
Big Idea: Tussen Droom en Daad 
Tannhäuser  - Richard Wagner 

 

1. Beschrijving 
In dit Big Idea wordt de opera Tannhäuser besproken. Deze opera werd gecomponeerd door Richard 

Wagner in 1845. In dit eerste deel van deze opdracht is een beschrijving van het libretto en de 

muziek terug te vinden. Deze worden beschreven aan de hand van enkele parameters als compositie, 

ruimte, lijn… .   

Deze compositie van Wagner is, zoals eerder vermeld, een romantische opera. De opera werd 

genoteerd in een partituur, maar ook in het libretto. Het libretto is de tekst die door de componist op 

muziek gezet wordt. In de partituur wordt de muziek toegevoegd aan de tekst. Hierop staat vermeld 

hoe de zangers hun rol vertolken en welke noten ze zingen. 

Het libretto van Tannhäuser werd geschreven door Wagner maar is gebaseerd op sagen en 

volksverhalen. Hij heeft dus niet gewoon teksten op muziek geplaatst, hij heeft zelf het verhaal 

bedacht. Deze opera gaat over Tannhäuser, de man van Venus, de godin van de lust. Tannhäuser 

verlaat haar en keert terug naar Elisabeth, zijn vroegere geliefde. De vader van Elisabeth houdt een 

zangwedstrijd, met als prijs voor de winnaar het hand van zijn dochter. Het lied dat Tannhäuser 

brengt, gaat over lust en over Venus. In die tijd mocht niet openlijk gesproken worden over deze 

zaken en hierdoor wordt Tannhäuser verbannen. Elisabeth wil dit niet, zij wil dat Tannhäuser bij haar 

blijft. Tannhäuser gaat als pelgrim naar Rome en hoopt ooit nog terug te kunnen keren naar 

Elisabeth. Jaren later zijn Elisabeth en Tannhäuser nog steeds niet herenigd en besluit Elisabeth te 

sterven en naar de hemel te reizen. Door Elisabeths opoffering om te sterven, wordt Tannhäusers 

ziel bevrijd. (Kamiki, 2015) 

Hoe de vorm van dit werk eruit ziet, is op muzikaal vlak moeilijk te achterhalen zonder partituur. 

Daarom kijken we hier naar de vorm van het verhaal. Tannhäuser heeft drie akten. In de eerste akte 

wordt een context geschetst. De aanleiding voor wat nog komen gaat, wordt aan het publiek 

voorgesteld. In de tweede akte komt het probleem aan bod. De derde akte biedt de oplossing voor 

het probleem, of in dit geval de bevrijding. (Kamiki, 2015) 

De melodielijn in dit werk van Wagner is een afwisseling van homofonie en polyfonie. Dit wil zeggen 

dat bij meerstemmige passages verticale en horizontale meerstemmigheid elkaar afwisselen. De 

muziek is zo complex dat er geen duidelijke grens ligt tussen het homofone en polyfone, alles loopt 

naadloos over in elkaar.  

De verhaallijn werd eerder al besproken in het libretto. (Classical Melodies, 2017) (Buttman, 2008) 

Op vlak van dynamiek is Tannhäuser een interessante opera. Er is veel variatie in dynamiek. Gaande 

van zeer zacht tot zeer sterk. Door zoveel variatie te brengen in de dynamiek worden bepaalde 

sferen gecreëerd die het publiek laten meevoelen met de personages. Wagner heeft in zijn partituur 

van deze opera ook gebruik gemaakt van Italiaanse termen (accelerando, andante maestoso, 

allegro…). Deze dienen ook om expressie te geven aan bepaalde passages of personages. (Classical 

Melodies, 2017) (Buttman, 2008) 



Ook door met een zeer uitgebreid orkest te werken, kom Wagner extreme dynamieken creëren. Dat 

orkest zit in een ruimte onder het podium of voor het podium. Terwijl de zangers en het koor zich op 

het podium bevinden, zit het orkest verscholen in de orkestbak. (Buttman, 2008) 

