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Woord vooraf 

 

Voorafgaand aan mijn onderzoek wil ik graag een aantal mensen bedanken die mij hebben gesteund 

tijden het proces van mijn onderzoek. Het schrijven van mijn onderzoek ten tijde van de coronacrisis 

was een raar en lastig proces. Zonder deze lieve mensen had ik mijn onderzoek niet tot het resultaat 

kunnen brengen dat het nu geworden is.  

 

Allereerst wil ik mijn ouders bedanken voor mijn opvoeding vol liefde voor muziek en kunst. Ze 

hebben daarmee een fundering gelegd voor mijn passie voor opera en theater. Daarnaast wil ik mijn 

lieve vrienden Wouter en Annika ontzettend bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens 

het gehele proces. Voor hoe ze me hebben opgenomen in hun gezin, me hebben verwend met 

heerlijk eten en als sparringpartners hebben meegedacht. Maar ook voor de dwingende, liefdevolle 

manier waarop ze me elke keer weer aan het werk zette. En natuurlijk Suus en Kobus voor hun 

onvoorwaardelijke liefde die ik in al hun knuffels heb mogen ontvangen.  

 

Ik wil Dick bedanken voor zijn uiterst uitgebreide en professionele begeleiding. Hij heeft op een 

inhoudelijke en praktische manier ervoor gezorgd dat ik, ook ten tijde van corona, mijn scriptie naar 

een hoger niveau kon brengen. Ook wil ik Holland Opera bedanken voor hun vernieuwende kijk op 

opera, het beschikbaar stellen van hun materiaal en de kans die ze me geven om mezelf te 

ontwikkelen binnen hun operagezelschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 op titelblad1 

 

 

 

 
1 Heleen Jonkman, “Introitus Requiem Aeternam,” première Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 18 augustus 2018. 
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Samenvatting 

 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de representatie van de Koningin van de Nacht in de 

uitvoering van Zauberflöte Requiem (2018) door Holland Opera. In de analyse wordt er gebruik 

gemaakt van een tekstuele analyse met de figure characterisation methode van Manfred Pfister. 

Deze methode wordt ondersteund door een muzikale analyse, gebaseerd op de methodes 

omschreven door Steven G. Laitz. De Koningin van de Nacht wordt zowel in het origineel als in de 

bewerking van Holland Opera neergezet als boosaardige heks. Dit komt zowel tekstueel als in de 

muziek tot uitdrukking. Dit is te zien bij de Koningin van de Nacht als de verschillende andere figuren 

binnen deze opera. De representatie als heks wordt versterkt doordat de Koningin van de Nacht in 

contrast wordt gebracht met Sarastro, haar doodsvijand. Echter wordt de Koningin van de Nacht 

weldegelijk ook als moeder gerepresenteerd in beide varianten van de opera. Dit komt minder naar 

voren door het duidelijke negatieve beeld dat van de Koningin van de Nacht welke zowel op 

tekstueel als muzikaal gebied wordt geschetst. Holland Opera verlegt de aandacht naar de 

moederrol door middel van het toevoegen van delen uit het Requiem van Mozart. Hierdoor krijg je 

meer achtergrondinformatie over het lijden van de Koningin van de Nacht. Zij heeft op hetzelfde 

moment haar man als haar dochter verloren. Hierdoor wordt de rol van de Koningin van de Nacht 

menselijker. Dit wordt in de opera tevens verbeeld door de kostuums van de verschillende figuren.  

 



 - 3 - 

Inhoudsopgave 

 

HOOFDSTUK 1: Inleiding       4 

HOOFDSTUK 2: Analyse        12 

HOOFDSTUK 3: Conclusie       20 

BIJLAGES         22 

 BIJLAGE I: Bronnenlijst      23 

 BIJLAGE II:  Lijst afbeeldingen     26 

BIJLAGE III:  Ingevuld analyse schema    27 

BIJLAGE IV: Libretto Zauberflöte Requiem    30 

BIJLAGE V: Partituur Zauberflöte Requiem     45 

 

 

 

 

 
Afbeelding 22 

 

 

 
2 Ben van Duin, “Introitus Requiem Aeternam,” première Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 18 augustus 2018. 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

 

Binnen de operawereld en daarbuiten zijn operadiva’s beroemd en berucht. Dramatische, 

zelfstandige vrouwen die hoog zingen. Vrouwelijke hoofdrollen zijn binnen de opera erg gebruikelijk, 

meer nog dan in andere podiumkunsten.3 De gehele opera wordt om het vrouwelijke personage 

heen geschreven en er is genoeg ruimte voor de zangeres om haar virtuositeit met het publiek te 

delen. Ondanks de kans die geboden wordt om als vrouw een dragende rol te vervullen, heeft er op 

het gebied van de representatie van de vrouw minder ontwikkeling plaatsgevonden. De zelfstandige 

vrouwen worden binnen de opera’s in het canonische repertoire nog steeds gerepresenteerd als de 

kwaadaardige heks of krankzinnige hoer.4 De Koningin van de Nacht uit Die Zauberflöte van W.A. 

Mozart is zo een voorbeeld van een zelfstandige vrouwelijke rol, die afgeschilderd wordt als 

boosaardige heks.5 De vraag is waarom er binnen de opera geen ontwikkeling gaande is, als het gaat 

om de representatie van de vrouwelijke rol. 

 

Vernieuwing binnen de opera 

Opera’s worden uitgevoerd zoals ze honderden jaren geleden zijn geschreven. Binnen de 

operawereld mis ik de verandering en vernieuwing welke in het theater zo gebruikelijk is. In het 

theaterlandschap wordt oud repertoire regelmatig hertaald en bewerkt naar nieuwe inzichten en 

huidige denkbeelden, zonder af te doen aan het stuk zelf.6 Waarom gebeurt dit bij opera dan 

nauwelijks? Verhaaltechnisch en muzikaal worden opera’s nauwelijks bewerkt. Er wordt alleen 

gekeken naar nieuwe vormen van ensceneren.7  

Binnen Nederland is Holland Opera één van de weinige operagezelschappen die 

standaardrepertoire wel bewerkt. Ze zoeken naar overeenkomstige thema’s uit de huidige 

maatschappij en bewerken daarmee het libretto. Hierbij houden ze niet strikt vast aan de originele 

partituur, maar componeren en voegen er andere stukken aan toe. Daarnaast combineren ze de 

klassieke muziek met moderne stijlen als dancemuziek en hiphop. Ik zie Holland Opera als een 

voorbeeld voor vernieuwing binnen het operalandschap. Voor mijn onderzoek heb ik dan ook 

gebruik gemaakt van het libretto, de partituur en de live registratie van Zauberflöte Requiem (2018) 

 
3 Alexandra Wilson, “Gender,” in The Oxford Handbook of Opera, geredigeerd door Helen M. Greenwald (Oxford: Oxford 
University Press, 2014), 775. 
4 Catherine Clément, Opera, or the Undoing of Women (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), 5-7. 
5 W.A. Mozart, Die Zauberflöte, libretto door Emanuel Schikaneder (Kassel: Bärenreiter, 2007). 
6 Zie bijvoorbeeld: F. Decreus, “Jan Decrote regiseert King Lear: Dwarse behandeling van het klassieke repetoire,” in Een 
theatergeschiedenis der Nederlanden, geredigeerd door R.L. Erenstein (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996), 
820-825. 
7 Robert Cannon, “Chapter 18: Directors and the directing of opera,” in Opera (Cambridge: Cambridge University Press, 
2012), 380-386. 
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van Holland Opera, een bewerking op Die Zauberflöte van W.A. Mozart.8 In deze bewerking hebben 

zij opnieuw gekeken naar het libretto en ze hebben het figuur van de Koningin van de Nacht een 

centralere rol gegeven. Daarvoor hebben ze delen uit het origineel weggelaten en delen uit het 

Requiem van W.A. Mozart toegevoegd. Met een tekstuele en muzikale analyse heb ik gekeken naar 

de veranderingen die Holland Opera heeft aangebracht in het libretto en de partituur ten opzichte 

van het origineel. Hierbij zet ik de representatie van de Koningin van de Nacht en de toevoeging van 

delen uit het Requiem van W.A. Mozart centraal. Daarbij zal ik antwoord zoeken op de volgende 

onderzoeksvraag:  

Welke invloed heeft de bewerking van het libretto en het toevoegen van delen uit 

het Requiem op de representatie van de Koningin van de Nacht in Zauberflöte 

Requiem (2018) van Holland Opera? 

 

De volgende deelvragen zullen daarbij aan de orde komen: 

* Welke veranderingen zijn er aangebracht in het libretto t.a.v. de Koningin van de Nacht? 

* Hoe beïnvloedt de toevoeging van het Requiem het libretto? 

* Hoe werken de verschillende gebruikte technieken van karakterisatie door op vorming van 

de representatie van de Koningin van de Nacht?  

* Hoe wordt de Koningin van de Nacht door middel van de gebruikte technieken van 

karakterisering gerepresenteerd als vrouw? 

* Hoe wordt de Koningin van de Nacht door middel van de gebruikte technieken van 

karakterisering gerepresenteerd als moeder? 

 

Theoretisch kader  

De operawereld staat bekend om zijn uitzonderlijke gecanoniseerd standaardrepertoire. 

Operahuizen over de gehele wereld voeren dezelfde bekende werken uit. Niet alleen het repertoire 

is sterk gecanoniseerd. Opera wordt gezien als een gecanoniseerde kunstvorm. Het instituut, de 

productie en consumptie is gecanoniseerd.9 De theaters waar opera’s opgevoerd worden zijn groots 

en uitbundig, met hun entourage, zoals de zaal en de aankleding. Het publiek gaat hierin mee en 

kleedt zich daarnaar. Naar de opera gaan is een opvoeding op zich, met gebruiken die daarbij horen. 

 
8 W.A. Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto door Emanuel Schikaneder, bewerkt door Joke Hoolboom (Amersfoort, 2018) 
partituur 1-90.; W.A. Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto door Emanuel Schikaneder, bewerkt door Joke Hoolboom 
(Amersfoort, 2018) libretto 21-47.; “Zauberflöte Requiem,” van Holland Opera, gecomponeerd door W.A. Mozart, bewerkt 
door Joke Hoolboom. Werkspoorkathedraal, Utrecht, augustus 2018 (live registratie). 
9 James Parakilas, “The Operatic Canon,” in The Oxford Handbook of Opera, geredigeerd door Helen M. Greenwald (Oxford: 
Oxford University Press, 2014), 862. 
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Daarnaast is het publiek bekend met het standaardrepertoire en weet wat ze kan verwachten.10 Ook 

de opleiding tot operazanger is zeer specifiek. Op vocaal vlak worden de zangers klaargemaakt voor 

het klassieke repertoire. Daarnaast worden ze op vocaal-technisch vlak getraind om de grote 

theaterzaal zonder versterking te kunnen vullen. Na het verlaten van het conservatorium wordt de 

opleiding vervolgt binnen het operagezelschap. Daar groeit de operazanger binnen de hiërarchie van 

het gezelschap in steeds grotere rollen.11 Doordat de opera als canon functioneert en zichzelf als 

gecanoniseerd genre in stand houdt, is er voor verandering en vernieuwing weinig ruimte. Vanuit dit 

idee wordt standaardrepertoire dan ook niet bewerkt. Deze stukken wordt nog steeds uitgevoerd 

zoals die geschreven zijn, ook als ze honderden jaren oud zijn.12 

 

Vrouwen representatie in opera 

De Koningin van de Nacht wordt in vele ensceneringen van Die Zauberflöte neergezet als de 

boosaardige heks. Naast de Koningin van de Nacht zijn er vele krachtige vrouwenrollen in opera’s die 

gerepresenteerd worden als boosaardig of krankzinnig. Catherine Clément beschrijft in haar boek 

Opera, or the Undoing of Women hoe de plot van het verhaal de vrouwen representeert.13 De vrouw 

wordt aan de ene kant passief neergezet als mooie decoratie en verzorgende voor de familie, 

waarbij ze gered moet worden door de man. Aan de andere kant, wanneer ze als krachtige, 

onafhankelijke vrouw zichzelf onderhoudt, wordt de vrouw gerepresenteerd als boosaardig of 

krankzinnig.14 In beide gevallen leidt dit tot het tragische lot van de dood.15 

De representatie van vrouwelijke krankzinnigheid, of madwoman zoals Susan McClary het 

benoemt in haar boek, wordt in opera niet alleen door het personage vertolkt. Het wordt daarnaast 

vormgegeven door de muziek, wat een dubbele lading geeft.16 Vanuit de negentiende-eeuwse 

psychologie en de kunsten wordt madness als vrouwelijk geframed. De kunst en wetenschap 

versterken elkaar in dit geconstrueerde beeld.17 Hierdoor ontstaat het double framing effect. Door 

de mannelijke rationaliteit (wetenschap) die met een male gaze kijkt naar de vrouwelijke madness, 

wordt de mannelijke componist (kunst) beïnvloed bij het schrijven van de vrouwelijke rol.18 In de 

muziek wordt de madwoman op verschillende manieren tot uiting gebracht. De stem wordt gebruikt 

