappen tussen Isolde en Brangäne enerzijds en 

Tristan en Kurwenal anderzijds, staan even zeer centraal in zijn muziekdrama.
228

 Wagner 

toont hiermee aan dat erotiek in vele vormen kan voorkomen, dus ook tussen twee mensen 

van hetzelfde geslacht. Dat dat heel onconventioneel was, bewijzen de afkeurende reacties 

van het publiek.
229

 

Brangäne zorgt voor haar meesteres, het geluk van Isolde staat op de eerste plaats. Als Isolde 

overstuur is na het vertellen van haar eerste ontmoeting met Tristan, spreekt Brangäne haar 

sussende woorden toe: 

“O Süsse! Traute! 

Teure! Holde! 

Gold’ne Herrin! 

Lieb’ Isolde!”
230

 

 

“O liefste! Deribare! 

Beminde! Schone! 

Gulden meesteres! 

Lieve Isolde!” 

Ook Kurwenal is een liefhebbende dienstbode. Wagner verwerkte hierbij het Griekse ideaal 

van de Spartaanse helden. Net zoals de Spartanen elkaar beschermen in een veldslag omdat ze 

een sterke band hebben, draagt Kurwenal zorg voor Tristan. Hij is zelfs zo trouw aan zijn 

meester, dat hij zijn leven opoffert om Tristan te verdedigen. Bij Kurwenals dood is even het 

motief van de begeerte te horen.
231

 

 

                                                           
226

 Thomas Grey, “In the realm of the senses: sight, sound and the music of desire in Tristan und Isolde” in 

Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 91. 
227

 Arthur Groos, “Between memory and desire: Wagner’s libretto and late Romantic subjectivity” in Richard 

Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 51. 
228

 Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse, 204-205. 
229

 Ibid., 218. 
230

 Richard Wagner et al., Tristan Und Isolde: Oper In Drei Akten (Amsterdam: Nederlandse operastichting, 

1987), 43. 
231

 Dreyfus, Wagner and the Erotic Impulse, 207. 



55 
 

Kurwenal: 

“Tristan! Trauter! 

Schilt mich nicht,  

daB der Treue auch mit kommt!”
232

 

 

 

“Tristan! Dierbare, 

Gisp mij niet 

Omdat de getrouwe ook meekomt!” 

 

Het muziekdrama handelt over het conflict tussen liefde en eer. Daarom is de relatie tussen 

Marke en Tristan ook als een Freundesliebe te omschrijven. Marke houdt veel van Tristan.
 

Tristan is zijn trouwste vazal en Marke was bereid zijn koninkrijk over te laten aan hem.
 233

 

Marke belichaamt meer een vaderfiguur. Hij is ook in staat om Tristan te vergeven voor zijn 

liefde voor Isolde en koestert geen wrok. Marke gelooft namelijk dat hij onder de invloed van 

de liefdesdrank was, anders zou Tristan hem dit nooit aandoen.
234

  

3.2.2 Erotiek bij de Vlaamse Opera 

De dramaturgie in de productie Tristan und Isolde in de Vlaamse Opera nam de erotiek als 

uitgangspunt. Regisseur Stef Lernous nam het onvermogen om tot een oplossing te komen in 

het Tristan-akkoord en het daaruit volgende verterende verlangen als uitgangspunt. Belangrijk 

daarbij was vooral ook de transcendente aard van hun liefde. Die overstijgt namelijk de 

wereld van alledag. 

Lernous werkt graag met contrastbeelden. Hij benadrukt de onaardse liefde juist door de 

eerste akte voor een pornobioscoop te plaatsen. De filmtitels ‘LustvolleTiere’ en ‘Sie Leben 

in Sünde’ trekken meteen ook de aandacht. De toeschouwer trekt hier misschien zijn 

wenkbrauwen van op, maar de seksfilms benadrukken juist dat dat helemaal niet hetgene is 

waar het in de liefde van Tristan en Isolde om draait. Ze hebben er geen aandacht voor. Isolde 

komt zelfs niet te dicht bij de bioscoop, maar blijft op de voorgrond. Ook Tristan komt uit het 

cafeetje ernaast. 

Voor het drinken van de liefdesdrank onderdrukken de twee hun gevoelens nog voor elkaar. 

Terwijl Isolde driftig over de scène ijsbeert en Tristan dood wenst, blijft Tristan nonchalant op 

een afstand van haar tegen de straatlamp aanleunen, alsof ze hem niet interesseert. Tristan 
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moet volgens de hoofse ridderidealen namelijk afstand bewaren en mag niet toegeven aan zijn 

gevoelens, maar zijn eer behouden en zijn koning trouw blijven. Wanneer Isolde aan 

Brangäne vertelt hoe ze Tristan heeft leren kennen, kunnen we al een eerste glimp opvangen 

van haar complexe gevoelens tegenover hem. Ze staat bijna de hele scène recht en loopt heen 

en weer, maar tijdens dit moment zijgt ze kwetsbaar neer op haar stoel. Wanneer ze echter de 

gifbeker aan Tristan geeft, drinkt ze er zelf ook heel zelfzeker van. Ze wil liever sterven dan 

met de complexe gevoelens tegenover Tristan leven. Maar de eigenlijke liefdesdrank doet hun 

hele wereld ook letterlijk in elkaar vallen: de protagonisten zakken neer op de grond en de 

lichten van de bioscoop en het café vallen uit, enkel de straatlamp brandt nog. Intussen zijn de 

figuranten ook van de scène verdwenen. De set met de bioscoop en het café verdwijnt naar 

achteren: Tristan en Isolde staan nu verder weg van de realiteit. Wanneer er commotie is 

omdat ze aankomen in Cornwall, gaat de lichten weer aan en komen er weer meer mensen op 

de scène. Maar dat merken Tristan en Isolde niet op, ze hangen alleen maar gelukzalig 

achterover op een stoel, elk aan een zijkant van het podium. 