Bij opera spelen stemsoorten en stemkleur een belangrijke rol. Vaak staat de stemsoort symbool 

voor het karakter of de persoonlijkheid van een personage. Elisabeth, de lieve vrouw die 

opofferingen maakt voor de man, wordt vertolkt door een sopraan, een lichte en hoge stem die de 

vrouwelijkheid en lieflijkheid uitstraalt. De rol van Tannhäuser wordt gezongen door een bariton of 

bas. Een diepe stem om de ‘slechte’ of eerder foutenmakende man weer te geven. (Buttman, 2008) 

Zoals eerder vermeld, worden de stemsoorten bepaald aan de hand van de persoonlijkheid van de 

personages. In deze opera is het aantal hoofdrolspelers eerder beperkt. Wagner heeft zich voor de 

indeling van de personages gebaseerd op de indeling van de Griekse tragedie. Dit wil zeggen dat er in 

Tannhäuser een protagonist, antagonist, tritagonist en koor voorkomen. De protagonist of 

hoofdrolspeler is uiteraard Tannhäuser, naar wie de opera genoemd is. De antagonist of tegenspelen 

is Elisabeth, Tannhäusers onbereikbare liefde. De tritagonist is Wolfram, een vriend van Tannhäuser. 

(Kamiki, 2015) (Hoelen, 1997) 

Wagner maakt in deze opera gebruik van leitmotieven. Een leitmotiv is een melodie die wordt 

gekoppeld aan een bepaald personage en iedere keer dat personage terug op scène komt, speelt het 

orkest die melodie. Zo weet het publiek al wie er aan het woord zal zijn. (Wagner leitmotifs, 2014) 

(Magee, 1992) 

Van deze opera zijn zeer veel verschillende opvoeringen te vinden die ook verschillen in duur. Dit 

komt doordat Wagner geen metronoomcijfer of Italiaanse termen heeft gebruikt die het tempo 

aanduiden. Hij was van mening dat elke muzikant die dit werk wilde uitvoeren, het een tempo moest 

geven naar eigen interpretatie van het werk. (Magee, 1992) 

Tannhäuser is veel meer dan enkel de muziek en het verhaal. Daarover leest u meer in het tweede 

deel van deze opdracht. 

 

2. Analyse 
In dit tweede deel wordt vooral aandacht besteed aan het escapisme in de opera Tannhäuser. Wat 

dat escapisme juist is, hoe en waarom Wagner dit toepaste, komt u te weten in dit tweede deel. 

In de romantiek, de stijlperiode waarin Tannhäuser gecomponeerd is, werd er vaak gegrepen naar 

het escapisme. Dit wil zeggen dat de kunstenaar, of in dit geval de componist, in zijn werk gaat 

wegvluchten van de realiteit. Vaak gebruikte thema’s in escapistische werken zijn de dood, het 

fantastische, de natuur, exotische culturen en menselijke emoties (vaak ook het onderbewustzijn). 

(Hilbrandie-Meijer, 1991) (Wagner, 2015) (Hoelen, 1997) 

In Tannhäuser grijpt Wagner duidelijk naar de dood. Elisabeth sterft om Tannhäusers ziel te 

bevrijden. Typisch in escapistische werken is de trouw en opoffering van de vrouw voor de 

geestelijke bevrijding van de man. Wagner hecht ook veel belang aan natuurkrachten, het 

psychologische en het onderbewustzijn. (Hoelen, 1997) (Magee, 1992) (Wagner, 2015) 

Anderzijds brengt dit werk ook veel realiteit naar voren. Wagner verbloemt niets, hij geeft alles weer 

zoals het is: menselijke gevoelens, het leven, teleurstelling, veranderingen, mensen ontmoeten, 

afscheid nemen, sterven, opofferingen maken, liefde … (Buttman, 2008) 

Hij geeft het dualisme weer tussen lichaam en ziel. De geestelijke liefde (trouw) van de vrouw kan de 



zondige man verlossen. (Hoelen, 1997) 

De realiteit prikkelt de fantasie van de kunstenaar waardoor hij zelf het verhaal kan bedenken dat 

gebaseerd is op de realiteit. Vanuit realistische taferelen liet hij zijn fantasie prikkelen om situaties te 

bedenken voor zijn werk. Wagner geeft niet de realiteit der handelingen weer, maar het gevoel 

achter die handelingen. Tannhäuser is een opera die overloopt van de politieke geladenheid: 

pelgrimstochten, verbanningen, machtsverhoudingen… Wagner geeft een toverachtige weergave van 

iets wat realiteit zou kunnen zijn. De situaties die hij bedenkt, met als basis de realiteit, gaat hij 

nadien proberen te vinden in het echte leven. (Hoelen, 1997) (Magee, 1992) (Wagner, 2015) 

Wagner was zeer pessimistisch. Dit komt door de moeilijke en onrustige jeugd die hij heeft gehad. 