 
10 Parakilas, “The Operatic Canon,” 862-863. 
11 Parakilas, “The Operatic Canon,” 862-864. 
12 David J. Levin, “Chapter 1: Dramaturgy and mise-en-scène,” in Unsetteling Opera: Staging Mozart, Verdi, Wagner, and 
Zemlinsky (Chicago & Londen: University of Chicago Press, 2007), 1-35. 
13 Clément, Opera, or the Undoing of Women, 5-7. 
14 Idem, 5-7. 
15 Idem, 22-23. 
16 Susan McClary, “Chapter 4: Excess and Frame: The Musical Representation of Madwoman,” in Feminine Endings: Music, 
Gender, and Sexuality (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002), 81-82. 
17 McClary, “Chapter 4: Excess and Frame: The Musical Representation of Madwoman,” 84-85. 
18 Idem, 89. 
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als symptoom van de krankzinnigheid. Het publiek kan zich daardoor moeilijk identificeren met de 

muziek.19 Het gebruik van virtuoze en vocale uitdagingen, zoals coloratura delirium en onmogelijk 

hoge noten (f’’’ in Die Zauberflöte), staan symbool voor de verwardheid en wreedheid.20 In de 

muziek worden chromatische modulaties met het verminderd sext-akkoord gebruikt voor een 

dramatisch effect, of worden harmonische lijnen abrupt beëindigd. De gekozen muzikale vormen 

fungeren hierdoor als dramaturgie voor de madwoman.21  

 Naast het gebruik van muzikale vormen wordt de stem in opera ingezet om het stuk over te 

brengen. Tiina Rosenberg omschrijft opera als een vorm van body genre. De sensatie van de stem 

brengt een directe lichamelijke reactie over aan het publiek.22 Het verhaal staat los van die 

ervaring.23 Ook Roland Barthes ziet de kracht van de stem als vorm. De lichamelijkheid van de stem 

karakteriseert de performance. Het creëert een ervaring die niet vormgegeven kan worden door het 

verhaal op zich.24 Volgens Rosenberg is het de kwaliteit van de stem die het publiek kan raken via de 

muziek.25 

Het afkeuren van vrouwelijke onafhankelijkheid is zoals eerdergenoemd een mannelijk 

construct. Dit komt doordat het in strijd is met het patriarchaal wereldbeeld. Vrouwen verzorgen, 

mannen verdedigen. Margarita Carretero-González en Mª Elena Rodriguez-Martin noemen dit 

construct een vorm van vrouwenonderdrukking.26 Hier zijn niet de mannen, maar juist de vrouwen 

de grootste vijand van zichzelf. Perfecte vrouwelijke eigenschappen bij een vrouw worden beloond 

met een relatie met de man. Wanneer de vrouw hier niet aan voldoet is wickedness uit pure jaloezie 

de enige mogelijkheid tot overleven.27 Zo wordt het patriarchaal wereldbeeld in stand gehouden. 

Onafhankelijke vrouwen zijn namelijk een bedreiging voor de man, waardoor vrouwen met toegang 

tot verschillende vormen van kennis worden bestempeld tot heks, een wicked woman.28 De female 

rivalry is een overlevingsstrategie van vrouwen om zich te kunnen mengen binnen het mannelijke 

construct.29  

In de verschillende artikelen wordt de representatie van de vrouwelijke rol in opera op 

verschillende manieren uitgelegd. Alle auteurs zijn het erover eens dat deze representatie gekleurd 

 
19 Idem, 85. 
20 Idem, 92, 98. 
21 Idem, 93, 101. 
22 Tiina Rosenberg, “The Touch of Opera, or, Can a Feminist Forgive Anything for a Good Tune?,” in Don’t Be Quiet, Start a 
Riot! Essays on Feminism and Performance (Stockholm: Stockholm University Press, 2016), 8. 
23 Rosenberg, “The Touch of Opera, or, Can a Feminist Forgive Anything for a Good Tune?,” 9-10. 
24 Idem, 11. 
25 Idem, 13. 
26 Margarita Carretero-González en Mª Elena Rodriguez-Martin, “Wicked Women: The Menace Lurking Behind Female 
Independence,” in Something Wicked This Way Comes: Essays on Evil and Human Wickedness, geredigeerd door Colette 
Balmain en Lois Drawmer (Amsterdam: BRILL, 2009), 200. 
27 Carretero-González en Rodriguez-Martin, “Wicked Women: The Menace Lurking Behind Female Independence,” 202. 
28 Idem, 203. 
29 Idem, 204. 
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is door het patriarchale wereldbeeld. De verschillende artikelen vullen elkaar aan met 

achtergrondinformatie, muzikale uitingen en concepten over de representatie van vrouwen in 

opera. In ander onderzoek naar de representatie van vrouwen in de operawereld, wordt er niet 

alleen gekeken naar de vrouwelijke rollen. Alexandra Wilson kijkt in haar artikel over genderstudies 

binnen de opera naar het volledige beeld van vrouwen binnen de operawereld.30 Zo zijn er in 

vergelijking met andere podiumkunsten uitzonderlijk veel hoofdrollen weggelegd voor vrouwen, 

waarin ze hun virtuositeit kunnen tonen.31 Hierdoor is ook een bredere celebrity cultuur voor 

vrouwen, zoals diva-worship.32 Dit maakt ook dat er veel onderzoek wordt gedaan naar het gebruik 

van de vrouwelijk stem en de lichamelijke performance.33 Toch wordt binnen de opera femininity 

gezien als masculnity’s negative Other.34  

De representatie van vrouwen in de opera’s zelf blijft gekleurd door het patriarchaal 

wereldbeeld. Dit is een conservatief beeld dat binnen het gecanoniseerde genre in stand wordt 

gehouden. Binnen de theaterwetenschappen is er de afgelopen jaren veel aandacht voor de 

representatie van de vrouw en de verandering daarvan. Zo wordt er bijvoorbeeld historisch 

onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen in het theater. Vrouwen waren weldegelijk aanwezig 

binnen het theater, maar er is nog weinig over bekend. De geschiedenis wordt aangevuld met 

informatie over de rol van vrouwen in het theater.35 Daarnaast is er de afgelopen jaren veel 

aandacht voor de ontwikkeling van gender en identiteit binnen de podiumkunsten.36  

 

Methode 

Zoals eerdergenoemd heb ik in het onderzoek gebruik gemaakt van het libretto, de partituur en de 

live registratie van Zauberflöte Requiem (2018) van Holland Opera.37 De focus ligt daarbij op de rol 

van de Koningin van de Nacht. Door de bewerkingen die Holland Opera heeft aangebracht in het 

origineel, zoals het weglaten van bepaalde scènes en het toevoegen van delen uit het Requiem, 

krijgen we meer achtergrondinformatie over de beweegredenen achter de daden en het gedrag van 

de Koningin van de Nacht. Ze wordt daardoor menselijk, een figuur waarmee het publiek zich kan 

identificeren. De scènes die ik daarvoor zal gebruiken zijn de scènes van de Koningin van de Nacht en 

 
30 Wilson, “Gender,” 774-794.  
31 Idem, 774-775.  
32 Idem, 776.  
33 Idem, 775.  
34 Idem, 776.  
35 Zie bijvoorbeeld: Laura Engel en Elaine M. McGirr, Stage Mothers: Women, Work, and the Theatre, 1660-1830 
(Lewisburg: Bucknell University Press, 2014).; Susannah Crowder, Performing Women: Gender, self, and representation in 
late medieval Metz (Manchester: Manchester University Press, 2018).  
36 Zie bijvoorbeeld: Panayiota Chrysochou, Performing Identity and Gender in Literature, Theatre and the Visual Arts 
(Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2017). 
37 Mozart, Zauberflöte Requiem, partituur 1-90.; Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto 21-47.; “Zauberflöte Requiem,” van 
Holland Opera, augustus 2018 (live registratie). 
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de scènes die zijn toegevoegd met de muziek uit het Requiem. Het gaat om de aria’s ‘O zittre nicht’, 

‘Der Hölle Nacht’ en ‘Euch, Euch, Euch’. De delen uit het Requiem die worden ingezet zijn: ‘Introitus 

Requiem Aeternam’, ‘Dies Irae’, ‘Confutatis’, ‘Recordare’, ‘Lacrimosa Dies Illa’. Daarnaast heb ik ook 

de teksten gebruikt van de scènes waarin andere figuren over de Koningin van de Nacht praten en 

gekeken naar de muziek in de aria ‘In diesen heil’gen Hallen’ van Sarastro.  

 Bij de uitvoering van de tekstuele analyse van het libretto heb ik mij gefocust op de vorming 

van het figuur van de Koningin van de Nacht. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het hoofdstuk 

‘Dramatis personae and dramatic figure’ uit het boek The Theory and Analysis of Drama van 

Manfred Pfister.38 Hij omschrijft de vorming van het fictieve dramatische figuur, wat hij expliciet niet 

personage of karakter noemt, als een construct van informatie dat gegeven wordt vanuit de 

theatertekst.39 Een van de concepten die Pfister hiervoor gebruikt, is figure characterisation ofwel 

karakterisatie van het figuur. Hierbij maakt hij onderscheid tussen verschillende technieken waarop 

de informatie uit de theatertekst het figuur karakteriseert en hoe deze op het publiek wordt 

overgedragen.40 Wanneer er sprake is van informatieoverdracht door een van de figuren noemt 

Pfister de techniek figural (figuratief). Daarnaast kan de informatie geïmpliceerd worden door de 

auteur, dan is er sprake van de authorial (auctoriaal) techniek. Er kan bij beide technieken gebruik 

worden gemaakt van expliciete en impliciete informatie. Hierdoor ontstaan de vier technieken: 

explicit-figural (expliciet-figuratief), implicit-figural (impliciet-figuratief), explicit-authorial (expliciet-

auctoriaal) en implicit-authorial (impliciet-auctoriaal). 41 Deze technieken kunnen weer op 

verschillende wijze worden ingezet, zoals te zien is in onderstaande afbeelding 3. 

 
Afbeelding 342   

 
38 Pfister, The Theory and Analysis of Drama, 160-195.  
39 Idem, 161.  
40 Idem, 184. 
41 Idem, 184. 
42 Idem, 185.  



 - 10 - 

In de analyse van Zauberflöte Requiem naar de representatie van de Koningin van de Nacht, 

heb ik met het concept van Pfister zowel de tekst als de muziek geanalyseerd. In deze opera worden 

er verschillende technieken van karakterisatie gebruikt. In de tekst geven er verschillende figuren 

informatie over het karakter van de Koningin van de Nacht, of zoals Pfister het noemt: explicit-

figural commentary by others (expliciet-figuratieve vreemdkarakterisatie). Daarnaast is er in de tekst 

van de aria’s van de Koningin van de Nacht sprake van explicit-figural self-commentary (expliciet-

figuratieve zelfkarakterisatie). Hierbij geeft de Koningin van de Nacht in haar tekst zelf vorm aan 

haar karakter. Een impliciete techniek die gebruikt wordt in Zauberflöte Requiem, is implicit non-

verbal self-characterisation (impliciete non-verbale zelfkarakterisatie). Hierin dragen de kostuums bij 

aan de vorming van het karakter. Naast de figuren uit de opera geeft de auteur, Emanuel 

Schikaneder, ook informatie over het karakter van de Koningin van de Nacht. Zo maakt hij gebruik 

van interpretive names (personificerende namen), wat valt onder impliciete-auctoriale 

karakterisatie. De connotatie die de naam van het figuur oproept, draagt bij aan de vorming van het 

karakter.43 Echter is het contrast en de conversatie met andere figuren de belangrijkste werking in 

de impliciete-auctoriale techniek. Door naar de Koningin van de Nacht te kijken in verhouding tot de 

andere figuren en de tekst wordt door de auteur informatie over het karakter gegeven.44 

In opera wordt het figuur echter niet alleen gekarakteriseerd door de tekst, maar vormt de 

muziek ook het karakter van het figuur. In het boek van Pfister gaat het specifiek om het 

karakteriseren van dramatische figuren in theaterteksten. Deze technieken heb ik vergeleken met de 

werking van de muziek op de karaktervorming van het figuur. Het inzetten van muziek zie ik als een 

expliciete beschrijving van de auteur, in dit geval W.A. Mozart als de componist, over hoe het figuur 

de tekst over moet brengen op het publiek. Het fungeert als secundaire tekst die aanwijzingen geeft 

aan de acteur hoe er uiting gegeven moet worden aan de tekst en daarmee vormgeeft aan het 

karakter van zijn figuur. De muziek geeft zo expliciete invulling aan de tekst door de verschillende 

muzikale technieken die ingezet worden. Pfister schaart het inzetten van secundaire teksten onder 

de expliciete-auctoriale techniek.45 Muziek heeft eenzelfde werking op de tekst. Door de vormen en 

kleuren die ingezet worden, geeft de muziek een expliciete invulling aan de tekst. 

Ter ondersteuning van de muzikale analyse heb ik gebruik gemaakt van The Complete 

Musician geschreven door Steven G. Laitz.46 In dit boek worden gangbare methodes beschreven van 

het doen van verschillende muzikale analyses, zoals harmonie- en vormleer. Deze methodes heb ik 

 
43 Idem, 194-195.  
44 Idem, 195.  
45 Idem, 194.  
46 Steven G. Laitz, “PART 1: The Foundations of Tonal Music,” The Complete Musician (New York, Oxford: Oxford University 
Press, 2016) 1-140. 
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gebruikt om de muziek van Mozart te benaderen en te analyseren, om zo te begrijpen hoe het figuur 

van de Koningin van de Nacht gekarakteriseerd wordt. 

 

De analysevragen die ik bij mijn onderzoek zal stellen, zijn: 

* Hoe wordt het figuur van de Koningin van de Nacht gevormd door de verschillende 

technieken van karakterisatie van het figuur volgens Manfred Pfister? 

* Hoe kan de werking van de muziek geïmplementeerd worden in deze technieken van 

karakterisatie? 



