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Dat Richard Wagner tweehonderd jaar geleden geboren 
werd, kan niemand ontgaan: elk zichzelf respecterend 
operahuis brengt wel een of meerdere van zijn Gesamt-
kunstwerke op de planken. Met wisselend succes. De 
Nationale Reisopera zong zijn eigen zwanenzang met een 
alom bejubelde uitvoering van Götterdämmerung. Hoe 
anders verging het afgelopen mei de enscenering van 
Tannhäuser bij de Deutsche Oper am Rhein in Düssel-
dorf. Tot afgrijzen van publiek en pers plaatste regisseur 
Burkhard Kosminski dit middeleeuwse liefdesdrama in 
een nazi-context, waardoor de directie zich al na één 
voorstelling genoodzaakt zag de productie stop te zetten.
‘Als een regisseur niets invalt, grijpt hij naar een nationaal-
socialistische beeldtaal’, schreef een Duitse criticus. Nu is 
het ook lastig keer op keer een nieuwe visie te ontwikkelen 
op Wagner, over wiens werk hele boekenkasten zijn volge-
schreven. Of het nou zijn antisemitisme betreft, zijn 
‘unendliche Melodie’, zijn gebruik van leidmotieven, of zijn 
tot bijna over de grenzen van de tonaliteit reikende harmo-
nieën, het werd diepgravend geanalyseerd en vastgelegd.
Valt er dan helemaal niets nieuws meer te ontdekken? 
Toch wel! In het archief van de Muziekbibliotheek van de 
Omroep vond ik bijvoorbeeld An Weber’s Grabe voor 
vierstemmig mannenkoor. Wagner componeerde het in 

1844, ter gelegenheid van het overbrengen van de stoffe-
lijke resten van Carl Maria von Weber van Londen naar 
Dresden. Wordt dit wel sporadisch uitgevoerd door ama-
teurkoren, curieuzer is het oorspronkelijke handschrift 
van ene E. Van Heeckeren van Waliën, die in 1926 een 
orkestratie maakte van In das Album der Fürstin Metter-
nich, een pianostukje van Wagner uit 1861. Deze hyper-
romantische, lyrische werkjes weerspreken ons beeld van 
de Teutoonse krachtpatser die ons met zijn ‘Wagneriaan-
se’ klankwereld verplettert.
Zoals u in mijn vorige column kon lezen, wordt de Mu-
ziekbibliotheek van de Omroep per 1 augustus opgehe-
ven, omdat wij in onze ‘kenniseconomie’ geen waarde 
hechten aan haar bijzondere en unieke collectie. Maar,  
lo and behold, kort na het verschijnen van ZINGmagazi-
ne wierp de Gemeente Den Haag zich op als redder in 
nood: de collectie zal worden opgenomen in een nog te 
vormen Nationaal Bladmuziekinstituut, als onderdeel 
van het in 2018 te openen Spuiforum. Helaas ligt dit mil-
joenenverslindende project ernstig onder vuur vanwege 
zijn megalomane, ik zou haast zeggen Wagneriaanse  
aspiraties. Hopelijk valt het erfgoed van de omroep-
bibliotheek niet alsnog ten prooi aan een Haagse  
Götterdämmerung.
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Laetitia Gerards winnares 
Prinses Christina Concours

Sopraan Laetitia Gerards (1993) was een van de acht deelnemers aan de Nationale Finale van het 
Prinses Christina Concours, die in april plaatsvond. Ze won de eerste prijs in de categorie conserva-
toriumstudenten. Laetitia studeert klassieke solozang aan het Conservatorium van Amsterdam. Bij 
de prijs hoort een studiebeurs (de Ruud van der Meer Prijs), een optreden bij de NJO Muziekzomer 
Gelderland 2014, twee concertabonnementen en de Persoonlijke Presentatie Prijs: een masterclass in 
‘internationaal protocol, etiquette en non-verbale communicatie’. 

WWW.ChristinaConCours.nl
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nieuw: 24classics.com

De nieuwe website 24classics.com is een laagdrempelig online plat-
form voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek. Weke-
lijks stellen 24 bekende musici een playlist met 24 tracks samen, die 
je gratis kunt streamen. Iedere ‘curator’ ontfermt zich over een ander 
thema. Jan Willem de Vriend neemt ‘light symphonic’ voor zijn reke-
ning, Lavinia Meijer doet ‘plucked’, Leo Samama ‘choir’, Miranda 
van Kralingen ‘opera’. Wekelijks updaten ze hun playlist. 

WW.24ClassiCs.Com

Pitch Control wint  
Aarhus Festival 2013 

Het prestigieuze Aarhus Vocal Festival in Denemarken, Europa’s grootste festival voor  
vocale muziek, kent dit jaar een Nederlandse winnaar: Vocal Group Pitch Control, onder  
leiding van Merel Martens. De internationale jury loofde de muzikaliteit en humor van de 
Haagse semi-professionals. Nog niet eerder won een Nederlandse groep deze competitie. 

WWW.voCalgrouppitChControl.nl

voCal group pitCh Control