Wat in de eerste akte ook naar voren komt, is de Freundesliebe van Brangäne tegenover 

Isolde. In de persoonsregie komt dit personage heel nederig over: Brangäne staat bijna de hele 

tijd gebogen aan Isoldes zijde. Ze gaat alleen weg als Isolde haar dat gebiedt. Maar is heel 

zorgzaam voor haar meesteres: als Isolde haar stoel uit woede omgooit zet Brangäne die recht 

en als Isolde haar jas op de grond gooit, raapt haar dienstmeid die ongevraagd voor haar op. 

In de tweede akte vindt de liefdesnacht plaats. Het is het erotische moment bij uitstek van het 

hele muziekdrama. Lernous werkt hier nog steeds met contrastbeelden: zo laat hij een 

pornofilm spelen om het erotische van de akte te benadrukken, maar die platte uiting van 

erotiek is helemaal niet waar de liefde tussen Tristan en Isolde voor staat. Ook de plaats van 

de handeling is opvallend: hun meest intieme moment bevindt zich net in de vuile toiletten 

van de pornobioscoop. De omgeving toont echter aan dat het er voor Tristan en Isolde niet toe 

doet waar ze zich bevinden, zolang ze maar bij elkaar kunnen zijn. De triestige ruimte, met 

afbrokkelende tegels en vuil op de grond, kunnen we ook zien als een symbool voor het 

uitzichtloze van hun situatie. De keuze om af te spreken in de toiletten van de pornobioscoop 

benadrukt ook het stiekeme van hun afspraak. Op het scherm boven hen verschijnt er een oog 

op de momenten dat Brangäne haar waaklied zingt. Dit toont aan dat de samenleving op hen 

neerkijkt en hun liefde afkeurt. Tristan en Isolde kunnen dus niet samen zijn in de realiteit, 

want daar heerst er altijd een sociale conventie die op hen neerkijkt. Ook de gezichten van 
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Markes gevolg die in de spiegels verschijnen wijzen hier op. De geliefden willen dit negeren, 

maar de realiteit valt toch binnen als Marke hen betrapt. 

Dat de geliefden uitzinnig zijn in hun verlangen voor elkaar, uit zich in een bescheiden 

manier. Isolde is heel opgewonden als Tristan er nog niet is, en gaat haar wat opmaken in de 

spiegel. Ze negeert Brangänes waarschuwingen en zendt haar bruusk weg. Maar vooral 

belangrijk is dat Tristan en Isolde in deze akte elkaar niet aanraken. De enige plaats waar ze 

elkaar kunnen aanraken, is via hun stemmen in de muziek. Fysiek aanraken of elkaar zelfs 

zien, doen ze niet: ze blijven elk langs hun kant van de muur die hen scheidt. De regisseur 

wou hiermee aantonen dat elkaar aanraken of zien ook helemaal niet nodig is in hun 

bovenaardse liefde, Tristan en Isolde hebben daar eigenlijk geen nood aan. Het enige moment 

dat ze elkaar maar kort kunnen aanraken, is in de commotie als het gevolg van koning Marke 

binnenstormt. Dan komen ze ook voorbij de muur en kunnen ze elkaar zien. Ze blijven naar 

elkaar kijken, maar Isolde wordt vastgehouden door Brangäne en raakt Tristan nog steeds niet 

aan. Ook als Tristan zichzelf bewust neersteekt met het mes van Melot snelt ze haar geliefde 

niet toe, maar zoekt ze heil op de schoot van Brangäne.  

In de derde akte staat vooral de overgang naar een wereld in de dood en de complexe 

gevoelens van Tristan centraal. Tristan let ook hier niet op zijn omgeving. Hij heeft maar één 

beeld in zijn gedachten, en dat is dat van Isolde. In zijn waanbeelden denkt hij dat Isolde al bij 

hem is, en hij springt recht als hij dit denkt.  

3.3 De dood 

Tristan und Isolde staat in het teken van een alles verterend verlangen naar elkaar. De enige 

oplossing om hun verlangen te vervullen en voorgoed bij elkaar te kunnen zijn, is om hun heil 

te zoeken in de dood. De dood is dus onlosmakelijk verbonden met erotiek, waar het hele 

muziekdrama rond gebaseerd is. De dood vloeit voort uit een onstilbaar verlangen naar elkaar. 

Hun liefde voor elkaar is een lijden, en de dood geldt als een verlossende kracht. Aangezien 

de liefde van een andere wereld is, stijgt die uit boven al het wereldlijke. De liefde is voor 

Tristan en Isolde dan ook belangrijker dan de dood. Als sterven betekent dat ze eindelijk ten 

volle in elkaar kunnen opgaan, dan geven de twee geliefden zich daar graag aan over.  