 - 12 - 

HOOFDSTUK 2: Analyse 

 

In Zauberflöte Requiem worden verschillende technieken van karakterisatie van het figuur volgens 

Pfister gebruikt om het karakter van het figuur de Koningin van de Nacht te vormen. Zo wordt door 

de auteur op een impliciete en expliciete manier een negatief beeld neergezet van de Koningin van 

de Nacht, waardoor ze gerepresenteerd wordt als boosaardige heks. Dit wordt onder andere gedaan 

door de naamgeving van de Koningin van de Nacht. Pfister benoemt dit als personificerende namen, 

wat valt onder impliciete-auctoriale karakterisatie.47 De Koningin van de Nacht wordt met haar naam 

geassocieerd met de negatieve connotatie van de nacht. De nacht staat symbool voor de duisternis, 

het kwade, de zonde en de dood.48 Door deze keuze schetst de auteur impliciet een negatief beeld 

van de Koningin van de Nacht, al voordat zij ten tonele is verschenen. Door deze impliciete 

informatie wordt haar karakter en daarmee de nog te volgen handelingen in een negatief daglicht 

gezet.  

Een andere manier waarop de Koningin van de Nacht gerepresenteerd wordt als boosaardig 

of kwaadaardig is door de muziek. Zoals in de methodesectie besproken zie ik de muziek in opera als 

secundaire tekst en heb ik deze manier van het vormgeven van het karakter geschaard onder de 

expliciet-auctoriale techniek volgens Pfister.49 Via de muziek in de aria’s van de Koningin van de 

Nacht vormt Mozart haar karakter op een muzikale-inhoudelijke manier. In de drie aria’s van de 

Koningin van de Nacht (‘O zittre nicht’, ‘Der Hölle Rache’ en ‘Euch, euch, euch’) wordt door Mozart 

veel gebruik gemaakt van virtuositeit. Zo 

gebruikt hij meerdere malen coloratura 

delirium, waarbij enkele lettergrepen worden 

uitgesmeerd over verscheidende maten met 

vele snelle, versierende noten. Hiervan wordt 

de bekendste coloraturen uit ‘Der Hölle Rache’ 

gecombineerd met bijzonder hoge noten, die 

technisch lastig zijn om te zingen. Waar een 

hoge sopraan gemiddeld tot de c’’’ komt, 

verlangt Mozart in deze aria’s dat de sopraan                         Afbeelding 450 

 
47 Pfister, The Theory and Analysis of Drama, 194-195. 
48 Elisabeth Bronfen, “Introduction: The Exile of the Star-Blazing Queen in the Magic Flute,” in Night Passages: Philosophy, 
Literature, and Film (New York: Columbia University Press, 2013), 1-26. 
49 Pfister, The Theory and Analysis of Drama, 194. 
50 Mozart, Zauberflöte Requiem, partituur 58. 
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meerdere malen een f’’’ zingt.51 De f’’’ wordt daarnaast omringd door vele c’’’ en d’’’ om de 

coloratuur vorm te geven, zoals te zien op afbeelding 4. Deze vorm van karakterisatie benoemd 

Susan McClary onder andere als een symptoom waarop de mannelijke kunstenaar de vrouwelijke 

krankzinnigheid representeert.52 

 

Koningin van de Nacht vs Sarastro 

Om deze negatieve connotatie van het karakter van de Koningin van de Nacht nog krachtiger te 

maken, wordt de Koningin van de Nacht gecontrasteerd met het figuur Sarastro, haar doodsvijand.53 

Hij is de priester van de zon en staat voor het licht en het goede. Zo worden twee uitersten, dag en 

nacht, goed en kwaad, man en vrouw tegenover elkaar gezet. Het inzetten van contrast als impliciet-

auctoriale techniek tussen de twee figuren, wordt door de expliciete-auctoriale techniek muzikaal 

versterkt. Mozart heeft gekozen voor twee stemmen die qua ligging het verste van elkaar staan. De 

Koningin van de Nacht is geschreven voor een coloratuursopraan, met als hoogste noot een f’’’ en 

Sarastro is een lage bas, met als laagste noot een G (F in originele partituur). Een verschil van vier 

octaven, waarin van beide rollen haast onmogelijke noten worden gevraagd. De verschillende aria’s 

van de twee figuren contrasteren ook in tempo, ritme en dynamiek. Zo is de tempoaanduiding van 

de aria ‘Der Hölle Rache’ van de Koningin van de Nacht allegro assai.54 Dit betekent zeer levendig en 

geeft aan dat het tempo tussen de 168-192 bpm ligt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van sterke 

contrasten tussen de ritmes van de Koningin van de Nacht en de begeleiding. Zo heeft de Koningin 

van de Nacht lange noten, terwijl het orkest snelle achtste en zestiende noten spelen en vice versa. 

Ook worden er in dynamiek sterke wisselingen gemaakt. Forte en piano wisselen elkaar binnen een 

maat af en soms zelfs in een noot. Daarnaast is er geen sprake van dynamische overgangen zoals 

crescendo’s of decrescendo’s. De muziek is daardoor onrustig. 

In scherp contrast daarmee is de aria ‘In diesen heil’gen Hallen’ van Sarastro met een 

tempoaanduiding larghetto, wat weinig breed betekent.55 Normaliter geeft dit een tempoaanduiding 

tussen de 60-66 bpm aan, maar in de partituur staat een nog langzamer tempo van 40 bpm 

aangegeven. In het ritme wordt in deze aria ook gebruik gemaakt van vele achtste/zestiende noten, 

net als in de aria van de Koningin van de Nacht. Echter hebben Sarastro en het orkest veelal 

hetzelfde ritme en contrasteert dit minder met elkaar. Daarnaast is de duur van de noten langer dan 

de achtste/zestiende noten in de aria van de Koningin van de Nacht door het larghetto. Ook in de 

 
51 J.B. Steane, “Lyric soprano,” Grove Music Online, laatst bekeken op 5 juni 2020, 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-
5000002496?rskey=w8JEsZ&result=6.  
52 McClary, “Chapter 4: Excess and Frame: The Musical Representation of Madwoman,” 85. 
53 Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto 36. 
54 Mozart, Zauberflöte Requiem, partituur 58-60. 
55 Idem, 42. 
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dynamiek wordt er niet gecontrasteerd. De gehele aria wordt namelijk piano uitgevoerd. Hierdoor 

ontstaat een zeer rustige sfeer. Muzikaal gezien worden daarmee uiterste technieken ingezet om de 

Koningin van de Nacht en Sarastro tegenover elkaar te zetten. De muziek die het figuur van de 

Koningin van de Nacht vormgeeft is snel, hoog en dynamisch sterk wisselend, en daarmee onrustig. 

Dit bevestigt de negatieve connotatie rondom de Koningin van de Nacht. Terwijl de muziek van 

Sarastro juist de rust benadrukt door de laagte en breedte van de muziek.  

 

Ontwikkeling van het karakter 

Ook in de teksten van Zauberflöte Requiem wordt er informatie gegeven over het karakter van de 

Koningin van de Nacht. Dit gebeurt door zowel de Koningin van de Nacht zelf, als andere figuren uit 

de opera. Pfister noemt deze techniek expliciet-figuratief. In de aria’s van de Koningin van de Nacht 

is er volop sprake van expliciet-figuratieve zelfkarakterisatie. In het verloop van de opera maakt het 

karakter van de Koningin van de Nacht met deze zelfkarakterisatie een ontwikkeling door. Aan het 

begin laat ze zien dat haar gedrag en karakter voorkomt uit een gekrenkt en lijdend moederhart. 

Later is dit verlies gelinkt aan woede en wraak tegenover Sarastro en het verliezen van haar macht. 

In de aria ‘O zittre nicht’ benoemt ze het lijden dat ze heeft nadat haar dochter van haar is 

afgenomen. Zo is haar tekst “dies tiefbetrübte Mutterherz zu trösten” en “Zum Leiden bin ich 

auserkoren, denn meine Tochter fehlet mir; durch sie ging all mein Glück verloren, ein Bösewicht 

entfloh mit ihr”.56 In een dialoog met Pamina geeft de Koningin van de Nacht meer 

achtergrondinformatie over hoe haar man, de vader van Pamina, Pamina heeft weggegeven aan 

Sarastro.57 Daarmee wordt de vijandige verhouding tussen Koningin van de Nacht en Sarastro 

verduidelijkt.  

Met het verliezen van Pamina heeft de Koningin van de Nacht ook haar macht verloren. 

Alleen wanneer Pamina Sarastro dood en zich weer met haar moeder verenigt, dan kan de Koningin 

van de Nacht die macht weer terugkrijgen. Dat is dan ook de reden waarom ze Pamina gebied: “Du 

wirst Sarastro töten und mit mir zurückkehren!”.58 Wanneer Pamina zegt dat ze Sarastro niet kan 

doden uit de Koningin van de Nacht haar woede en onmacht in de aria ‘Der Hölle Rache’. Ze dreigt 

zelfs de “Bande der Natur” te verbreken door haar dochter voorgoed te verstoten. “Der Hölle Rache 

kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammet um mich her! Fühlt nicht durch dich 

Sarastro Todesschmerzen. So bist du meine Tochter nimmermehr”.59 In deze aria komt de 

kwaadaardige kant van het karakter van de Koningin van de Nacht duidelijk naar voren. De laatste 

 
56 Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto 23. 
57 Idem, 35-36. 
58 Idem, 36. 
59 Idem, 36. 
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aria van de Koningin van Nacht ‘Euch, euch, euch’ komt niet uit het origineel. Het is een van de 

stukken die Holland Opera bij de bewerking heeft toegevoegd. Het is een herhaling van het tweede 

deel uit de aria ‘O zittre nicht’, waarbij de tekst is aangepast. De Koningin van de Nacht laat net als in 

‘O zittre nicht’ haar lijden als moeder zien. Echter vraag ze ditmaal niet om hulp om haar dochter te 

bevrijden. De Koningin van de Nacht voelt zich hier door iedereen verraden en treurt om het 

uiteindelijk definitieve verlies van haar dochter, waardoor ze voor altijd alleen zal zijn. “Ihr, ihr, ihr 

hat mich verraten! Ich wird meine Tochter nie wiedersehen. Nein, ich wird meine Tochter nie 

wiedersehen. Und wird‘ ich dich als Sieger sehen, so bin ich dann ewig allein. So bin ich dann allein. 

Auf ewig allein.”60  

Ook in de informatie die andere figuren geven over het karakter van de Koningin van de 

Nacht, vreemdkarakterisatie genoemd, komen de twee verschillende kanten van het karakter de 

Koningin van de Nacht naar voren. Aan het begin van de opera wordt er positief over de Koningin 

van de Nacht gesproken. Zo noemt Papageno haar “sternflammenden Königin” en “Eine 

bezaubernde Erscheinung. Aber auch in tifer Trauer deinitwegen” in een dialoog die hij met Pamina 

heeft.61 Ook spreekt Tamino tegenover de wachters niet in kwade zin over de Koningin van de 

Nacht. Hij benoemt haar verdriet en lijden: “Durch ein unglücklich Weib bewiesen, das Gram und 

Jammer niederdrückt”.62 Pas in het tweede deel van de opera wordt er op een negatieve manier 

over de Koningin van de Nacht gesproken. Zo noemt Sarastro haar tegenover Pamina “ein stolzes 

Weib!”.63 Ook Pamina zelf refereert in een aria naar de ruzie die ze met haar moeder had over het 

vermoorden van Sarastro. “Ich hatte eine furchtbares Treffen mit meiner Mutter. Aber sie hat mir 

befohlen wunderbar”.64 Later in een andere aria geeft ze de Koningin van de Nacht de schuld van 

haar lijden: “Mutter, durch dich leide ich, und dein Fluch verfolget mich!”.65  

Net als de zelfkarakterisatie in de teksten van de Koningin van de Nacht, geeft de 

vreemdkarakterisatie de ontwikkeling van het karakter van de Koningin van de Nacht goed weer. 

Haar krachtige en indrukwekkende uitstraling, maar ook het verdriet en lijden worden in het begin 

benoemd. De Koningin van de Nacht wordt dan neergezet als de gekrenkte moeder die haar dochter 

en man is verloren. Naarmate het stuk vordert, wordt het karakter van de Koningin van de Nacht 

steeds boosaardiger en wraakzuchtiger. Zo wordt ze in de tekst als koppig, manipulatief en 

dwingend neergezet door de andere figuren.  

 

 
60 Idem, 47. 
61 Idem, 25-26. 
62 Idem, 29. 
63 Idem, 31. 
64 Idem, 38. 
65 Idem, 42. 
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Koningin van de Nacht als moeder 

De bovengenoemde componenten voor het vormen van het karakter van de Koningin van de Nacht 

zijn één op één overgenomen uit het origineel.66 Door het sterk negatieve beeld dat van de Koningin 

van de Nacht wordt geschetst, is het lastig om de ontwikkeling van het karakter te zien. Holland 

Opera heeft deze ontwikkeling als uitgangspunt genomen bij hun bewerking van Die Zauberflöte en 

hier nieuwe betekenis aan gegeven door het toevoegen van delen uit het Requiem van Mozart. Zo 

krijgt het figuur van de Koningin van de Nacht een menselijker karakter en komt de moederrol meer 

naar voren. De impliciet-auctoriale karakterisatie techniek die hiervoor is ingezet noemt Pfister 

conversatie. Figuren die dezelfde gebeurtenis meemaken, kunnen hierop verschillend reageren. Dit 

maakt dat figuren deze gebeurtenissen verschillend ervaren en zich daarmee anders ontwikkelen.67 

In Zauberflöte Requiem is de gemeenschappelijke gebeurtenis het overlijden van de man van de 

Koningin van de Nacht, de vader van Pamina. Tijdens de begrafenis wordt de dan nog kleine Pamina 

ook door Sarastro meegenomen. Deze openingsscène wordt muzikaal begeleid door het ‘Introitus: 

Requiem Aeternam’ van het Requiem.68 Hiermee wordt de een muzikale link gelegd tussen het 

Requiem van Mozart en de begrafenis, en daarmee het verlies van de Koningin van de Nacht van 

haar man en dochter.  

