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complexiteit van de muziek. Ze waren te 
slecht om goed tempo te kunnen hou
den, waardoor het geheel zeer traag 
verliep. 
Musicoloog Willy Hess, die de volledige 
geschiedenis van de opera van Beetho
ven heeft gereconstrueerd en die de 
drie versies intensief heeft geanalyseerd 
en vergeleken,* noemt een ontmoeting 
van Beethoven met zijn Weense vrien
den, die hem ervan wisten te overtui

*   Willy Hess, Das Fidelio-Buch: Beethovens Oper 

Fidelio, ihre Geschichte und ihre drei Fassungen, 

Winterthur: Amadeus 1986.

Als ik moet kiezen uit de drie bestaan
de versies van de opera van Beethoven 
– Fidelio van 1814, Leonore van 1806 en 
Leonore van 1805 – dan kies ik voor de 
laatste van de drie, aangezien ik die het 
meest geslaagd vind en wel om de 
volgende redenen:

1. De coupures
Leonore van 1805 is de eerste versie, 
zonder coupures, die Beethoven na twee 
jaar van enthousiast werken aan het 
inspirerende libretto van Joseph Sonn
leithner voltooide. Het grootse werk zou 
na voltooiing in première gaan bij 
Theater an der Wien. Ieder nummer 
diende, als een ware ‘tour de force’, 
uitdrukking te geven aan Beethovens 
bewondering voor de opera’s van 
Mozart en tegelijkertijd wilde de toen 
35jarige componist bewijzen dat hij 
het nog beter kon, vooral waar het ging 
om de verdere uitwerking van de sonate
vorm tot grote ontwikkelingsbogen. De 
première werd helaas een sof. Enerzijds 
omdat er nauwelijks Duitstalig Weens 
publiek aanwezig was, maar voorname
lijk Franse soldaten – vrijwel de gehele 
Weense adel was voor de naderende 
troepen van Napoleon de stad ontvlucht. 
Anderzijds waren het orkest en de 
zangers niet opgewassen tegen de 
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Drie redenen waarom ik de Leonore van 1805 zie 
als de beste versie van de opera van Beethoven

M
O

LIN
A

 V
IS

U
A

LS



2

Waarin deze versie vooral overtuigend 
is, is dat het drama, als het ware in de 
vorm van een symfonisch gedicht avant 
la lettre, er al muzikaal in wordt 
voorbereid en prijsgegeven. De bewe
ging omlaag in de langzame inleiding 
symboliseert hoe Florestan na zijn 
arrestatie, die al voor het begin van de 
eerste akte heeft plaatsgevonden, 
omlaag gaat, de diepe kerker in. In de 
expositie van de ouverture klinkt dan 
ook als hoofdmotief de melodie waar
mee Florestan in de derde akte voor het 
eerst te horen zal zijn. De zeer com
plexe doorwerking wordt gevolgd door 
het ‘reddende’ trompetsignaal. Kortom: 
hier klinkt de oplossing van het drama 
al door in de textuur van de muziek. 
Daarom is er in deze ouverture ook 
geen noodzaak voor een reprise, wat 
Beethoven dramaturgisch al volledig 
duidelijk had ingezien. Maar ook hier 
gaven Beethovens adviseurs hem na het 
fiasco van de première slechte raad: een 
ouverture in sonatevorm vroeg om een 
reprise. Daarom voegde de componist 
in de derde Leonoreouverture voor de 
uitvoering van 1806 een reprise in, wat 