3.3.1 De dood bij Wagner 

In Tristan und Isolde staat de erotiek, eerder dan de dood, centraal. De dood vloeit echter 

voort uit dat verlangen. Het erotische verlangen maakt een verschuiving door: net na het 

drinken van de liefdesdrank verlangen Tristan en Isolde nog naar elkaar, maar wanneer ze tot 
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inzicht komen dat ze alleen maar bij elkaar kunnen zijn in een wereld na de dood, wordt dit 

verlangen een verlangen naar de dood. Dat erotiek en dood onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn, maakt Wagner duidelijk door muzikaal materiaal dat voorkomt bij de 

momenten waar de erotische gevoelens tot uiting komen door te voeren in de momenten waar 

de dood centraal staat. Zo brengt Wagner de muziek uit de liefdesnacht in de tweede akte 

binnen in de derde akte. In die laatste akte gebeurt er niets anders dan het sterven van zowel 

Tristan als Isolde. Toch sijpelt de erotiek hier ook binnen. De innerlijke wereld van de 

personages staat centraal, daarom vindt Tristans sterfscène ook plaats in zijn eigen burcht.
235

 

Wanneer Tristan in de derde akte beseft dat hij stervende is en dus eindelijk de vervulling van 

zijn liefde voor Isolde kan bereiken, zingt hij in la mol groot, de toonaard van het liefdesduet 

uit de tweede akte.
236

 Bij zijn dood denkt Tristan dus aan het samenzijn met Isolde, wat hij 

ook al kort kon beleven in de tweede akte. Later weerklinkt in Tristans serene solo ‘Wie sie 

selig’ de muziek uit de liefdesscène van de tweede akte, waaronder ook het motief van de 

begeerte te horen is. Wanneer hij uiteindelijk in Isoldes armen sterft, herinnert hij zich ook de 

toorts die Isolde doofde, het teken waarmee ze de liefdesnacht inzetten.
237

 Ook de muziek die 

weerklinkt bij het drinken van de liefdesdrank in de eerste akte, wordt herhaald wanneer 

Tristan sterft.
238

 Daarnaast wordt de serene melodie van de ‘So stürben wir ungetrennt’-aria 

uit de tweede akte zo goed als onveranderd herhaald in de dramatische ommekeer van de 

Liebestod. Maar de dood dringt ook binnen in de erotiek: op het moment dat Tristan en Isolde 

verbonden zijn met elkaar in de liefdesnacht, beseffen ze dat ze moeten sterven als ze willen 

samen zijn. Ze bereiden zich voor op een liefdesdood.
239

 In diezelfde aria (‘So stürben wir 

ungetrennt’) verbinden de twee protagonisten erotiek en dood tot een ultieme erotiek. Op die 

manier kan de dood ook als metafoor gezien worden: het is eigenlijk de vervulling van een 

seksuele gelukzaligheid. De dood wordt hier symbool voor de geslachtsdaad, waar ze volledig 

in elkaar kunnen opgaan en wat ze niet kunnen verwezenlijken in de wereld van alledag.
240

 

De opera eindigt dus in opwinding, door de recapitulaties van het materiaal uit het liefdesduet 
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uit de eerste akte, krijgt de dood een erotische bijklank.
241

 Met de misleidende cadensen en de 

langgerekte noten in de doodsscène van Tristan, lijkt het wel alsof de spanning nooit zal 

ophouden en er zelfs bij het naderen van de dood nog steeds geen oplossing van het onstilbare 

verlangen zal komen.
242

 Het onstilbare verlangen blijft zijn greep op de hoofdpersonages 

behouden, zelfs tot op de laatste momenten. Isolde wordt letterlijk verzwolgen door haar 

verlangen, zeker op de laatste momenten van haar leven: haar stem verdrinkt in de 

orkestklank, die nu pas ten volle weerklinkt.
243

 Ook Tristan wordt tot net voor zijn dood nog 

gekweld door verlangen: hij wacht op Isolde, maar ze is er nog niet. Uiteindelijk komt hij tot 

een moment van zelfrealisatie. Daarbij kan de dood hier als een verlossend ritueel gezien 

worden, wat tot een catharsis leidt. Zijn zwaarmoedige emoties hebben nu een verlichtend 

effect op hem, hij is gezuiverd van de wereld van alledag en kan zich nu volledig overgeven 

aan een bovenzinnelijke wereld.
244

 

Maar naast de erotische bijklank, is ook de dood op zich een belangrijk onderdeel van het 

muziekdrama. Tristans dood omvangt zelfs heel de derde akte.  

Al in de eerste akte is het duidelijk dat de dood steeds om de hoek leunt in dit muziekdrama. 

Morold is net gedood door Tristan en Isolde en de twee geliefden leren elkaar kennen 

wanneer Tristan gewond is, Isolde verzorgt hem daarbij en red hem zo van een zekere dood. 

Als ze verneemt wie de man die ze verzorgd heeft eigenlijk de moordenaar van Morold is, 

wenst Isolde Tristan dood en is ze overtuigd om hem te vermoorden:  

“Fluch dir, Verruchter! 

Fluch deinem Haupt! 

Rache! Tod! 

Tod uns beiden!”
245

 

“Vervloekt jij snoodaard! 

Vervloekt je hoofd! 

Wraak! Dood! 

Wij beiden dood!” 
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Ze is bereid samen met hem te sterven door de gifbeker te drinken, die dan uiteindelijk een 

liefdesdrank blijkt te zijn. Hun liefde voor elkaar is dus in zekere zin voorbestemd om te 

eindigen in de dood.
246

 Om die reden wordt hun lot al voorspeld bij het drinken van de 

liefdesdrank. Op dat moment is er hetzelfde doodsmotief te horen uit de derde akte, waar 

Tristan op sterven ligt.
247

 Tristan gelooft ook dat hij zijn noodlot over zichzelf heeft geroepen 

en dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn dood, want hij heeft toegegeven aan zijn 

gevoelens voor Isolde. Dit symboliseert hij door te zeggen dat hij de liefdesdrank zelf 

gebrouwen heeft:
248

  

“Den furchtbaren Trank, 

Der der qual mich vertraut, 

Ich selbst – ich selbst, 

Ich hab’ ihn gebaraut!”
249

 

“De vreselijke drank,  

Die aan ’t leed mij vertrouwde,  

Ik zelf- ik zelf,  

Ik heb hem gebrouwen!” 