Zijn werken komen, in tegenstelling tot zijn manier van in het leven staan, zuiver realistisch over. Zijn 

pessimisme wordt niet doorgedrukt in zijn werken. Dat deed hij bewust. Hij sublimeerde de 

tegenslagen uit zijn eigen leven in zijn kunst. (Hoelen, 1997) 

Ook was Wagner iemand die sterk geloofde in het noodlot, in de dood als mooi einde. Onder het 

motto: “Alles, was ist, endet.” schreef hij vele werken, Tannhäuser is daar een van. Volgens Wagner 

moeten we allemaal leren te sterven. (Hoelen, 1997) 

Hij vlucht in zijn werken, ook in dit werk, naar de Griekse mythe en wil een mythisch beeld 

projecteren op zijn eigen tijd. Hij wilde de tragedie van zijn eigen ziel ook projecteren bij anderen. 

Op het moment dat Wagner deze opera uitbracht was er nog niet echt appreciatie voor zijn kunst. 

Het was zoals hij zelf zei ‘kunst van de toekomst’ of ‘kunst van de verlossing’. (Hoelen, 1997) 

(Wagner, 2015) (Magee, 1992) 

In Tannhäuser kunnen we spreken van het “Wagnerthema”, hij schrijft vanuit zijn eigen ervaringen 

waarin hij de onverenigbaarheid van werelden sterk naar voor laat komen. Bijvoorbeeld: de trouw en 

opofferingsgezindheid van de vrouw om de man te bevrijden, de letterlijke bevrijding van de vrouw 

door de man. Er is een gevecht tussen zinnelijke en geestelijke liefde. Dat is meteen ook Wagners 

visie op hoe liefde in elkaar zit. (Wagner, 2015) (Hoelen, 1997) 

Ikzelf ben niet betoverd door de opera Tannhäuser. Ik heb de opera bekeken maar was geen 

onmiddellijke fan. Mijn interesse in het verhaal is pas gekomen nadat ik vanalles ben beginnen lezen 

over Wagner en zijn werken. Ik kwam allerlei interessante zaken te weten en kon deze ook 

terugvinden in Tannhäuser. Vanaf dan heb ik het werk leren appreciëren.  

Ik vind het een mooie vorm van escapisme. Bij het begin dacht ik: “De dood om in weg te vluchten, 

zo standaard.” Maar er zat veel meer in dan dat. De visie op liefde die duidelijk naar voor komt, de 

opoffering van man en vrouw voor elkaar, het politieke, het noodlot. Wat ik opmerkelijk vind, is dat 

Wagners eigen gevoelsleven er zo sterk in zit, maar net niet overdreven pessimistisch is.  

Zijn persoonlijke leven en zijn complexe jeugd lijkt me de enige reden waarom hij naar het escapisme 

grijpt. Er zit zoveel in deze opera, maar dat is moeilijk te zien op het eerste zicht. De opera is zeer 

complex door de enorme gelaagdheid, de veelheid aan thema’s en emoties. Daarom vind ik deze 

opera niet zo toegankelijk. Zoals eerder vermeld, werd het voor mij pas allemaal duidelijk toen ik 

meer informatie ben gaan zoeken over Tannhäuser. Wel, alweer, een knap werk van Wagner. 

We kunnen concluderen dat Wagners Tannhäuser veel bevat dat niet steeds op het eerste zicht te 

zien is. Hij grijpt naar de dood en menselijke emoties maar voegt naast deze escapistische elementen 

ook een grote hoeveelheid realiteit toe aan zijn opera. 
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