gen dat de opera weliswaar geniaal, 
maar wel te lang was. Het was begrijpe
lijk dat de uitvoering die zij meemaak
ten voor hen als te lang(dradig) aanvoel
de. Het resultaat van die adviezen was 
de bewerking van het werk tot de 
Leonore van 1806. Daarin komen wij 
onbegrijpelijke coupures tegen, zowel 
van volledige nummers als ook coupu
res binnen nummers, van soms wel 150 
maten lang. Beethoven wilde de drie 
aktes uit de versie van 1805 per se tot 
twee aktes comprimeren. Aan deze 
bewerking vielen een aantal prachtige 
aria’s ten offer, waaronder de Goudaria 
van Rocco of het duet tussen Marzelline 
en Leonore in de tweede akte ‘Um in 
der Ehe froh zu leben’, begeleid door 
viool en cellosolo. Op mij komen de 
ingrepen van Beethoven bijna auto
agressief over, aangezien er vanuit het 
huidige standpunt en uitgevoerd met 
de juiste tempi niets valt aan te merken 
op de lengte – een opvatting die Willy 
Hess overigens deelde. Ook hij be
schouwde de eerste versie als de meest 
geslaagde. Spijtig genoeg vatte in de 
negentiende eeuw de gedachte post dat 
alleen de Fidelio van 1814 als het gerijp
te werk van een meestercomponist kon 
worden beschouwd. Alsof de Beethoven 
van 1805, die destijds al de Eroica had 
gecomponeerd, toen nog maar een 
leerjongen was. 

2. De ouverture 
Van de vier bestaande ouvertures is de 
tweede Leonoreouverture van 1805 wel 
de modernste en meest overtuigende 
– daarover is vrijwel iedereen het eens. 

Spijtig genoeg vatte in de 
negentiende eeuw de gedachte 
post dat alleen de Fidelio van 
1814 als het gerijpte werk 
van een meestercomponist 
kon worden beschouwd. 
Alsof Beethoven in 1805 nog 
maar een leerjongen was.



3vele coloraturen van Leonore worden 
weggelaten, blijkt deze aria van Leo
nore een Italianiserende ‘scena’ te zijn, 
naar analogie van de toentertijd zeer 
succesvolle opera’s van Cherubini. 
Florestan zou vervolgens de titelfiguur 
zijn van de derde, de ‘tragische’ akte. 
Hij moet maar liefst twee hele akten 
wachten tot hij eindelijk de aria kan 
zingen waarvan wij het begin al in de 
ouverture voorbij hoorden komen. In de 
lange orkestinleiding die zijn inzet 
voorbereidt, gebeurt er iets heel onge
bruikelijks: de pauken zijn niet zoals 
gewoonlijk gestemd in een kwint, maar 
in een Es en een A, dus als dissonante 
tritonus. Ze brengen daarmee de 
donkere, angstige sfeer ten gehore die 
in eerste instantie van de derde akte 
uitgaat (Beethoven was overigens niet 
de eerste die deze angstwekkende 
manier van stemmen van de pauken 
bedacht: hij komt al voor in de opera La 
grotta di Trifonio van Salieri, uit 1785). 
De aria van Florestan blijft in fklein 
staan, zonder het gedeelte in Fgroot 
dat wij kennen uit de ‘Fidelio’versie. 
Sommigen zullen dat misschien jam
mer vinden, maar dat geldt niet voor 
mij, want in de oorspronkelijke vorm 
past de muziek van Florestan veel beter 
bij de ellendige toestand waarin hij aan 
het begin van de akte verkeert.

4. De finale 
We werpen nog een blik op het einde! 
Het laatste optreden zoals dat in de 
Fidelio voorkomt is een anticlimax. Na 
het optreden van Florestan volgen het 
grafduet tussen Leonore en Rocco en 

echter ten koste ging van delen van de 
zeer spannende en muzikaal veeleisen
de doorwerking. De veel later ontstane 
Fidelioouverture is hoe dan ook slechts 
een wat braaf sonatedeel. De tweede 
Leonoreouverture is zowel qua vorm als 
qua expressie de meest gewaagde, 
opwindende versie en ook dramatur
gisch de meest consequente inleiding 
tot het drama.