 

Het drinken van de liefdesdrank toont ook al aan dat ze hun liefde voor elkaar alleen maar 

kunnen toegeven als ze overtuigd zijn dat ze gaan sterven. Ze denken immers dat ze een 

gifdrank opdrinken.
250

 Vanaf het moment dat ze de liefdesdrank drinken, staat alles wat ze 

doen in het teken van hun liefde voor elkaar. De buitenwereld doet er niet meer toe en ze 

geven langzaam maar zeker hun bewustzijn op. Tristan en Isolde kunnen alleen maar samen 

zijn in de nacht. Daarin kunnen ze de wereld van de dag ontvluchten, waar sociale conventies 

heersen die hen niet toelaten samen te zijn. Zo dooft Isolde in de tweede akte de toorts aan 

haar kamer, het teken dat Tristan tevoorschijn kan komen. Ze zijn volledig aan de nacht 

gewijd, want alleen dan kunnen ze hun ware gevoelens tegenover elkaar uiten. De dag is voor 

hen een illusie en de nacht is hun realiteit.
251

 De tweede akte draait dan ook helemaal om de 

tegenstelling tussen dag en nacht. Daar beseffen ze dat ze voor de eeuwige nacht moeten 

kiezen als ze volledig in elkaar willen opgaan.
252

 De dood komt dan ook als een zeer 
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welgekomen verlossing. Tristan is op het moment dat hij sterft vooral ook gelukkig. Isoldes 

Liebestod is een overwinningslied: ze zal eindelijk vrijheid krijgen en verenigd worden met 

haar geliefde.
253

 De Liebestod waar de twee zo naar streven is overigens enkel voor Isolde 

weggelegd. Tristan is al gestorven en zij weet dat hetzelfde lot haar nu ook te wachten staat. 

Zij moet sterven zodat hun verlangen eindelijk kan vervuld worden.  

De androcentrische aanpak van Wagner stelt Isoldes dood ook in een ander daglicht. Zij zorgt 

namelijk voor de voltooiing van de vereniging in de dood. De man mag dan wel centraal 

staan, de vrouw aan zijn zijde is in dit opzicht zijn verlosser. Isolde volgt Tristan 

onzelfzuchtig in de dood om hun liefde te kunnen vervolledigen.
 254

 

Isoldes dood heeft daarbij een religieus karakter: ze komt tot een inzicht en wordt opgenomen 

in een wereld die boven het zintuigelijke staat. Daarom koos Wagner ook voor de term 

‘Verklärung’ in plaats van ‘Liebestod’. In de muziek doet het begin van Isoldes slotaria 

denken aan een koraal. De Romantiek maakte wel meermaals gebruik van het koraal als 

stijlmiddel. Hoewel de Romantische muziek daarbij een homofoon gespeelde melodische 

beweging omvat en vanuit het vocale is gedacht, zoals dat in de middeleeuwse kerkliederen 

het geval is, is het vaak ontdaan van de directe link het religie. Ook wordt er niet 

teruggegrepen op bestaande koraalthema’s, maar willen 19
e
-eeuwse componisten vooral de 

sacrale sfeer van het koraal weergeven. Op die manier voorzag Wagner Isoldes Liebestod van 

een gepaste boven wereldlijke bijklank. Ook in zijn libretto voerde hij dit door: omstaanders 

reageren alsof ze een mirakel meemaken en koning Marke geeft zijn zegen aan de geliefden. 

Deze kenmerken versterken alleen maar het transcendente karakter van de dood.
255

 Belangrijk 

om hierbij op te merken is dat er eigenlijk nergens letterlijk in het libretto te lezen is dat 

Isolde sterft. De regieaanwijzingen van Wagner zeggen dat “Isolde zijgt, als in verheerlijkte 

gedaante, in Bragänes armen zacht op Tristans lijk neer.”
256

 

In haar Liebestod is te merken dat Isolde langzaam een overgang maakt naar een 

bovenzinnelijke wereld. Ze verliest haar bewustzijn en beeldt zich dingen in die niet in de 

realiteit plaatsvinden. Ook Tristan beeldt zich dingen in als hij aan het sterven is. Hij denkt 

Isoldes schip al aan de horizon te zien. 
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Isolde denkt op haar beurt dan weer dat Tristan weer levend wordt, alvorens ze voor een 

eerste keer bewusteloos in elkaar zakt op zijn lichaam: 

“Tristan! Ha! 

Horch’! Er wacht! 

Geliebter!”
257

 

“Tristan! Ha! 

Luister! Hij is wakker! 

Geliefde!” 

Haar verwarring van zintuigelijke ervaringen bereikt in haar Liebestod een hoogte punt 

wanneer ze een melodie hoort die niemand anders lijkt te horen (“Höre ich nur diese 

Weise?”).
258

 Daardoor wordt duidelijk dat muziek de kracht heeft om een glimp weer te geven 

van een wereld voor die van de realiteit. 

3.3.2 De dood bij de Vlaamse Opera 

De dood is de enige uitkomst die de geliefden kennen in hun uitzinnige verlangen naar elkaar. 