De teksten van het Requiem, ook wel dodenmis genoemd, komen uit de traditie van de 

Katholieke kerk. Het is een eredienst voor de doden en wordt voornamelijk uitgevoerd tijdens 

uitvaartdiensten en Allerzielen.69 De teksten die gebruikt zijn in de Zauberflöte Requiem gaan over 

de dood, de dag des oordeels en de vraag om vergeving en verlossing van de Heer.70 Steeds als er 

een scène is met een deel van het Requiem erin, is de Koningin van de Nacht aanwezig op het 

toneel. Zoals al eerdergenoemd vindt tijdens de openingsscène de begrafenis plaats van de man van 

de Koningin van de Nacht. Het ‘Dies Irae’ kondigt de opkomst van de Koningin van de Nacht aan 

wanneer zij Tamino gaat vragen om haar dochter te redden uit de handen van Sarastro. Zo wil de 

Koningin van de Nacht wraak en gerechtigheid voor wat haar is aangedaan. Dit komt ook terug in de 

tekst van het ‘Dies Irae’.71 Het ‘Dies Irae’ wordt later in de opera nog een keer ingezet om de komst 

van de Koningin van de Nacht aan te kondigen. Ditmaal ontmoet ze eindelijk haar dochter, die ze 

direct betrekt in haar wraakactie op Sarastro. Het ‘Dies Irae’ wordt hier geheel instrumentaal 

uitgevoerd. Eerder in het stuk, tijdens het ‘Confutatis’ kijkt de Koningin van de Nacht hoe Tamino en 

 
66 Mozart, Die Zauberflöte. 
67 Pfister, The Theory and Analysis of Drama, 194-195. 
68 Mozart, Zauberflöte Requiem, partituur 2-4. 
69 Theodore Karp, Fabrice Fitch en Basil Smallman, “Requiem Mass (Missa pro defunctis, Missa defunctorum),” Grove 
Music Online, laatst bekeken op 7 juni 2020, 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-
0000043221. 
70 Mozart, Zauberflöte Requiem, libretto 21-47. 
71 Idem, 23. 
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Papageno op weg gaan om Pamina te bevrijden. In de tekst wordt er gevraagd naar hulp en 

begeleiding om door de verwarring op de goede weg te komen.72 Nadat de Koningin van de Nacht in 

de aria ‘Der Hölle Rache’ Pamina heeft ontboden om Sarastro te vermoorden en gedreigd heeft haar 

te verstoten als ze dat niet zou doen, klinkt het ‘Recordare’. Ook hier wordt om hulp gevraagd om de 

goede weg te vinden en wordt er medelijden gevraagd.73 De finale van de opera is het ‘Lacrimosa 

Dies Illa’ uit het Requiem. Hierin pleegt de Koningin van de Nacht zelfmoord, nadat ze zich door 

iedereen verraden en verlaten voelt. In de tekst van het ‘Lacrimosa Dies Illa’ gaat het over de dag 

van rouw en tranen, maar ook over het oordeel en erbarmen van de Heer die de eeuwige rust kan 

schenken.74  

In de gebruikte teksten van het Requiem gaat het over de vraag om hulp en begeleiding naar 

de goede weg, om uiteindelijk bij de Heer vergeving te kunnen krijgen. Kijkend naar de ontwikkeling 

van het karakter van de Koningin van de Nacht die bij de expliciet-figuratieve teksten naar voren 

kwam, van lijdende, gekrenkte moeder naar wraakzuchtige heks, geven de teksten van het Requiem 

hier een nieuwe betekenis aan. Aan de ene kant refereren de teksten terug naar de openingsscène 

en daarmee naar het verlies van haar man en kind. Alles wat haar is aangedaan vormt het karakter 

van de Koningin van de Nacht en voedt daarmee de wraak die ze wil nemen op Sarastro, haar 

doodsvijand. Aan de andere kant geven de teksten uit het Requiem op tekstueel vlak context aan de 

vraag van de Koningin van de Nacht om hulp op haar weg naar wraak en gerechtigheid. Deze 

inzichten maken haar daden niet minder slecht, maar geven wel een begrijpelijke context voor het 

verbitteren van de Koningin van de Nacht. De voorstelling nodigt de toeschouwer uit tot identificatie 

met het figuur van de Koningin van de Nacht.  

De ontwikkeling van het karakter van de Koningin van de Nacht tijdens het stuk wordt 

ondersteund door de kostuums die de Koningin van de Nacht draagt, wat valt onder de impliciete 

non-verbale zelfkarakterisatie techniek. In de openingsscène is de Koningin van de Nacht volledig 

gekleed in het wit. De scène erna als de Koningin van de Nacht weer opkomt, is de helft van haar 

kostuum zwart geworden, dit wordt begeleid door een stuk uit het Requiem. Uiteindelijk is ze bij 

haar laatste aria, die overgaat in het ‘Lacrimosa Dies Illa’, volledig in het zwart gehuld.75  

 

 

 

 

 
72 Idem, 25. 
73 Idem, 36-37. 
74 Idem, 47. 
75 “Zauberflöte Requiem,” van Holland Opera, augustus 2018 (live registratie). 
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Representatie door Holland Opera 

In de analyse komen verschillende componenten naar voren die het karakter van de Koningin van de 

Nacht vormen. Door het gebruik van muziek als secundaire tekst wat valt onder de expliciet-

auctoriale techniek van Pfister en contrast en personificerende namen vanuit de impliciet-auctoriale 

techniek, wordt een vaststaand beeld van het karakter van de Koningin van de Nacht gevormd. De 

naamgeving van het figuur heeft een negatieve connotatie. Daarnaast wordt de Koningin van de 

Nacht in sterk contrast gebracht met Sarastro op muzikaal en beeldend vlak. De muziek van de 

 
76 Jan Hordijk, “Introitus Requiem Aeternam,” Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 20 augustus 2018. 
77 Jan Hordijk, Zauberflöte Requiem, “O zittre nicht,” Holland Opera, 20 augustus 2018. 
78 Ben van Duin, “Euch, euch, euch,” Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 19 augustus 2018. 
79 Ben van Duin, “Der Hölle Rache,” Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 19 augustus 2018. 
80 Jan Hordijk, “In diesen heil’gen Hallen,” Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 20 augustus 2018. 

Deze geleidelijke overgang van wit naar zwart, zoals 

te zien in bovenstaande afbeeldingen 5, 6 en 7, 

versterkt het langzaamaan verbitteren van het 

karakter van de Koningin van de Nacht. Naast de 

ondersteuning van de ontwikkeling van het karakter 

van de Koningin van de Nacht, wordt ook het contrast 

tussen de verschillende figuren met de kostuums 

ondersteund. Zo is te zien op afbeelding 8 dat Pamina 

gekleed is in rood-witte kleuren in tegenstelling tot 

het zwart-wit van haar moeder. Daarnaast is Sarastro, 

te zien op afbeelding 9, volledig in bonte kleuren 

gestoken en daarmee opnieuw het contrasterende 

figuur van de Koningin van de Nacht. 
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Koningin van de Nacht is zeer onrustig door de snelle, hoge noten en dynamiek die zeer wisselend is. 

Dit wordt geassocieerd met symptomen van vrouwelijke krankzinnigheid, zoals McClary die 

omschrijft.81  Dit wordt nog eens benadrukt door de muzikale karakteristieken van Sarastro, de 

doodsvijand van de Koningin van de Nacht. Zijn muziek is rustig door het gebruik van lage en brede 

noten. Ook in de kostuums is het contrast tussen deze twee figuren terug te zien. De Koningin van 

de Nacht is gekleed in zwart en wit, terwijl Sarastro in bonte kleuren is gestoken. Deze componenten 

komen één op één uit de originele opera.82 Zij benadrukken het boosaardige en wraakzuchtige 

karakter van de Koningin van de Nacht. 

 In het gebruik van de zelfkarakterisatie en vreemdkarakterisatie uit de expliciet-figuratieve 

techniek van Pfister, zie je dat het karakter van de Koningin van de Nacht een ontwikkeling 

doormaakt. Ze gaat van rouwende, lijdende moeder naar de wraakzuchtige, dwingende heks. Ook 

deze teksten komen uit de originele opera. Echter worden deze karakteristieken niet ondersteund 

door de bovengenoemde componenten, waardoor de moederrol lastig te herkennen is. Dit neemt 

dus niet weg dat de Koningin van de Nacht ook in het origineel neergezet wordt als zowel moeder en 

heks. In de vele ensceneringen van Die Zauberflöte zien we echter vaak alleen de verbeelding van de 

boosaardige heks.83 Holland Opera geeft in hun bewerking, door het toevoegen van de stukken uit 

het Requiem, meer aandacht en focus aan de Koningin van de Nacht als moeder. De ontwikkeling 

van het karakter die de originele opera tekstueel neerzet, wordt in de bewerking met conversatie uit 

de impliciet-auctoriale techniek ondersteund. De stukken van het Requiem refereren terug naar de 

het verlies van de Koningin van de Nacht. Hierdoor vergaart het publiek meer achtergrondinformatie 

over de beweegredenen en keuzes van de Koningin van de Nacht. Het wordt zo makkelijker om je in 

te leven in het karakter van de Koningin van de Nacht. Het figuur wordt hierdoor menselijker en de 

moederrol die ook in het origineel zit, krijgt meer ruimte om zich te laten zien. De ontwikkeling van 

rouwende moeder naar wraakzuchtige heks wordt hierdoor logischer en makkelijker te volgen. De 

onafhankelijke vrouw wordt hierdoor niet alleen gerepresenteerd als de boosaardige heks, maar 

krijgt een menselijk karakter. Als toeschouwer kun je meegaan in de keuzes die Koningin van de 

Nacht maakt, door alles wat haar is aangedaan. Helaas eindigt het voor de Koningin van de Nacht 

toch in zelfmoord. Dit bestempelt het klassieke tragische lot van de vrouw binnen de opera.84 

 
81 McClary, “Chapter 4: Excess and Frame: The Musical Representation of Madwoman,” 85. 
82 Mozart, Die Zauberflöte. 
83 Bronfen, “Introduction: The Exile of the Star-Blazing Queen in the Magic Flute,” 1-26. 
84 Clément, Opera, or the Undoing of Women, 22-23. 
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HOOFDSTUK 3: Conclusie  

 

In dit onderzoek heb ik gekeken welke invloed de bewerking van het libretto en het toevoegen van 

delen uit het Requiem op de representatie van de Koningin van de Nacht in Zauberflöte Requiem 

(2018) van Holland Opera. Met de analyse heb ik gekeken hoe de karakterisatie van het figuur van 

de Koningin van de Nacht tot stand is gebracht. Diverse componenten uit de partituur en het libretto 

hebben het karakter vormgegeven. De componenten die overgenomen zijn uit de originele partituur 

zetten voornamelijk de wraakzuchtige heks neer. Toch wordt de Koningin van de Nacht ook in het 

origineel als moeder neergezet. Dit komt echter niet sterk naar voren door de muzikale bevestiging 

van de boosaardige kanten van het figuur. In de bewerking van Holland Opera zie je dat ze meer 

focus hebben gelegd op de Koningin van de Nacht als moeder. Met het toevoegen van de stukken uit 

het Requiem, wordt er meer informatie gegeven over de tegenslagen van de Koningin van de Nacht. 

Daardoor wordt de toeschouwer meegenomen in de beweegredenen en keuzes die de Koningin van 

de Nacht maakt in de opera. Kijkend naar de onderzoeksvraag die ik aan het begin van mijn 

onderzoek heb gesteld, kun je stellen dat de bewerking van 

Holland Opera invloed heeft gehad op de representatie 

van de Koningin van de Nacht. Door meer focus te leggen 

op de rol van moeder en daarmee ook op de ontwikkeling 

van rouwende moeder naar wraakzuchtige heks, wordt de 

Koningin van de Nacht een menselijker figuur. De 

toeschouwer kan zich beter inleven in haar verhaal en 

meegaan met de ontwikkeling van haar karakter, waardoor 

de representatie van de Koningin van de Nacht veranderd 

van heks naar moeder.         Afbeelding 1085 

Om verder te kijken naar de mogelijkheden van vernieuwing binnen de opera, kan er naar 

verschillende zaken gekeken worden. Aan de ene kant kan er gekeken worden naar de vernieuwing 

en bewerking van het bestaande repertoire, zoals Holland Opera gedaan heeft met Zauberflöte 

Requiem (2018), maar ook met King Lear (2019) van Giuseppe Verdi en Orfeo Underground (2014) 

van Claudio Monteverdi.86 Vele onderwerpen uit het canonische repertoire zitten vol met een 

achterhaald gedachtengoed. Het is niet meer van deze tijd om onderwerpen als gender, gelijkheid, 

racisme etcetera niet op een kritische manier te benaderen. Op deze manier kan opera een 

 
85 Ben van Duin, “Euch, euch, euch,” Zauberflöte Requiem, Holland Opera, 19 augustus 2018. 
86 “King Lear,” archief, Holland Opera, laatst bekeken op 9 juni 2020, 
https://www.hollandopera.nl/operavoorstelling/302/king-lear/.; “Orfeo Underground.” archief, Holland Opera, laatst 
bekeken op 9 juni 2020, https://www.hollandopera.nl/operavoorstelling/276/orfeo-underground/. 
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maatschappelijk relevante bijdrage leveren. Aan de andere kant kan er gekeken worden naar de 

opera als instituut. De opera werkt vanuit een strenge hiërarchische opbouw. Door hard werken en 

jarenlang meedraaien kun je van koorzanger doorgroeien naar solist en slechte een enkeling krijgt 

uiteindelijk de hoofdrol. Daarnaast krijg je met je vergaarde status steeds meer aanzien en inspraak. 