3. De dramaturgie
De Leonore van 1805 heeft drie aktes, de 
latere versies hebben er slechts twee. 
Elk van deze drie aktes heeft een eigen, 
goed doordachte dramaturgie en sfeer. 
Ze kennen elk voor zich een opbouw 
met een culminatie in de omvang van 
het ensemble van solo tot kwartet of 
koorscène. Elke akte kan worden 
genoemd naar een hoofdpersoon. De 
eerste akte is een ‘Singspiel’, waarin 
Marzelline de hoofdfiguur is. In de 
tweede akte moet het ‘Singspiel’ echter 
het veld ruimen voor een melodrama 
met Leonore als hoofdfiguur. De kwaad
aardige Pizzaro komt ten tonele, terwijl 
het ‘Singspiel’personage Jaquino van 
het toneel verdwijnt, echter niet Marzel
line, zoals in de latere versies wel het 
geval is (duet tussen haar en Leonore in 
de tuin, begeleid door obligate viool en 
cello, die staan voor de vogels in de 
tuin). De grote aria van Leonore is 
langer dan die in Fidelio. De aria omvat 
ook een concertino met drie hoorns en 
fagot. Voor bespelers van een natuur
hoorn is deze partij zeer vermoeiend en 
ligt qua inspanning op de grens. In 
tegenstelling tot de Fidelio, waarin de 



4 moeten wij net als de geliefden denken 
dat het gaat om de mensen van Pizarro 
die zich tegen de gevangenen keren. 
Men verwacht een tragisch einde. De 
deur gaat open, het blijft donker, 
langzaam en geleidelijk treedt het koor 
naar binnen en blijkt… de stem van het 
volk te vertolken, het blijken de erfge
namen van hen die de Bastille bestorm
den, als de wrekers van de despoot en 
tiran Don Pizarro, die nu eerst gevan
gen wordt genomen. De spanning blijft 
tot kort voor het eind intact, net als bij 
de ‘suspense’ waarin Hitchcock een 
meester was. Veel dingen blijven heel 
lang onduidelijk, zoals bijvoorbeeld de 
rol van Rocco, die nu verklaart dat hij 
het pistool afpakte uit zorgzaamheid en 
als voorzorgsmaatregel. 

Wij hebben voor deze uitvoering de 
originele dialogen uit het libretto van 
Sonnleithner  bewerkt. Het gaat daarbij 
niet alleen om coupures, maar ook om 
modernisering van de taal, wat de 
actualiteit van het stuk sterk ten goede 
komt. Voor de bewerking van de dialo
gen hebben wij teruggegrepen op alle 
vier de libretti die er momenteel 
bestaan – inclusief het Franse drama 
Leonore ou l’amour conjugal van Jean 
Nicolas Bouilly, dat door Sonnleithner 
uitzonderlijk letterlijk is vertaald. 

(transcriptie van een gesprek met René 
Jacobs door Gregor Herzfeld, vertaling uit 
het Duits: textual – Koert Braches) 

het trio met het galgenmaal van Flo
restan, dat tegelijkertijd kenmerken 
krijgt van een laatste avondmaal. Het 
kwartet met Pizarro (nr. 16) mondt uit 
in het reddende trompetsignaal. Hier 
wordt de spannende sfeer direct losge
laten en verdwijnt. Wat volgt is een 
vooral symbolische representatie van 
Leonore als heldin van een beter mens
dom (Fidelio staat hierin al dichtbij de 
muziekdramatische werken van Wag
ner). Hoe anders verloopt dit gedeelte 

in Leonore: Pizarro maakt zich in het 
kwartet uit de voeten, Rocco begeleidt 
hem, nadat hij Leonore het pistool 
afhandig heeft gemaakt. Het lief
despaar blijft alleen achter in de kerker 
en moet inzien dat dit hun laatste ogen
blikken zullen zijn en dat zij samen een 
‘liefdesdood’ zullen sterven. De ‘naam
loze vreugde’ die zij bezingen, is naam
loos omdat er van buitenaf geen aanlei
ding voor is, want zij komt uitsluitend 
voort uit de wederzijdse liefde en 
ondersteuning in deze moeilijke, 
extreme situatie. Als vervolgens van 
buitenaf het ‘wraakkoor’ wordt ingezet, 

Fidelio eindigt met een 
anticlimax. Hoe anders is dat 
in Leonore: de spanning blijft 
tot kort voor het eind intact, net 
als bij de ‘suspense’ waarin 
Hitchcock een meester was.