Naarmate de voorstelling van de Vlaamse Opera vordert, kunnen we dan ook hun 

verinnerlijking meemaken, die uiteindelijk in de dood zijn climax bereikt. Om die reden is de 

keuze van de decors ook te begrijpen: we maken een beweging van buiten naar binnen: van 

een straatbeeld naar de achterkant van de pornobioscoop. In de derde akte hoort Tristan niet 

meer thuis in de buitenwereld. Om dat te benadrukken koos de regisseur voor een restaurant 

als setting. Die omgeving komt voor Tristan helemaal vreemd over en drukt zijn 

verinnerlijking uit.
259

  

De dood is echter aanwezig doorheen het hele muziekdrama. Op die manier wordt het 

duidelijk dat dat de lotsbestemming van Tristan en Isolde is. Ze kunnen er niet om heen. De 

dood achtervolgt hen als het ware. Dat valt al te merken uit het decor van de eerste akte: de 

buurt is groezelig en bouwvallig. De straatlamp werkt maar half en de gebouwen zijn wat 

vervallen. We bevinden ons op een plaats delict: het lijk van Morold ligt op de stoep. Zijn 

afgehakte hoofd ligt tussen zijn benen en er staat een zwaard rechtop in zijn borst. Even 

verder staat een politiewagen met zwaailichten en een politieagent inspecteert het lijk. De 

figuranten staan er als ramptoeristen om heen. De scène is beladen met een dramatische sfeer, 

zo maakt de zeeman een kruisbeweging boven het lijk. Er wordt een wit laken over het lijk 
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gelegd. De dood is al vanaf de eerste akte zeer aanwezig. Het muziekdrama opent dus met 

hetgeen wat ook de uitkomst zal zijn. 

Wanneer Isolde aan Brangäne vertelt dat ze Tristan al eerder ontmoette, zakt ze zwaarmoedig 

neer. Toen had ze de kans om haar man al te wreken, maar de blikwisseling met Tristan liet 

haar niet toe hem te vermoorden. Ze lijkt wat verslagen. Maar wanneer ze weer in woede 

uitbarst, is ze er zeker van dat ze Tristan nu wel kan vermoorden, want dat is de enigste 

oplossing om van haar complexe gevoelens tegenover hem af te zijn. Als Brangäne haar de 

handtas met toverdranken aanreikt, grijpt Isolde zelfzeker meteen naar de doodsdrank. Ze is 

vastberaden om het aan Tristan te geven en er ook zelf van te drinken. 

Wanneer het even later tot een confrontatie tussen de twee komt, daagt Tristan Isolde uit om 

hem nu te vermoorden, waar ze toen ze hem verzorgde de kracht niet voor vond. Hij haalt het 

zwaard uit het lijk van Morold en houdt het uitdagend onder zijn eigen kin. Isolde wendt zich 

hiervoor af. Maar wanneer ze aanmeren gebiedt Isolde aan haar dienstmeid om de doodsdrank 

te gaan halen. Tristan wil zijn eer bewijzen. Hij heeft een belofte van trouw afgelegd aan 

Isolde nadat zij zijn wonden verzorgde, zij wordt immers de nieuwe bruid van zijn koning. 

Daarom drinken zowel Tristan als Isolde zelfzeker van de beker. Dit is echter de liefdesdrank, 

waardoor ze zichzelf in een wervelende passie aan elkaar overgeven. 

In de tweede akte beseffen de twee geliefden dat ze moeten sterven om bij elkaar te kunnen 

zijn. Ze verkiezen de nacht: Isolde dooft de lichten. Tristan en Isolde hebben in deze akte 

geen fysiek contact met elkaar. Zelfs in dit meest intieme moment van de liefdesnacht is dat 

niet nodig om hun liefde te beleven. Door deze regie wordt duidelijk dat hun verlangen voor 

elkaar zich afspeelt op een meer transcendent niveau. De dood lijkt voor Tristan en Isolde 

ideaal. Het is een logische uitkomst. Daarom werpt Tristan zich op het einde van de akte op 

Melots mes: hij is er helemaal van overtuigd dat ze moeten sterven en grijpt zijn kans om dat 

proces in gang te zetten. 

De derde akte staat helemaal in het teken van de dood. Gedurende de hele akte is Tristan, die 

dodelijk gewond is, aan het sterven. Hij bevindt zich in een  restaurant. Het zaalpersoneel 

loopt over en weer, zet de tafels en de barman wast glazen af. De keuze van de plaats van 

handeling deed er niet zo veel toe. Van belang voor Stef Lernous was dat het een openbare 

ruimte moest zijn. Daardoor is het duidelijk dat Tristan niet meer past in de buitenwereld, 

maar op een bovenzinnelijke wereld afstevent. De complexe gevoelens van Tristan staan 

buiten het leven van alledag, daarom let het zaalpersoneel ook net niet veel op de stervende 

man die in het restaurant ligt en gaat de barman door met glazen afwassen. Als ze denken dat 

Tristan dood is, leggen ze louter uit beleefdheid een wit laken over het lijk heen. De mensen 
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in het restaurant scharen zich net als in de eerste akte als ramptoeristen rond de stervende. Hij 

is een vreemd object, iets dat ze op camera willen vastleggen. Maar ook hun bestaanswereld 

kent een gevoel van leegheid: ze zien er bleek en emotieloos uit en handelen zeer traag. Dit 

maakt duidelijk dat de mensen uit de buitenwereld veraf staan met de waas waarin Tristan 

zich bevindt. Wanneer ze hun foto’s genomen hebben, gaan de figuranten weer weg, alsof de 

stervende man hen niet meer interesseert. Tristan is echter nog niet gestorven. Normaal gezien 

zou iemand met zijn verwondingen niet meer kunnen rechtstaan, maar Tristan springt even 

later in opwinding weer op, omdat hij denkt dat Isolde er is. Door deze regie is het duidelijk 

dat hij gedreven wordt door zijn onstilbaar verlangen, zelfs op de laatste ogenblikken van zijn 

leven. De gedachte aan Isolde geeft hem de kracht om ondanks zijn wonden recht te staan. 