De vraag is of deze hiërarchische aanpak nog wel van deze tijd is en of dit het creatieve, 

vernieuwende proces niet in de weg staat. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar wat het 

publiek wil. Wordt de opera zoals hij is in stand gehouden door het instituut of door het publiek? Al 

deze elementen zijn belangrijk om mee te nemen bij het ontwikkelen van een vernieuwende kijk op 

opera. Ik hoop dat door de canonische visie los te laten er ruimte komt om opera’s te vertalen naar 

het hier en nu. Ik denk dat er zo een breder publiek aangesproken wordt en dat de opera ook 

maatschappelijk meer gaat aansluiten bij de huidige maatschappij.  
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BIJLAGE III:  Ingevuld analyse schema 

 

Tekstuele analyse 

Scène Titel Personage Expliciet-figuratief Impliciet-figuratief Expliciet-auctoriaal Impliciet-auctoriaal 
--- --- Koningin vd Nacht --- Non-verbaal 

Kostuum 
(verandering) 

Secundaire tekst 
Muzikaal 

Personificerende namen 
Contrast (Sarastro) 

--- --- Sarastro, priester 
van de Zon 

--- Non-verbaal 
Kostuum 

Secundaire tekst 
Muzikaal 

Personificerende namen 
Contrast (KvdN) 

--- --- Pamina --- Non-verbaal 
Kostuum 

--- Contrast (KvdN) 

Proloog Introitus: Requiem 
Aeternam 

Koor 
Koningin vd Nacht 

--- --- --- Conversatie 

Scène 1A Dies Irae Koor --- --- --- Conversatie 
O zittre nicht Koningin vd Nacht 

 
Zelfkarakterisatie 
Monoloog 

--- Secundaire tekst 
Muzikaal 

Contrast (Sarastro) 

Intermezzo 1B Confutatis Koor --- --- --- Conversatie 
Scène 2A Dialoog: 

Wer bist du? 
(gesproken) 

Pamina  
Papageno 

Vreemdkarakterisatie 
Dialoog 
In absentia 
After first appearance 

--- --- --- 

Scène 2B Die Weisheitslehre Tamino  
Wachters 

Vreemdkarakterisatie 
Dialoog 
In absentia 
After first appearance 

--- --- --- 

Scène 2C In diesen heil’gen 
Hallen 

Sarastro --- --- Secundaire tekst 
Muzikaal 

Contrast (KvdN) 

Scène 2C Ich bin zwar 
Verbrecherin 

Pamina 
Sarastro 

Vreemdkarakterisatie 
Dialoog 
In absentia 
After first appearance 

--- --- --- 
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Scène Titel Personage Expliciet-figuratief Impliciet-figuratief Expliciet-auctoriaal Impliciet-auctoriaal 
Intermezzo 2 Dies Irae 

(instrumentaal) 
--- --- --- --- Conversatie 

Scène 3A Dialoog: Mama! 
(gesproken) 

Koningin vd Nacht 
Pamina 

Zelfkarakterisatie  
Dialoog 

--- --- --- 

Der Hölle Rache Koningin vd Nacht Zelfkarakterisatie 
Monoloog 

--- Secundaire tekst 
Muzikaal 

Contrast (Sarastro) 

Recordare Koor --- --- --- Conversatie 
Scène 3C Ach, ich fulh’s Pamina  

Tamino 
Vreemdkarakterisatie 
Monoloog 
After first appearance 

--- --- --- 

Scène 3F Du also bist mein 
Bräutigam? 

Pamina 
3 Dames 

Vreemdkarakterisatie 
Monoloog 
In absentia 
After first appearance 

--- --- --- 

Scène 4C Euch, euch, euch Koningin vd Nacht Zelfkarakterisatie 
Monoloog 

--- Secundaire tekst 
Muzikaal 

Contrast (Sarastro) 

Finale Lacrimosa Dies Illa Koor --- --- --- Conversatie 
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Muzikale analyse 

Scène Titel Personage Coloratura 
delirium 

Hoge noten  
(vanaf c’’’) 

Bereik Tempo Ritme Dynamiek 

Scène 1A O zittre nicht Koningin vd Nacht Mt. 79-92 Mt. 84 d’’’ 
Mt. 86 c’’’ 
Mt. 87 c’’’, d’’’ 
Mt. 92 d’’’, f’’’ 

d’ - f’’’ Allegro maestoso 
Andante 
Allegro moderato 

 Sterk afwisselend 
p + f 
Geen geleidelijke 
overgangen 

Scène 2C In diesen heil’gen 
Hallen 

Sarastro --- --- G - d’ 
F# - c#’ 
(origineel) 

Larghetto 
40 bpm 

 p gehele stuk 

Scène 3A Der Hölle Rache Koningin vd Nacht Mt. 24-32 
Mt. 35-43 
Mt. 69-73 
Mt. 74-75 
Mt. 76-79 

Mt. 25 c’’’ 
Mt. 30-32 c’’’, d’’’, f’’’ 
Mt. 36 c’’’ 
Mt. 41-43 c’’’, d’’’, f’’’ 
Mt. 74 c’’’, d’’’, f’’’ 
Mt. 76-78 c’’’, d’’’ 

f’ - f’’’ Allegro assai  Sterk afwisselend 
p + f 
Geen geleidelijke 
overgangen 

Scène 4C Euch, euch, euch Koningin vd Nacht Mt. 79-92 Mt. 84 d’’’ 
Mt. 86 c’’’ 
Mt. 87 c’’’, d’’’ 
Mt. 92 d’’’, f’’’ 

d’ - f’’’ Allegro moderato  Sterk afwisselend 
p + f 
Geen geleidelijke 
overgangen 
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BIJLAGE IV: Libretto Zauberflöte Requiem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SCENE INDELING  

Nacht aan. Als diep bedroefde moeder 
smeekt zij Tamino om haar te helpen 
haar dochter te bevrijden uit de handen 
van Sarastro. Om Tamino en Papageno 
te helpen bij hun zoektocht krijgen de 
beide mannen van de drie dames een 
geschenk. 

 
AKTE 2 
Plotseling verschijnt er een jonge vrouw, 
Pamina, ze lijkt opgejaagd te worden 
door de muziek en ziet ineens het portret 
van Tamino verschijnen. Er volgt een 
ontmoeting tussen Papageno en Pamina, 
samen zoeken zij Tamino. 

 
Tamino probeert de wereld van Sarastro 
binnen te komen, maar wordt 
tegengehouden door twee wachters. 
Sarastro beschrijft zijn rijk en stelt dat 
niet iedereen daar toegang tot krijgt. 
Slechts wie de proeven doorstaat mag 

 

zich deelgenoot van zijn wereld noemen. 
Tamino raakt geintrigeerd. 
De wachters ontdekken Papageno en 
Pamina; Pamina probeert uit te leggen 
waarom ze weg wil. Ze zoekt haar 
moeder. Sarastro stelt dat het daar nog 
geen tijd voor is. 

 
Tamino en Papageno krijgen als eerste 
proef de opdracht om niet met vrouwen 
te spreken. Papageno gaat het zwijgen 
moeilijk af en verscheidene malen 
verspreekt hij zich. De wachters laten 
hem een jonge vrouw zien, die mogelijk 
zijn Papagena zou kunnen worden, mits 
hij de proeven doorstaat. 

 
AKTE 3 
Pamina ontmoet haar moeder. Een 
ontroerend weerzien. Vervolgens eist de 
Koningin van de Nacht van haar dochter 
dat zij Sarastro doodt; Pamina 

 

zoekt steun bij Tamino. Hij heeft echter 
gezworen dat hij niet met vrouwen zal 
spreken en zwijgt. 

 
Wanneer Sarastro Tamino vervolgens 
meeneemt en stelt dat het afscheid  voor 
eeuwig zal zijn, is Pamina wanhopig en 
ziet zij geen andere uitweg dan de dood. 
Hier steken de drie dames een stokje 
voor; zij nemen haar mee naar de plek 
waar Tamino wacht op zijn laatste 
beproeving, Papageno is ondertussen 
alleen achter gebleven als er een oude 
vrouw verschijnt. Zij belooft hem liefde 
wanneer hij haar voor altijd trouw zweert. 
Papageno neemt de uitdaging aan en 
plotseling verandert de oude vrouw in de 
jonge Papagena. 

 
AKTE 4 
Pamina en Tamino trotseren samen de 
gevaren en vinden hun eigen wereld. 

 
 

OUVERTURE 
De vader van Pamina sterft en  geeft  de 
voogdij over zijn dochter Pamina (zijn 
licht) aan zijn vriend Sarastro. De 
koningin van de Nacht (de moeder) blijft 
wanhopig achter. 
 
AKTE 1 

Twee jonge mannen (Tamino en 
Papageno) ontdekken de Werkspoor- 
kathedraal. Plotseling worden ze 
overvallen door drie zwarte  geesten. Zo 
snel als de geesten verschenen zijn, 
verdwijnen ze ookweer. 
 
De omgeving verandert en Tamino ziet 
het portret van een prachtige jonge 
vrouw verschijnen. 
 
Opnieuw verandert de ruimte; het koor 
kondigt de komst van de Koningin van de 
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  LIBRETTO  
 
 

KOOR 
Requiem aeternam dona ei, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

 
KÖNIGIN 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

 
KOOR 
Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 

 
PAPAGENO & TAMINO 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
Stets lustig, heisa, hopsassa! 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
Bei Alt und Jung im ganzen Land. 
Weiß mit dem Locken umzugehn 
Und mich auf’s Pfeifen zu verstehn. 
Drum kann ich froh und lustig sein, 
Denn alle Vögel sind ja mein. 

 
Ein Netz für Mädchen möchte ich, 
Ich fing sie dutzendweis für mich; 
Dann sperrte ich sie bei mir ein, 
Und alle Mädchen wären mein. 

 
Wenn alle Mädchen wären mein, 
So tauschte ich brav Zucker ein. 
Die, welche mir am liebsten wär’, 
Der gäb’ ich gleich den Zucker her. 
Und küßte sie mich zärtlich dann, 
Wär’ sie mein Weib und ich ihr Mann, 
Sie schlief’ an meiner Seite ein, 
Ich wiegte wie ein Kind sie ein. 

 
TAMINO & PAPAGENO 
Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst sind wir verloren, 
Der listigen Schlange zum Opfer erkoren. 
Barmherzige Götter! Schon nahet sie sich! 
Ach, rettet uns! Ach, schützet us! 

KOOR 
Heer geef hem eeuwige rust, 
laat eeuwig licht hem beschijnen. 
 
KONINGIN 
U, O God, zij geloofd in Sion, 
aan u een offer in Jeruzalem. 
 
KOOR 
Verhoor mijn gebed, 

 
 
PAPAGENO & TAMINO 
De vogelaar, ja dat ben ik 
altijd heb ik pret en schik. 
Ik ben als vogelaar bekend 
bij alle meisjes, elke vent. 
Weet dat ik vogelmeisjes vang, 
ik lok ze hier met vogelzang. 
Dus ben ik vrolijk, ben ik blij, 
want vogelmeisjes zijn van mij. 
 
Wat kan ik naar een net verlangen 
om alle meisjes in te vangen. 
Ik liet ze wonen in een kooi, 
want vogelmeisjes zijn zo mooi. 
 
Als al die meisjes bij me bleven, 
zou ik ze chocolaadjes geven. 
De allerliefste gaf ik dan 
koekjes uit eenkoekenpan. 
Na een gulle kus van haar 
werden wij een huwelijkspaar, 
als ze naast mij slapen gaat, 
wieg ik haar in driekwartsmaat. 
 
TAMINO & PAPAGENO 
Help! Anders gaan we er aan! 
Die slimme slangen moeten ons hebben! 
Lieve goden, daar komen ze al! 
Red ons, bescherm ons! 
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DREI DAMEN 
Stirb, Ungeheu’r, durch unsre Macht! 
Triumph! Triumph! Sie ist vollbracht, 
Die Heldentat! Er ist befreit 
Durch unsres Armes Tapferkeit. 

 
DAME 1 
Ein holder Jüngling, sanft und schön. 

 
DAME 2 
So schön, als ich noch nie gesehn! 

 
DAME 3 
Ja, ja, gewiß zum Malen schön! 

 
DREI DAMEN 
Würd’ ich mein Herz der Liebe weihn, 
So müßt es dieser Jüngling sein. 
Laßt uns zu uns’rer Fürstin eilen, 
Ihr diese Nachricht zu erteilen. 
Vielleicht daß dieser schöne Mann 
Die vor’ge Ruh’ ihr geben kann. 

 
DAME 1 
So geht und sagt es ihr, 
Ich bleib indessen hier. 

 
DAME 2 
Nein, nein, geht ihr nur hin, 
Ich wache hier für ihn! 

 
DAME 3 
Nein, nein, das kann nicht sein! 
Ich schütze ihn allein. 

 
DREI DAMEN 
Ich sollte fort? Ei, ei, Wie fein! 
Sie wären gern bei ihm allein - 
Nein, nein! Das kann nicht sein! 
Was wollte ich darum nicht geben, 
Könnt’ ich mit diesem Jüngling leben! 
Hätt’ ich ihn doch so ganz allein! 
Doch keine geht; es kann nicht sein, 
Am besten ist es nun, ich geh’. 
Du Jüngling, schön und liebevoll, 
Du trauter Jüngling, lebe wohl, 
Bis ich dich wiederseh’. 

 
TAMINO 
Dies Bildnis ist bezaubernd schön 
Wie noch kein Auge je gesehn! 
Ich fühl es, wie dies Götterbild 
Mein Herz mit neuer Regung füllt. 
Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen, 
Doch fühl’ ich’s hier wie Feuer brennen. 
Soll die Empfindung Liebe sein? 
Ja, ja die Liebe ist’s allein. 
O wenn ich sie nur finden könnte! 
O wenn sie doch schon vor mir stände! 
Ich würde, würde, warm und rein, 
Was würde ich? 
Ich würde sie voll Entzücken 
An diesen heißen Busen drücken, 
Und ewig wäre sie dann mein! 

