
INTERVIEW HARTMUT HAENCHEN, TOPDIRIGENT

dewerkers vande Staatssicherheits-
dienst (Stasi). Voor ‘normale’ inwo-
ners vandesocialistischeheilstaat
wasgeenstoelmeervrij gelaten. ‘In
de jarenzeventigkreeg ikuiteindelijk
toestemmingomtijdensdeBayreu-
therFestspielemee te lopenmetdiri-
gentPierreBoulez. Ikwerdbewaakt
doordeStasi, viermansterk. Zodra ik
het Festspielhausuitliep,werd ik
doorhenopgewacht.’Het ishartje
KoudeOorlog; kunstenaarsdiede
grenzenopzoekenzijnbij voorbaat
verdacht. Haenchensbewegingen in
Bayreuthworden ‘onopvallend’ vast-
gelegdmeteencameraverstopt in
eenpakje sigaretten.Hij lachternu
hartelijkom. ‘Datwasechtgek, echt
gek.’

ZonderdatHaenchenhetwist, stak
diezelfdeOost-Duitsegeheimedienst
eenstok tussendespaken toenhij
kanskreeg inBayreuth tedirigeren.
‘WolfgangWagner (kleinzoonvan,
red.)hadmeuitgenodigdDer flie-
gendeHolländer tedirigeren. Ikmocht
niet reizen indie tijd,hetmoet tussen
1979en 1983zijngeweest. Alleuitnodi-
gingen liepenviadeKunstleragentur,
het staatsimpresariaat endieheeftde
brief achtergehouden. Ikkwamdaar
veel laterpasachter.’

In 1986haddeDDRgenoegvande
muzikale lastpak.Haenchenkreeg
eenuitreisvisumvoorNederland
waarhij tussen 1986en 1999 furore
maaktealsmuzikaaldirecteurvanDe
NederlandseOperaen tot2002als
chef-dirigentvanhetNederlands
Philharmonischorkest. Indieperi-
odemaaktehijmet regisseurPierre
Audi inAmsterdamWagnersoperacy-
clusDerRingdesNibelungendie inter-
nationaalwerdgeprezenenenkele ja-
rengeledenwerdhernomen.Maar
uitBayreuthkwamtoteenpaarwe-
kengeledennooitmeereenverzoek.

Dathet een titanenkluszouwor-
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In zijn jongere jaren bleek de Stasi zijn ambities
grondig te hebben versjteerd. Hartmut Haenchen (73)
had de hoop al opgegeven ooit nogWagner te dirigeren
op de illustere Bayreuther Festspiele in Bayreuth. Tot
dinsdagochtend, een paar weken geleden: telefoon.
DoorNellWesterlaken FotoMarjolein van der Klaauw

H
et isdeeerste vrijdagvan juli.Hartmut
Haenchen isopwegnaardekapper in
zijnwoonplaatsDresdenen ingedach-
tenalopzijnvakantieadres ineen
dorpjeaandeOostzee. Viadeautora-
diokomthetnieuws tothem.Collega-

dirigentAndrisNelsonsheeft zichstantepede terugge-
trokkenuitWagnerstadBayreuthomnogonduidelijke
redenen. NelsonszoudaardeoperaParsifaldirigeren,
deopeningvanderoemruchteBayreutherFestspiele.
Er zijnminderdanzestiendagentegaan totdegene-
rale repetitie.
‘Ikdacht:het zal tochniet’, zegtHaenchen, ‘het zal

tochnietdat zemij vragen in tevallen.Opdatmoment
heb ikhetmaarevenvanmeaf gezet.’ Thuis stondende
koffersklaar voordeOostzee, gevuldmetpartituren. ‘Ik
gebruikdevakantiegraagominalle rusthetnieuwe
seizoenvoor tebereiden.Devolgendedagzou ikver-
trekken.’