Wanneer Isolde dan echt bij hem is, sterft hij in haar armen. De figuranten zijn intussen van 

het podium verdwenen en het zaalpersoneel loopt niet meer rond, maar staat stil achter de bar. 

Op de achtergrond, dat de horizon op een schilderij van John Martin op een driedimensionale 

manier afbeeldt
260

, is er bliksem te zien. Als Isolde haar slotaria aanheft, draaien de aanwezige 

personages op het podium zich om naar de toog. Ze gunnen haar haar laatste moment, want 

zij maken geen deel uit van de drang om te sterven omwille van een onweerstaanbaar 

verlangen. Het onweer op de achtergrond wordt intussen ook erger. Het licht in het restaurant 

dooft en er schijnt enkel een spot op Tristan en Isolde. Als Isolde uiteindelijk sterft, valt zij 

niet neer op het lijk van Tristan zoals dat in het libretto van Wagner staat, maar neemt ze 

Tristan bij de hand en stappen ze samen naar de horizon. Het licht dooft helemaal, enkel tegen 

de rode gloed van de horizon zijn hun schimmen nog te zien. Voor Stef Lernous betekent het 

einde van het muziekdrama dat de wereld rondom sterft, eerder dan de personages zelf. 

Tristan en Isolde verlaten de realiteit voorgoed. 
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4. Operakritiek: op zoek naar nieuwe betekenissen in Tristan und Isolde 

(2013) 

 

Op het eerst zicht lijkt een hedendaagse productie vrij te zijn van elk spoor van de 

opvoeringstraditie en originele context van het werk. In een moderne operapraktijk eigent 

men zich het verleden toe om een nieuw verhaal te vertellen. Producties waarin alles lijkt te 

kunnen, stevenen op het publiek van vandaag af.
 261

 Toch is er een wisselwerking tussen de 

hedendaagse interpretatie en de historische context. Elke regisseur legt zijn eigen accenten en 

de relatie met het originele werk kan van een getrouwe weergave tot een complete vrijheid in 

omgang gaan. Ook het volledig negeren van het libretto en regieaanwijzingen kan de kern van 

een werk weergeven. Het gebruiken van onze hedendaagse technologie, wat in de tijd van het 

originele werk nog niet mogelijk was, is niet per se ontrouw aan het werk. Nieuwe 

operaproducties willen namelijk hetzelfde effect bekomen als de componist. Als de 

technologie van vandaag zich hier beter toe leent, dan is dat maar een logische uitkomst.
262

 

Door een kritische blik van de toeschouwer, tracht een operakritiek de relatie tussen de 

hedendaagse uitvoeringspraktijk en de historische context te ontwaren en de betekenis achter 

het werk te ontsluieren. Deze kritiek kan nooit objectief zijn en is onderhevig aan het 

gezichtspunt van de toeschouwer.
263

 

Belangrijk in operakritiek is om te kijken of de hedendaagse bewerking relevant is en iets 

toevoegt aan hetgeen we al over het werk weten. Een productie is niet goed of slecht, maar 

betekenisvol of niet. Als een hedendaags gesitueerde opera de kern en emotie van het verhaal 

goed overbrengt, zijn de soms radicale keuzes van een regisseur meer te begrijpen en kunnen 

we onze ogen daarvoor sluiten, ook al zijn we niet volledig akkoord met die keuzes of komt 

een decor afschuwelijk op ons over. Producties die koste wat kost het libretto volgen dragen 

eigenlijk nog minder bij tot de betekenis in een werk. Die opera’s bevestigen het cliché van 

saai te zijn en brengen de toeschouwer minder bij dan een productie die actualiseert. Als 

extreme keuzes bijdragen om de kern van het verhaal te vertellen en de motieven en emoties 
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van de personages weer te geven, dan is dat beter dan een voorstelling die krampachtig 

vasthoudt aan het libretto en de partituur.
264

  

Er is echter geen ideale opvoering van een opera. Bij elke productie moet men zich opnieuw 

afvragen wat de relevantie voor het heden is en welke vertaling het best bij de kern van het 

werk aansluit. Opera is een levend materiaal, en daarom is het belangrijk dat een bepaald 

werk hernomen wordt en voorzien wordt van een nieuwe dramaturgie. Elke bewerking is 

immers maar één interpretatie die uit het werk gehaald wordt. Een waardevolle opera is een 

werk dat een veelheid aan interpretaties in zich draagt en daarom loont het om naar die 

opera’s terug te keren, met een visie van vandaag. 

Het publiek van vandaag is meer heterogeen en heeft een andere smaak dan het publiek uit 

pakweg de 19
e
 eeuw. Een hedendaagse productie moet zowel de zogenaamde operakenners, 

die elke plotwending en aria van buiten kennen, als toeschouwers die niet vertrouwd zijn met 

de materie op hun wensen bedienen. De Vlaamse Opera wil voorstellingen maken die 

aankomen en die het publiek doen nadenken. Een bewerking mag daarom zeker niet vervallen 

in het louter benadrukken van esthetische kenmerken. Het mag er dan wel mooi uitzien en 

iedereen tevreden stellen, het vat niet de kern van een werk. De Vlaamse Opera maakt liever 

uitgesproken voorstellingen die het publiek tegen het hoofd stoten maar ook raken. Daarbij 

worden er liever veel slechte reacties ontvangen, dan een publiek dat maar middelmatig 

geïnteresseerd was in de dramaturgie van een productie. De Vlaamse Opera maakt daarvoor 

radicale keuzes in plaats van toe te geven aan de voorkeuren van het publiek. Een opera 

draagt immers veel vrijheid in zich, want laat veel ruimte die door de regisseur moet ingevuld 

worden.
265

 

 

Ook in de productie van Tristan und Isolde werd er veel vrijheid gegeven aan regisseur Stef 

Lernous. Op het eerste zicht zijn vele van zijn keuzes uit de lucht gegrepen, daarom wordt er 

in wat volgt wat meer ingezoomd op een kritisch blik op die keuzes. 