 
KOOR 
Dies irae, dies illa 
solvet seaclum in favilla, 
Teste David cum Sibylla. 

 
Quantus tremor est futurus. 
Quando Judex est venturus. 
Cuncta stricte discussurus. 

 
KÖNIGIN 
O zittre nicht, mein lieber Sohn! 
Du bist unschuldig, weise, fromm; 
Ein Jüngling so wie du vermag am besten, 
Dies tiefbetrübte Mutterherz zu trösten. 

 
Zum Leiden bin ich auserkoren, 
Denn meine Tochter fehlet mir; 
Durch sie ging all mein Glück verloren, 
Ein Bösewicht entfloh mit ihr. 
Noch seh’ ich ihr Zittern 
Mit bangem Erschüttern, 
Ihr ängstliches Beben, 
Ihr schüchternes Streben. 
Ich mußte sie mir rauben sehen, 
Ach helft! ach helft! war alles, was sie sprach. 
Allein vergebens war ihr Flehen, 
Denn meine Hilfe war zu schwach. 

 
  22 PROGRAMMA 

DRIE DAMES 
Sterf monsters door onze power 
overwonnen! Het is volbracht 
een heldendaad! Bevrijd 
door onze stoere dapperheid. 
 
DAME 1 
Een schone jongeling, een stuk! 
 
DAME 2 
Ongelooflijk mooi! 
 
DAME 3 
Om in te lijsten! 
 
DRIE DAMES 
Als ik ooit aan de liefde begin, 
moet het deze jongen zijn. 
Dit moet onze koningin weten, 
misschien kalmeert deze mooie man haar. 

DAME 1 
Ga het haar zeggen, 
Ik blijf hier. 
 
DAME 2 
Nee, gaan jullie maar, 
Ik blijf hier. 
 
DAME 3 
Niks daarvan! 
Ik blijf bij die man. 
 
DRIE DAMES 
Moet ik dan gaan? Mooi niet! 
Jij wil ook liefst met hem alleen. 
Nee, je draait er weer omheen! 
Ik heb er alles voor over 
om met die knul alleen te zijn. 
Had ik hem maar voor mezelf, 
maar geen van drie krijgt dit stuk, 
beter is dat ik nu ga. 
Lieve, mooie jongen, 
het ga je goed. 
Tot ziens dan maar weer, hè? 

TAMINO 
 

geen mens heeft ooit zoiets gezien! 
Ik voel hoe door deze engelachtige verschijning 
mijn hart met dubbel tempoklopt. 
Dit doet mijn taalgevoel verlammen 
van binnen sta ‘k in vuur en vlammen. 
Zou dit de kracht van liefde zijn? 
Ja, dit is ware liefdespijn. 
O, kon ik haar maar vinden! 
Was zij maar hier, die teerbeminde! 
Ik zou… ik zou heel warm en blij… 
Wat zou ik dan? 
Dan zou ik haar verrukt omarmen, 
haar aan mijn hete borst verwarmen. 
Eeuwig is zij dan voor mij! 
 
KOOR 
Heden is de dag der wrake 
de wereld in zijn voegen krake, 
zoals lang reeds is voorspeld. 
 
Opent poorten van geweld 
als de rechter binnenkomt 
en de mens in angst verstomt. 
 
KONINGIN 
Niet zo beven, lieve jongen! 
Je geweten is brandschoon; 
Zo’n man als jij dempt de smart 
van ’t geplaagde moederhart. 
 
Tot lijden ben ik uitverkoren, 
ik heb al ’t geluk verloren. 
Want ik mis mijn dochterlief, 
hij nam haar mee, de ellendeling. 
Ik zie haar nog trillend staan, 
niets had het lieve kind misdaan. 
Met ogen vol van angst, 
mijn dochter, op haar bangst. 
Voor mijn ogen haar zien roven. 
‘Mama, mama!’ was al wat ze zei. 
’T was gezegd tegen een dove, 
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Du, du, du wirst sie zu befreien gehen, 
Du wirst der Tochter Retter sein. 
Und werd’ ich dich als Sieger sehen, 
So sei sie dann auf ewig dein. 

 
DAME 1 
Tamino, nimm dies Geschenk von mir! 
Dies sendet uns’re Fürstin dir. 
Die Zauberflöte wird dich schützen, 
Im größten Unglück unterstützen. 

 
DREI DAMEN 
Hiermit kannst du allmächtig handeln, 
Der Menschen Leidenschaft verwandeln: 
Der Traurige wird freudig sein, 
Den Hagestolz nimmt Liebe ein. 

 
ALLE 

O so eine Flöte ist mehr 
Als Gold und Kronen wert, 
Denn durch sie wird Menschenglück 
Und Zufriedenheit vermehrt. 

 
PAPAGENO 

Nun, ihr schönen Frauenzimmer, 
arf ich, so empfehl’ ich mich. 

 
DREI DAMEN 

Dich empfehlen kannst du immer, 
Doch bestimmt die Fürstin dich, 
Mit Tamino ohn’ Velweilen 
Nach Sarastros Burg zu eilen. 

 
PAPAGENO 

Nein, dafür bedank’ ich mich! 
Von euch selbsten hörte ich, 
Daß er wie ein Tigertier. 
Sicher ließ’ ohn’ alle Gnaden 
Mich Sarastro rupfen, braten, 
Setzte mich den Hunden für. 

 
DREI DAMEN 

Dich schützt Tamino, trau’ ihm allein. 
Dafür sollst du sein Diener sein. 

PAPAGENO 
Daß doch Tamino beim Teufel wäre! 
Mein Leben ist mirlieb; 
Am Ende schleicht, bei meiner Ehre, 
Er von mir wie ein Dieb. 

 
DAME 1 
Hier, nimm dies Kleinod, es ist dein. 

 
PAPAGENO 
Ei, ei! Was mag darinnen sein? 

 
DREI DAMEN 
Darinnen hörst du Glöckchen tönen. 

 
PAPAGENO 
Werd’ ich sie auch wohl spielen können? 

 
DREI DAMEN 
O ganz gewiß! Ja, ja, gewiß! 

 
ALLE 
Silberglöckchen, Zauberflöten 
Sind zu eurem/unserm Schutz vonnöten. 
Lebet wohl! Wir wollen gehn. 

 
KOOR 
Confutatis maledictis, 
flammis acribus addictis, 
voca me cum benedictus. 

 
Oro supplex et acclinis 
cor contritum quasi cinis 
gere curam mei finis. 

 
PAMINA 
Wer bist du? 

 
PAPAGENO 
Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. 

 
PAMINA 
Meiner Mutter? O Wonne! - Dein Name? 
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PAPAGENO 
Naar de hel met Tamino! 
Mijn leven is me lief; 
als ’t erop aan komt, 
sluipt hij bij me weg als een dief. 

 
DAME 1 
Pak aan dit kleinood: is van jou! 

 
PAPAGENO 
Wat is dat nou weer? 

 
DRIE DAMES 
Daar zitten belletjes in. 

 
PAPAGENO 
Kan ik toch niet op spelen? 

 
DRIE DAMES 
Ja hoor, absoluut! 

 
ALLEN 
Klokkebellen, magische muziekjes 
zijn voor je security! 
Nou dag, wij moeten weg. 

 
KOOR 
Als aangeklaagden in verwarring, 
gedoemd tot vlammen der smart,  
roep mij bij de gezegenden. 
 
Ik kniel met onderworpen hart, 
mijn wroeging vergaat tot stof, 
help mij op mijn laatste moment. 
 
PAMINA 
Wie ben jij? 

 
PAPAGENO 
Een bode van de koningin van de nacht. 

 
PAMINA 
Van mijn moeder? Geweldig! Hoe heet je? 

 

Jij moet haar bevrijden, 
als jij mijn dochter redt, 
neem ik jou als zoonlief aan, 
voor eeuwig is ze dan voor jou. 
 
DAME 1 
Tamino, alsjeblieft, een kado 
van de koningin, voor jou. 
Dit stukje hightec zal je beschermen, 
ook in het grootste gevaar. 
 
DRIE DAMES 
Dit maakt je gewoon almachtig, 
hiermee kan je menselijke hartstocht 
bespelen: een somberman opvrolijken, 
een verstokte vrijgezel trouwlustig maken. 

 
ALLEN 
Dit ding is meer waard dan goud of parels, 
’t is een verdubbelaar van menselijk geluk. 

PAPAGENO 
Lieve dames, wil je mij verexcuseren? 
Zo ja: ben ik weg. 
 
DRIE DAMES 
Je mag heus weg, maar de koningin heeft 
jou verkozen met Tamino mee te gaan. 
Naar de burcht van Sarastro. 

PAPAGENO 
Dank je feestelijk, 
jullie hebben zelf verteld: 
Sarastro is woest als een tijger, 
zonder pardon gooit hij mij voor de honden. 

DRIE DAMES 
Tamino zal je beschermen, geloof ons, 
wees jij nou maar zijn knecht. 
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PAPAGENO 
Papageno 

 
PAMINA 
Du kennst also meine Mutter? 

 
PAPAGENO 
Als ich hier ankam, wurden mein Freund 
Tamino und ich von drei Frauen angegrifen. 
Plötzlich war deine Mutter da, 
Eine bezaubernde Erscheinung. 
Aber auch in tiefer Trauer deinitwegen. 
Sie befahl Tamino, dich zu berfeien. 
Sein Entschluß war so schnell wie seinieLiebe 
zu dir. 

 
PAMINA 
Sein liebe? 

 
PAPAGENO 
Jedenfalls hat er mich vorausgeschickt, 
um dir zu sagen, dass du bald gerettet bist! 

 
PAMINA 
Freund, wenn Sarastro dich hier erblicken 
sollte... 

 
PAPAGENO 
So würde mir wenigstens meine Rückreise 
erspart blieben - das kann ich mir denken. 

 
PAMINA 
Dein martervoller Tod würde 
ohne Grenzen sein. 

 
PAPAGENO 
Um diesem auszuweichen, 
gehn wir lieber beizeiten. 

 
PAMINA 
Aber wenn das ein Falle ist? Und 
du ein böser Geist? 

 
PAPAGENO 
Ich... ein böser Geist? Wo denckt ihr bin? 
Ich bin der netteste Geist von der ganze Welt. 

PAMINA 
Entschuldige, dass ich dich beleidigt habe. 
Du hast ein gefühlvolles Herz. 

 
PAPAGENO 
Ja, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz! 
Aber was nutzt mir denn das alles? 

 
PAMINA 
Du Armer! Du hast also noch keine Frau? 

 
PAPAGENO 
Warte! Es ist Tamino! 
Keine Verbinding! 

 
PAMINA & PAPAGENO 
Schnelle Füße, rascher Mut 
Schützt vor Feindes List und Wut. 
Fänden wir Tamino doch, 
Sonst erwischen sie uns noch. 

 
TAMINO 
Die Weisheitslehre dieser damen 
Sei ewig mir ins Herz gegraben. 
Wo bin ich nun? Was wird mit mir? 
Ist dies der Sitz der Götter hier? 
Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen 
Daß Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. 
Wo Tätigkeit thronet und Müßiggang weicht. 
Erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. 
Ich wage mich mutig zur Pforte hinein, 
Die Absicht ist edel und lauter und rein. 
Erzitt’re, feiger Bösewicht! 
Paminen retten ist mir Pflicht. 

 
WACHEN 
Zurück! 

 
TAMINO 
Da seh’ ich noch eine Tür, 
Vielleicht find’ ich den Eingang hier. 

 
WACHE 1 
Wo willst du, kühner Fremdling, hin? 
Was suchst du hier im Heiligtum? 
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PAMINA 
Sorry als ik je beledigd heb. 
Je bent een gevoelige jongen. 
 
PAPAGENO 
Zeg dat wel, 
maar wat heb ik eraan? 
 
PAMINA 
Wat zielig! Nog steeds geen vrouw? 
 
PAPAGENO 

Geen verbinding! 
 
PAMINA & PAPAGENO 
Grote moed en snel te voet 
beschermt tegen dit addergebroed. 
Vonden wij Tamino maar, 
want wij lopen zelf gevaar. 
 
TAMINO 
Het inzicht van deze vrouwen 
zal ik voor altijd koesteren. 
Waar ben ik? Wat wordt er van mij? 
Is dit de dug-out van de goden? 
Aan de vormgeving te zien: 
industrieel, energiek, artistiek, 
echte werksfeer, lanterfanten ongewenst. 
Met negatief zijn kom je niet ver. 
Dapper ga ik naar binnen; 
mijn doel is edel, helder en eerlijk. 
Sidder laffe schurk! 
Pamina redden is mijn plicht! 
 
WACHTERS 
Halt! 
 
TAMINO 
Daar zie ik nog een deur, 
misschien is daar de ingang. 
 
WACHTER 1 
Waar wil je heen, dappere vreemdeling? 
Wat zoek je in dit heiligdom? 

 

 
 
 

PAPAGENO 
Papageno 

 
PAMINA 
Je kent mijn moeder dus? 

 
PAPAGENO 
Toen ik hier aankwam, werden mijn vriend 
Tamino en ik overvallen door 3 vrouwen. 
Toen was daar ineens jouw moeder, 
een oogverblindende verschijning. 
Maar ook in diepe rouw, om jou. 
Ze vroeg Tamino jou te redden. 
Zijn toezegging welde net zo snel op als zijn 
liefde voor jou. 

 
PAMINA 
Zijn liefde? 