Bayreuth,noordoost-Beieren,pelgrimsoordvoor
Wagnerbewonderaars, kloppendhart vaneencultus
ronddecomponistdiehier elkezomermetbijna religi-
euze ijverwordtbeleden.Hier lietdemaestro inde ja-
renzeventigvande 19deeeuweensanctuariumbou-
wenvoorzijneigenwerk. Zeldenklonk indit Festspiel-
hausanderemuziekdandievan ‘debuiksprekerGods’,
zoals filosoof en tijdgenootFriedrichNietzschede
componistbetitelde.Alleen in 1945,nadatWagner-
fanaat Adolf Hitlerwasverslagen,brachthetAmeri-
kaanse legerermusicals enopera’s vanPuccini tenge-
hore.
DeDuitsepershadzichal zorgengemaakt:metnog

vierwekentegaan, leekvoorheteerst in jareneenedi-
tie vandeFestspiele tepasserenzondereen flinke rel
vlakvooraanvang.Geenschermutselingen indeorga-
nisatie, omstredensymbolenophet toneel,muzikaal
rumoerof artistiekeafrekeningen.Geennevel van in-
trigesenachterklap.Maar indieeerste julidagensteeg
alsnogwapengekletteropuitde roemruchteorkest-
bak.Nelsonsvertroknaar laterbleek wegensatmosphe-
rische Störungen indeartistieke sfeer. Festivalleidster
(enachterkleindochter)KatharinaWagnerzatmeteen
grootprobleem.

HartmutHaenchen–soepele tred, spijkerbroek –
heeft eenwonderlijkegeschiedenismetdeBayreuther
Festspiele. ‘Elkedirigentdie zichbezighoudtmet
Wagnerwilooit inzijn leven inBayreuthstaan.’ Alde-
cenniadraaithijmee indewereldtopvanWagnerspeci-
alisten.Maardooreenkwalijke loopvandegeschiede-
nisheeftdenu73-jarigedirigentnooitmogenafdalen

indehistorischeorkestbak. ‘Ikhad
Bayreutheigenlijkalgeschraptvan
mijnverlanglijst.’

Totdiedinsdagochtendenkelewe-
kengeleden.Haenchenzat teontbij-
tenaandeDuitsekust vandeOostzee.
Telefoon.KatharinaWagnerzelf. ‘We
hebbennietovergeldgesproken’,
zegtHaenchen. ‘InBayreuthverdien
je sowiesoniet veel.’ Lachend: ‘Alles is
voorWagner.’

Hetgesprekgingoverartistieke
voorwaarden. ‘De solistenhaddenal
vierwekengerepeteerdmetNelsons,
hijhad tweeorkestrepetitiesgeleid.
Erwarennogmaar tweeorkestrepeti-
ties tegaan.Metde solistenhad ik iets
meer tijd. Ikheber tweekeereenhalf
uur repetitietijdbij gekregenvoor
hetorkest, datwasminimaal,maar
hetwas tenminste iets.’
AndereWagneropera’s, zegthij,

zouhijhebben latenschieten, ‘hoe-
wel ik zealle tienhebgedirigeerd. Ik
benenormdankbaardat ikvoor
Parsifalwerdgevraagd,wantdatheb
ik54keergedirigeerd.Het isdoor
Wagner speciaal voordithuisge-
schreven. Ingeenenkel anderopera-
huisklinkthet zoalshier.‘
Terwijl aria’s vanrepeterendesolis-

tendoorhet Festspielhaus rollen, ver-
teltde inDresdengeborendirigent
zijn ‘Bayreuth’-verhaal. ‘IndeDDR-tijd
zocht ikaltijddegrensopvanwat
mogelijkwasonderhet regime. Ik
kreegeendirigeerverbodbijde
Händel Festspieleomdat iknietde
officiëleDDR-vertalingHändels
Messiah hadgebruikt,waarinhet
woord ‘God’nauwelijks voorkwam.
Toen ikchefdirigentenmuziekdirec-
teurwas inSchwerinwerddesceni-
scheopvoeringvanParsifalverboden.
Ikmochtalleeneenconcertanteuit-
voeringdoen, zonderdezichtbare
christelijke symboliek.’
InBerlijndirigeerdehij later als-

nogeenscenischeversie. Pasachteraf
vernamhijdatdezaalop last vanhet
regimegevuldwasgeweestmetme-

Hartmut exmachina
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Een Duitse
krant noemt
het
Festspielhaus
‘de
gevaarlijkste
orkestbak ter
wereld’