Eerst en vooral plaatst Lernous het verhaal naar onverwachte omgevingen. Als je aan Tristan 

und Isolde denkt, denk je niet meteen aan een gure achterbuurt met een seksbioscoop om hun 

bovenaardse liefde voor elkaar uit te beelden. Het straatbeeld op de scène is wel meer 

herkenbaar en begrijpelijker voor een publiek van vandaag dan het originele decor. De keuze 

voor een schip zou de erotiek die aanwezig is in het werk niet in de verf zetten, de 

pornobioscoop van Lernous doet dat wel. De eerste akte zet dus meteen de toon en trekt de 
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interesse van het publiek. Tegelijk toont Lernous in zijn personenregie van de 

hoofdpersonages dat zij niet letten op hun omgeving. Zeker wanneer het decor naar achteren 

verdwijnt, blijkt uit de leegheid van het podium ook het innerlijke karakter van Tristan en 

Isolde. Het is duidelijk dat deze opera hen centraal plaatst en dat hun gevoelens en leefwereld 

daarbij centraal staat. Deze tegenbeelden in het decor tonen de buitenwereld in zijn meest 

aardse vorm. Het wordt duidelijk in de regie dat Tristan en Isolde ver afstaan van al het platte 

en sensationele dat in het decor en de achtergrondactie te vinden is. Ook de keuze voor de 

vuile toiletten in de tweede akte doet de wenkbrauwen van de toeschouwer fronsen. De decors 

zetten de toeschouwer aan tot denken en doet nieuwe betekenissen, die in het muziekdrama 

aanwezig zijn, naar boven komen. Dat de geliefden hun liefde voor elkaar bezingen in deze 

ongure omgeving, benadrukt dat zij geen oog meer hebben voor de buitenwereld. De 

toeschouwer merkt daarbij dat het een stiekeme ontmoeting is, maar ook een uitzichtloze 

liefde.  

In de derde akte geeft Lernous ook een directe link en daarmee ook inzicht in de eigen 

leefwereld van de toeschouwer. De figuranten in het restaurant trekken emotieloos foto’s met 

hun smartphone van de stervende Tristan. Als hij niet interessant genoeg meer is bevonden, 

gaan ze weg. In die beeldvorming valt de relatie met onze huidige maatschappij te ontwaren. 

Die wordt immers gedomineerd door de sociale media. Mensen van vandaag willen overal 

foto’s van nemen, maar doen dat louter als sensatie en routine. Gebeurtenissen in ons leven 

worden opgevat als momenten, waarbij het leven steeds doorgaat. Van een specifiek moment 

moeten we per se een foto trekken, om likes te sprokkelen en het interessante aan ons eigen 

leven aan te tonen, en hechten we er verder geen belang aan. Dat de figuranten op het podium 

daarbij met uitgestreken en bleek gezicht traag weg schuifelen, toont ook de leegheid van de 

moderne mens aan. 

Het libretto wordt in deze productie al bij al vrij trouw gevolgd. Alleen de decors kregen een 

radicaal andere invulling. Als we die decors en de keuze daarvoor meer in diepgang gaan 

bekijken, blijken deze geen willekeurige invullingen te zijn. Lernous is in zijn opzet geslaagd 

om via de decors een nieuwe invulling te geven aan Tristan und Isolde en daarmee de kern 

van het werk weer te geven. Daarbij moeten we onthouden dat deze productie maar één 

interpretatie is, maar wel één die bedoeld is om de betekenis die in het muziekdrama van 

Wagner zit tot uiting te brengen. Daarbij hoeft niet per se alles meteen kraakhelder te zijn 

voor de toeschouwer. Het belangrijkste is om het publiek met een vernieuwde blik naar het 

werk te doen kijken, wat Lernous heeft bereikt. 
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BESLUIT 
 

Een geslaagde hedendaagse bewerking van een operawerk actualiseert niet zomaar, maar 

bevat een goede verhouding tussen de historische eigenschappen van het originele werk en de 

actuele kenmerken die erin verwerkt worden. De nieuwe versie moet vooral de betekenis van 

het originele werk vatten en tegelijk zinvol zijn voor zijn hedendaags publiek. 

Om na te gaan waar het operalandschap na de hervormingen van Gerard Mortier en Marc 

Clémeur vandaag de dag staat, werd in deze masterproef de productie Tristan und Isolde uit 

2013 van de Vlaamse Opera onderzocht. 

Tristan und Isolde van Richard Wagner op een hedendaags podium brengen is een uitdaging. 