 
PAPAGENO 
Nou ja, hij stuurde mij vooruit 

 
 

PAMINA 
Beste jongen, 
als Sarastro je hier ziet… 

 
PAPAGENO 
…dan wordt mij de terugreis bespaard, 
dat begrijp ik wel. 

 
PAMINA 
Een marteldood 
is niet zo lekker. 

 
PAPAGENO 
Om die te ontlopen, 
druk ik me liever. 

 
PAMINA 
Maar als dit nou een valstrik is? En jij een boze 
geest? 

 
PAPAGENO 
Ik een boze geest? Wie denk je dat ik ben? 
Ik ben de liefste geest van dit tijdsgewricht! 
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TAMINO 
Der Lieb’ und Tugend Eigentum. 

 
WACHE 1 
Die Worte sind von hohem Sinn! 
Allein wie willst du diese finden? 
Dich leitet Lieb’ und Tugend nicht, 
Weil Tod und Rache dich entzünden. 

 
TAMINO 
Nur Rache für den Bösewicht. 

 
WACHE 1 
Den wirst du wohl bei uns nicht finden. 

 
TAMINO 
Sarastro herrscht in diesen Gründen? 

 
WACHE 1 
Ja, ja! Sarastro herrschet hier. 

 
TAMINO 
Doch in dem Weisheitstempel nicht? 

 
WACHE 1 
Er herrscht im Weisheitstempel hier! 

 
TAMINO 
So ist denn alles Heuchelei! 

 
WACHE 1 
Willst du schon wieder gehn? 

 
TAMINO 

Ja, ich will gehen, froh und frei, 
Nie euren Tempel seh’n! 

 
WACHE 1 

Erklär dich näher mir, 
Dich täuschet ein Betrug. 

 
TAMINO 

Sarastro wohnet hier, 
Das ist mir schon genug! 

WACHE 1 
Wenn du dein Leben liebst, 
So rede, bleibe da! 
Sarastro hassest du? 

 
TAMINO 
Ich haß ihn ewig, ja! 

 
WACHE 1 
Nun gib mir deine Gründe an. 

 
TAMINO 
Er ist ein Unmensch, ein Tyrann! 

 
WACHE 1 
Ist das, was du gesagt, erwiesen? 

 
TAMINO 

Durch ein unglücklich Weib bewiesen, 
Das Gram und Jammer niederdrückt. 

 
WACHE 1 
Ein Weib hat also dich berückt? 
Du, Jüngling, glaubst dem Zungenspiel? 
O legte doch Sarastro dir 
Die Absicht seiner Handlung für! 

 
TAMINO 
Die Absicht ist nur allzu klar! 
Riß nicht der Räuber ohn’ Erbarmen, 
Pamina aus der Mutter Armen? 

 
WACHE 1 
Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. 

 
TAMINO 
Wo ist sie, die er uns geraubt? 
Man opferte vielleicht sie schon? 

 
WACHE 1 
Dir dies zu sagen, teurer Sohn, 
Ist jetztund mir noch nicht erlaubt. 

 
TAMINO 
Erklär dies Rätsel, täusch’ mich nicht! 
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WACHTER 1 
Spreek je uit 
als je leven je lief is! 
Jij haat Sarastro? 
 
TAMINO 
Ja, dat komt niet meer goed! 

 
WACHTER 1 
Waarom? 

 
TAMINO 
Hij is een monster, een tiran! 

 
WACHTER 1 
Wie zegt dat? 

 
TAMINO 
Een ongelukkige vrouw, 
kapot van boosheid en ellende. 

 
WACHTER 1 
Heeft een vrouw je dat wijsgemaakt? 
En jij, mannetje, jij gelooft dat geëmmer? 
Kon Sarastro je maar vertellen 
wat zijn bedoelingen zijn. 
 
TAMINO 
Dat is toch zonneklaar! 
Die nietsontziende rotzak 
rukte Pamina weg bij haar moeder. 

 
WACHTER 1 
Dat is waar, jongen. 

 
TAMINO 
Waar is zij die ons is ontroofd? 
Of is ze al geofferd? 
 

 
Daar mag ik niks over zeggen, lieve zoon, 
nu nog niet. 
 
TAMINO 
Verklaar u nader, hou me niet voor de gek! 

 

 
 
 

TAMINO 
Het domein van liefde en deugd. 

 
WACHTER 1 
Dat antwoord verraadt klasse! 
Hoe wil jij dat vinden zonder hulp? 
Liefde en dood zullen je niet leiden 
als je vervuld bent van haat en wraak. 

 
TAMINO 
Wraak alleen voor de schurk! 

 
WACHTER 1 
Die vind je niet bij ons. 

 
TAMINO 
Sarastro heerst hier toch? 

 
WACHTER 1 
Jazeker. 

 
TAMINO 
Maar niet in de tempel der wijsheid? 

 
WACHTER 1 
Hij heerst in de tempel der wijsheid. 

 
TAMINO 
Dus alles hier is huichelarij! 

 
WACHTER 1 
Wil je al weer weg? 

 
TAMINO 
Ja, weg wil ik, vrij en blij, 
die tempel kan me wat! 

 
WACHTER 1 
Verklaar je nader, 
je bent door iemand misleid. 

 
TAMINO 
Sarastro woont hier, 
dan weet ik genoeg! 
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WACHE 1 
Die Zunge bindet Eid und Pflicht. 

 
TAMINO 
Wann also wird die Decke schwinden? 

 
WACHE 1 
Sobald dich führt der Freundschaft Hand 
In’s Heiligtum zum ew’gen Band. 

 
TAMINO 

O ew’ge Nacht! Wann wirst du schwinden? 
Wann wird das Licht mein Auge finden? 

 
STIMMEN 
Bald, Jüngling, oder nie! 

 
TAMINO 
Bald, sagt ihr, oder nie? 

Ihr Unsichtbaren, saget mir, 
Lebt denn Pamina noch? 

 
STIMMEN 
Pamina lebet noch. 

 
TAMINO 

Sie lebt! Ich danke euch dafür. 
O wenn ich doch imstande wäre, 
Allmächtige, zu eurer Ehre. 
Mit jedem Tone meinen Dank 
Zu schildern, wie er hier, entsprang. 

 
SARASTRO 

In diesen heil’gen hallen 
Kennt man die Rache nicht, 
Und ist ein Mensch gefallen, 
Führt Liebe ihn zur Pflicht. 
Dann wandelt er an Freundes Hand 
Vergnügt und froh in’s bess’re Land. 
In diesen heil’gen Mauern, 
Wo Mensch den Menschen liebt, 
Kann kein Verräter lauern, 
Weil man dem Feind vergibt. 
Wen solche Lehren nicht erfreun, 
Verdienet nicht ein Mensch zu sein. 

PAMINA 
Herr, ich bin zwar Verbrecherin, 
Ich wollte deiner Macht entfliehn, 
Allein die Schuld ist nicht an mir - 
Mein Herz sehnte sich danach, frei zu sein, 
Darum, o Herr, entfloh ich dir. 

 
SARASTRO 

Steh auf, erheitre dich, o Liebe! 
Denn ohne erst in dich zu dringen, 
Weiß ich von deinem Herzen mehr: 
Du liebest einen andern sehr. 
Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, 
Doch geb’ ich dir die Freiheit nicht. 

 
PAMINA 

Mich rufet ja die Kindespflicht, 
Denn meine Mutter… 

 
SARASTRO 
Steht in meiner Macht. 
Du würdest um dein Glück gebracht, 
Wenn ich dich ihren Händen ließe. 

 
PAMINA 

Mir klingt der Muttername süße; 
Sie ist es… 

 
SARASTRO 
Und ein stolzes Weib! 
Ein Mann muß eure Herzen leiten, 
Denn ohne ihn pflegt jedes Weib 
Aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten. 

 
WACHEN 1 & 2 

Bewahret euch vor Weibertücken: 
Dies ist des Bundes erste Pflicht. 
Manch weiser Mann ließ sich berücken, 
Er fehlte und versah sich’s nicht. 
Verlassen sah er sich am Ende, 
Vergolten seine Treu’ mit Hohn. 
Vergebens rang er seine  Hände, 
Tod und Verzweiflung war sein Lohn. 

 
WACHE 1 

Bist du bereit, sie mit deinem Leben 
zu erkämpfen? 
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PAMINA 
Ja heer, ik ben schuldig, 
ik wilde mij aan uw macht onttrekken, 
maar het is niet alleen mijn fout… 
Mijn hart verlangde naar vrijheid, 
daarom wilde ik u ontvluchten. 
 
SARASTRO 
Laat mij je opbeuren, lief kind! 
Als vanzelf ken ik de geheimen van je hart: 
je houdt heel veel van een ander 
Ik wil je niet tot liefde dwingen, 
maar ik laat je ook niet vrij. 

PAMINA 
Ik denk steeds aan mijn kinderplicht, 
want mijn moeder… 
 
SARASTRO 
…is in mijn macht. 
Jij wordt vreselijk ongelukkig 
als jij in haar handen valt. 
 
PAMINA 
Mijn moeders naam klinkt als muziek. 
Zij is… 
 
SARASTRO 
…een koppig wijf! 
Laat een man je hart leiden, 
want zonder dat zal elke vrouw 
uit de band schieten. 
 
WACHTERS 1 & 2 
Pas toch op voor damesstreken: 
regel één van het verbond! 
Dat geldt ook voor de slimme man, 
als hij niet oplet gaat hij de mist in 
en staat hij moederziel alleen. 
Zijn trouw beloond met spot 
Hij wringt zijn handen, maar voor niks; 
dood en wanhoop vallen hem ten deel. 
 
WACHTER 1 
Ben jij bereid je leven 
voor haar op te offeren? 
 

 

 
 
 

WACHTER 1 
Plicht en belofte knevelen mijn tong. 

 
TAMINO 
Wanneer trekt die mist op? 

 
WACHTER 1 
Zo gauw als vriendschapshand, 
je leidt naar ’t eeuwig verbond. 

 
TAMINO 
O lange nacht, wanneer hou je op 
mijn oog te verduisteren? 

 
STEMMEN 
Heel gauw, jongmens, of nooit! 

 
TAMINO 
Gauw of nooit, zeggen jullie? 
Onzichtbaren, zeg me: 
leeft Pamina nog? 

 
STEMMEN 
Pamina leeft nog. 

 
TAMINO 
Ze leeft! Dank u wel! 
Kon ik maar… 
U ter ere, almachtige goden – 
in elke noot mijn dank verklanken 
zoals die hier ontstaat. 

 
SARASTRO 
In deze heilige zalen 
is men niet belust op wraak, 
en faalt een mens. 
Dan brengt liefde hem terug op het pad, 
dan neemt een vriend hem bij de hand 
en brengt hem weer naar ’t betere land. 
Tussen deze heilige muren 
waar de mens in liefde leeft, 
kan het verraad niet duren, 
omdat men de vijand vergeeft. 
En wie ‘t daarmee niet eens is, 
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TAMINO 

Ja! 

 
WACHE 2 

Du unterziehst dich jeder Prüfung dich? 

 
TAMINO 

Jeder! 

 
WACHE 1 

Willst auch du dir 

Weisheitsliebe erkämpfen? 

 
PAPAGENO 

Kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlang 

im Grunde auch gar keine Weisheit. 

Ich bin so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, 

Speis’ und Trank begnügt. Und wenn es ja 

einmal sein könnte, daß ich mir ein hübsches 

Weibchen fange... 

 
WACHE 2 

Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht 

unseren Prüfungen unterziehst. 

 
PAPAGENO 

Und worin bestehen diese Prüfungen? 

 
WACHE 1 

Dich allen unseren Gesetzen zu unterwerfen, 

selbst den Tod nicht zu scheuen. 

 
PAPAGENO 

Ich bleibe ledig! 

 
WACHE 2 

Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen 

aufbewahrt hätte? 

 
PAPAGENO 

Ist sie jung? 

 
WACHE 2 

Jung und schön! 

PAPAGENO 

Und heißt? 

 
W A C H E  2  

Papagena 

 
PAPAGENO 

Pa... pa…? Möcht ich sie aus bloßer Neugierde 

schon sehen. 

 
WACHE 1 

Sehen kannst du sie! 

 
PAPAGENO 

Aber wenn ich sie gesehen habe, danach 

soll ich sterben? Ich bleibe ledig! 

 
WACHE 2 

Du darfst sie sehen, aber nicht mit ihr sprechen! 

 
WACHE 1 

Wird du soviel Standhaftigkeit besitzen? 

 
PAPAGENO 

Ja! 

 
WACHE 1 

Auch dir, Tamino, legen die Götter 

Stillschweigen auf. 

Du wirst Pamina sehen, aber darfst nicht 

mit ihr sprechen. Das ist der Anfang eurer 

Prüfungszeit. 

 
D R E I D A M E N  

Wie, wie, wie? 

Ihr an diesem Schreckensort? 

Nie, nie, nie 

Kommt ihr wieder glücklich fort! 

Tamino, dir ist Tod geschworen! 

Du, Papageno, bist verloren! 

 
PAPAGENO 

Nein, nein, nein! Das wär’ zu viel. 
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PAPAGENO 

Hoe heet ze? 

 
WACHTER 2 

Papagena 

 
PAPAGENO 

Pa…pa… kan ik haar 

al even zien? 

 
WACHTER 1 

Dat kan! 

 
PAPAGENO 

En daarna moet ik sterven? 

Nee, dan liever alleen! 

 
WACHTER 2 

Je mag haar zien, maar niet met haar praten. 

 
WACHTER 1 

Kun je dat aan? 

 
PAPAGENO 

Ja! 

 
WACHTER 1 

Ook jou, Tamino, wordt het 

zwijgen opgelegd. 

Je gaat Pamina zien, maar 

je mag niet met haar praten. 

Dat is het begin van je proeftijd. 

 
DRIE DAMES 

Wat krijgen we nou? 