Dit muziekdrama van Wagner was het eerste werk waarmee de componist zijn ideeën voor 

een nieuwe kunstvorm naar het podium bracht. Vernieuwende compositietechnieken als 

dissonantie of een verzonken orkestbak in zijn eigen theater te Bayreuth zorgde ervoor dat de 

innerlijke wereld van de personages in een unendliche Melodie centraal in het werk stond. In 

zijn nieuwe Gesamtkunstwerk werden alle kunstvormen samengevoegd. Opera is bij Wagner 

geen som van de delen meer, de dramaturgie en muziek vormen samen één geheel. In Tristan 

und Isolde was er bitter weinig actie: het centrale thema was het onstilbare verlangen van de 

twee geliefden die alleen een einde vond in een gezamenlijke dood. Om dit te uiten in zijn 

muziek, componeerde Wagner het Tristan-akkoord, een dissonant akkoord dat gedurende heel 

het muziekdrama spanningsbogen opbouw en dat pas aan het einde, wanneer Isolde sterft, zijn 

harmonische oplossing kan vinden. Anders dan in zijn andere werken moest de held in Tristan 

und Isolde plaats ruimen voor de thema’s erotiek en de dood. 

Ook de productie van de Vlaamse Opera nam de erotiek als uitgangspunt. Het libretto werd 

vrij getrouw gevolgd, maar de decors waren radicaal anders. Elke tijd gaat op zijn eigen 

manier met de thematiek om. Waar de erotiek bij Wagner ongehoord was om op een podium 

te komen en ook niet al te letterlijk mocht worden aangesproken, zien we in de eerste actie 

van de productie van de Vlaamse Opera een seksbioscoop. Door voor deze extreme 

tegenwerelden te kiezen, zette regisseur Stef Lernous juist de afkeer van de buitenwereld door 

de hoofdpersonages in de verf. Hiermee is hij alvast geslaagd om het historische met het 

actuele aspect te verbinden. Het is afwachten wat de toekomst voor het operalandschap zal 

brengen. De Vlaamse Opera plant nog meer samenwerkingen te organiseren met kunstenaars 

allerhande. We zullen zien of zij de radicale keuzes in de dramaturgie van Tristan und Isolde 

(2013) zullen verderzetten. 
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BIJLAGEN 
 

1. Muziekvoorbeelden 

Hier worden slechts enkele muziekvoorbeelden aangehaald, om de betekenis en kracht die in 

Wagners muziek schuilt te illusteren. 

1.1 Het Tristan-akkoord:  

 

 

1.2 Het originele Tristan-akkoord bestaat uit de notenwaarden fa, si, re kruis ensol kruis. In 

het liefdesduet ‘O sink hernieder, Nacht der Liebe’ uit de tweede akte beseffen Tristan en 

Isolde dat ze moeten sterven om bij elkaar te kunnen zijn. De notenwaarden van het 

Tristan-akkoord worden harmonisch omgezet naar fa, do mol, mi mol en la mol. In 

principe zijn dit dezelfde notenwaarden, maar door de mollen te gebruiken, roept Wagner 

een andere sfeer weer die het ambivalente karakter van de liefde tussen de 

hoofdpersonages toont.
266

 

 

 
 

1.3 Het motief van het verlangen, opgevolgd door het motief van de begeerte, in de eerste 

maten van Tristan und Isolde: 
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 Jürgen Maehder “A mantle of sound for the night: timbre in Wagner’s Tristan und Isolde” in Richard 

Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 102. 
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1.4 De ‘alte Weise’ in de Engelse hoorn: 
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2. Afbeeldingen 

Hier worden enkele afbeeldingen getoond om de evolutie in de decors tonen op de weg naar 

een hedendaagse uitvoeringspraktijk. Alle afbeeldingen van de productie in de Vlaamse 

Opera zijn van huisfotografe Annemie Augustijns. 

2.1 Het ontwerp van Angelo Quaglio voor de eerste akte van Tristan und Isolde op de 

première in 1865:
267

 

 

2.2 Het abstracte ontwerp van Adolphe Appia voor de tweede akte van Tristan und Isolde, 

voor de uitvoering in La Scala te Milaan, 1923:
268
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 Stewart Spencer, “Staging Tristan und Isolde” in Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 121. 
268

 Stewart Spencer, “Staging Tristan und Isolde” in Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 127. 
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2.3 Het ontwerp van Emil Preetorius, voor de eerste en derde akte van Tristan und Isolde, 

voor het Bayreuth Festival in 1938:
269
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 Stewart Spencer, “Staging Tristan und Isolde” in Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 132. 
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2.4 Het ontwerp van Wieland Wagner, met in de tweede akte van Tristan und Isolde de grote 

Keltische monoliet, voor het Bayreuth Festival van 1962:
270

 

 

2.5 Het ontwerp voor de derde akte van Tristan und Isolde van Jean-Pierre Ponnelle, met 

centraal de dode wilg:
271
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 Stewart Spencer, “Staging Tristan und Isolde” in Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 135. 
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 Stewart Spencer, “Staging Tristan und Isolde” in Richard Wagner: Tristan and Isolde, red. Arthur Groos 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 137. 
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2.6 De eerste akte in Tristan und Isolde van de Vlaamse Opera (2013): 

2.7 Het decor in de eerste akte uit Tristan und Isolde (2013) is naar achteren geschoven na het 

drinken van de liefdesdrank, de lichten zijn gedoofd:  
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2.8 De tweede akte in Tristan und Isolde van de Vlaamse Opera (2013), met het oog van 

Brangäne op het projectiescherm: 
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2.9 De derde akte in Tristan und Isolde van de Vlaamse Opera (2013): 
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2.10 Uit de derde akte van Tristan und Isolde van de Vlaamse Opera (2013): Isolde treurt om 

het lijk van Tristan, ze zet haar Liebestod in terwijl het onweer op de achtergrond grimmiger 

wordt. 

 

 

 

 