Jullie in deze hel hier? 

Nooit meer zullen jullie 

het geluk vinden! 

Tamino, de dood ligt op de loer! 

Papageno, je bent verloren! 

 
PAPAGENO 

Nee, dat gaat te ver! 

 

 
 
 

TAMINO 

Ja! 

 
WACHTER 2 

Klaar om elke beproeving te doorstaan? 

 
TAMINO 

Elke! 

 
WACHTER 1 

Wil je je ook verdiepen in de 

wetenschap der liefde? 

 
PAPAGENO 

Verdiepen is niet mijn ding, 

wetenschap eigenlijk ook niet. 

Ik ben meer een natuurmens, 

heb genoeg aan eten en drinken, 

maar als het even kan vang ik er 

een leuk meisje bij. 

 
WACHTER 2 

Dat krijg je nooit als je je niet door ons laat 

testen. 

 
PAPAGENO 

 

 
WACHTER 1 

Dat je je houdt aan al onze wetten en 

zelfs niet bang bent voor de dood. 

 
PAPAGENO 

Dan liever alleen! 

 
WACHTER 2 

Maar wat als Sarastro al een leuk meisje 

voor je in de aanbieding heeft? 

 
PAPAGENO 

Is ze jong? 

 
WACHTER 2 

Jong en mooi! 
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TAMINO 
Papageno, schweige still! 
Willst du dein Gelübde brechen, 
Nicht mit Weibern hier zu sprechen? 

 
PAPAGENO 
Du hörst ja, wir sind beide hin. 

 
TAMINO 
Stille, sag ich, schweige still! 

 
PAPAGENO 
Immer still, und immer still! 

 
DREI DAMEN 
Ganz nah’ ist euch die Königin! 
Sie drang im Tempel heimlich ein. 

 
PAPAGENO 
Wie? Was? Sie soll im Tempel sein? 

 
TAMINO 
Stille, sag’ ich, schweige still! 
Wirst du immer so vermessen 
Deiner Eidespflicht vergessen? 

 
DRIE DAMEN 
Tamino, hör’! Du bist verloren! 
Gedenke an die Königin! 
Man zischelt viel sich in die Ohren 
Von dieser Wachter falschem Sinn. 

 
TAMINO 
Ein Weiser prüft und achtet nicht, 
Was der gemeine Pöbel spricht. 

 
DREI DAMEN 
Man sagt, wer ihrem Bunde schwört, 
Der fährt zur Höll’ mit Haut und Haar. 

 
PAPAGENO 
Das wär’, beim Teufel, unerhört! 
Sag’ an, Tamino, ist das wahr? 

TAMINO 
Geschwätz, von Weibern nachgesagt, 
von Heuchlern aber ausgedacht. 

 
PAPAGENO 
Doch sagt es auch die Königin. 

 
TAMINO 
Sie ist ein Weib, hat Weibersinn. 
Sei still, mein Wort sei dir genug: 
Denk’ deiner Pflicht und handle klug. 

 
DREI DAMEN 
Warum bist du mit uns so spröde? 
Auch Papageno schweigt - so rede! 

 
PAPAGENO 
Ich möchte gerne - woll... 

 
TAMINO 
Still! 

 
PAPAGENO 
Ihr seht, daß ich nicht kann das Plaudern lassen, 
Ist wahrlich eine Schand’ für mich! 

 
TAMINO 
Daß du nicht kannst das Plaudern lassen, 
Ist wahrlich eine Schand’ für dich! 

 
ALLE 
Wir/Sie müßen sie/uns mit Scham verlassen, 
Es plaudert keiner sicherlich. 
Von festem Geiste ist ein Mann, 
Er denket, was er sprechen kann. 

 
PAMINA 
Mama! 

 
KÖNIGIN 
Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? 

 
PAMINA 
Er ist fort, fur immer bei den Eingeweihten. 
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TAMINO 
Ouwewijvengeklets, 
aangezet door huichelaars. 
 
PAPAGENO 
Maar de koningin zegt het ook. 
 
TAMINO 
Zij is een vrouw met damesstreken. 
Stil, luister naar mij: 
denk aan je plicht en wees verstandig. 
 
DRIE DAMES 
Waarom ben je zo stug tegen ons? 
En Papageno zegt ook niks. Praat! 
 
PAPAGENO 
Ik wil wel maar… 
 
TAMINO 
StIlte! 
 
PAPAGENO 
Ik kan het kletsen niet laten, 
’t is een bezoeking! 
 
TAMINO 
Dat je niet ophoudt met kletsen 
is echt schandalig. 
 
ALLEN 
We gaan uiteen vol schaamte, 
er zal hier niemand kletsen. 
Van sterke geest getuigt een ieder 
die denkt voordat hij spreekt. 
 
PAMINA 
Mama! 
 
KONINGIN 
Waar is die jongen die ik naar je toe stuurde? 
 
PAMINA 
Weg! Voor altijd bij de ingewijden! 

 

 
 
 

TAMINO 
Papageno, stil jij! 
Wil je je belofte breken, 
niet met die dames hier te spreken? 

 
PAPAGENO 
Ach: allebei gaan we eraan. 

 
TAMINO 
Stil, geen woord! 

 
PAPAGENO 
Stil, stil, altijd stil! 

 
DRIE DAMES 
De koningin is hier vlakbij! 
Ze is hier stiekem binnengedrongen! 

 
PAPAGENO 
Nee toch? Is zij hier? 

 
TAMINO 
Stil zeg ik! 
Luister jij altijd zo slecht? 
Ben je je eed vergeten? 

 
DRIE DAMES 
Tamino luister, je bent verloren! 
Denk aan de Koningin! 

 
dat deze wachters kwaad in de zin hebben. 

 
TAMINO 
Een verstandig man oordeelt zelf 
en let niet op die praatjes. 

 
DRIE DAMES 
Men zegt: als je je bij hen aansluit 
ga je naar de hel. 

 
PAPAGENO 
Dat zou wel duivels erg zijn! 
Zeg eens, is het waar? 
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KÖNIGIN 
Bei den Eingeweihten? Dann bist du verloren 
fur mich! 

 
PAMINA 
Warum fliehen wir nicht? Unter deinem 
schutze trotzen wir jeder Gefahr! 

 
KÖNIGIN 
Ich kann dich nicht mehr schützen! 
Dein Vater hat in seiner lezten Stunde dich, 
mein Sonnenkreis an Sarastro gegeben! 
Seitdem is meine Macht gebrochen! 

 
PAMINA 
Aber… Sarastro ist ein weiser und guter Mann. 

 
KÖNIGIN 
Sarastro ist meine Todfeind! Du wirst Sarastro 
töten und mit mir zurückkehren! 
Hier! Nimm den Dolch! 

 
PAMINA 
Das kann ich nicht, Mutter. 

 
KÖNIGIN 
Kein Wort mehr! 

 
KÖNIGIN 
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, 
Tod und Verzweiflung flammet um mich her! 
Fühlt nicht durch dich Sarastro 
Todesschmerzen, 
So bist du meine Tochter nimmermehr. 
Verstoßen sei auf ewig, verlassen sei 
auf ewig. Zertrümmert sei’n auf ewig alle 
Bande der Natur, Wenn nicht durch dich 
Sarastro wird erblassen! 
Hört, Rachegötter, 
hört der Mutter Schwur! 

 
KOOR 
Preces meae non sunt dignae, 
Sed tu bonus fac benigne, 
Ne perenni cremer igne. 

Inter over locurn praesta, 
Et ab haedis me sequestra, 
Ne perenni cremer igne. 

 
PAPAGENO 
Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt 
man bei diesen Leuten. 
Viel weniger sonst was. 

 
PAPAGENO 
Ist das für mich? 

 
ALTE FRAU 
Ja, mein Engel. 

 
PAPAGENO 
Night mehr und night weniger als Wasser. 
Sag unbekannte Schone, Werden hier alle 
Gaste so bewirtet? 

 
ALTE FRAU 
Freilich, mein Engel. 

 
PAPAGENO 
Soso! Auf diese Art werden die Fremden auch 
nicht gar zu häufig kommen. 

 
ALTE FR AU 
S e h r w e n ig . 

 
PAPAGENO 
Kann ich mir denken. Mir wird die Zeit 
verdammt lang. Sag mal, 
wie alt bist du eigentlich? 

 
ALTE FRAU 
Achtzehn Jahr’ und zwei Minuten. 

 
PAPAGENO 
Achtzehn Jahr’ und zwei Minuten? 
Du junger Engel! Hast du auch einen Geliebten? 

 
ALTE FRAU 
Freilich! 
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Verschaf mij plek tussen de schapen, 
en houd de geiten ver van mij, 
leid mij naar uw rechterhand. 
 
PAPAGENO 
Nog geen druppel water krijg je van die lui. 
Laat staan wat anders. 

PAPAGENO 
Is dat voor mij? 
 
OUDE VROUW 
Ja, engeltje. 
 
PAPAGENO 
Bah, water! 
Zeg eens, onbekende  beauty, 
krijgen alle gasten deze behandeling? 
 
OUDE VROUW 
Zeker engeltje. 
 
PAPAGENO 
Zo, dan komt hier zeker 
nooit iemand. 
 

 
 

 
PAPAGENO 
Verbaast me niks, 
de uren kruipen voorbij. 
Hoe oud bent u eigenlijk? 
 
OUDE VROUW 
18 jaar en 10 minuten. 
 
PAPAGENO 
Okay, cupidootje, 
heb je ook eenvrijer? 
 
OUDE VROUW 
Zeker! 

 

KONINGIN 
De ingewijden? Dan ben jij voor mij verloren! 

PAMINA 
Waarom vluchten we niet? 
Met jouw bescherming trotseren we elk gevaar. 
 
KONINGIN 
Ik kan je niet meer beschermen! 
Je vader heeft op zijn sterfbed jou 
(mijn licht) aan Sarastro gegeven! 
Sindsdien is mijn macht gebroken! 
 
PAMINA 
Maar… Sarastro is een wijs en goed man. 
 
KONINGIN 
Sarastro is mijn doodsvijand! 
Jij moet hem doden en met mij teruggaan! 
Hier, neem mijn dolk! 
 
PAMINA 
Dat kan ik niet, mama. 
 
KONINGIN 
Geen woord meer! 
 
KONINGIN 
De wraak der hel kolkt in mijn hart, 
dood en wanhoop vlammen om mij heen! 
Als jij Sarastro niet de felle pijn 
des doods laat voelen, 
dan ben jij mijn dochter nimmermeer. 
Ik verstoot je en verlaat je, 
voor eeuwig breek ik alle banden der natuur 
als jij Sarastro niet ellendig 
aan zijn einde komen laat! 
Hoor wraakgoden, hoor de dure 
eed van een moeder! 
 
KOOR 
Mijn gebeden zijn onwaardig, 
maar goede God, heb medelijden, 
bewaar mij voor het eeuwig vuur. 
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PAPAGENO 
Und ist er auch so ‘jung’ wie du? 

 
ALTE FRAU 
Nicht ganz, er ist Zehn Jahre älter. 

 
PAPAGENO 
10 Jahre alter? Muss das ein Liebe sein! 
Wie heisst er denn? 

 
ALTE FRAU 
Papageno 

 
PAMINA 
Tamino! Dem Himmel sei Dank! 
Ich hatte eine furchtbares Treffen mit 
meiner Mutter. Aber sie hat mir befohlen 
wunderbar. Um sie zu sehen! Um sie zu 
fühlen! Aber sie hat mich gefragt... 

 
Tamino, was ist los? 
Bitte sprich mit mir! 
Ich soll gehen? 
Hab’ ich dich gekrankt? 
Warum tust du mir das an? 
Papageno! Sag du, was ist mit ihm? 
Du ach?Warum dieses Schweigen? Dasist 
schlimmer als sterben! O Tamino… 

 
PAMINA 
Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden, 
Ewig hin der Liebe Glück! 
Nimmer kommt ihr Wonnestunden 
Meinem Herzen mehr zurück! 
S ie h ’, T a m in o , d ie se  T rä n e n , 
Fließen, Trauter, dir allein! 
Fühlst du nicht der Liebe Sehnen, 
So wird Ruh’ im Tode sein! 

 
SARASTRO 
Tamino! Bisher hast du dich mannlich und 
gelassen gezeigt. Aber zwei gefahrliche 
Wege liegen noch vor dir. Sagt jezt Pamina 
das letzte Lebewohl. 

PAMINA 
Das letzte Lebewohl? 

 
TAMINO 
Zuruck! 

 
PAMINA 
Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? 

 
SARASTRO 
Ihr werdet froh euch wiedersehn! 

 
PAMINA 
Dein warten tödliche Gefahren! 

 
TAMINO 
Die Götter mögen mich bewahren! 

 
PAMINA 
Dein warten tödliche Gefahren! 

 
SARASTRO & TAMINO 
Die Götter mögen mich/ihn bewahren! 

 
PAMINA 
Du wirst dem Tode nicht entgehen, 
Mir flüstert dieses Ahnung ein. 

 
SARASTRO & TAMINO 
Der Götter Wille mag geschehen, 
Ihr Wink soll mir/ihm Gesetze sein! 

 
PAMINA 
O liebtest du, wie ich dich liebe, 
Du würdest nicht so ruhig sein. 

 
SARASTRO & TAMINO 
Glaub mir, ich/er fühle/fühlet gleiche Triebe, 
Werd’/Wird ewig dein Getreuer sein. 

 
SARASTRO 
Die Stunde schlägt, nun müßt ihr scheiden! 

 
TAMINO & PAMINA 
Wie bitter sind der Trennung Leiden! 
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PAMINA 
Voor altijd afscheid? 
 
TAMINO 
Blijf staan! 
 
PAMINA 
Mijn liefste, jou nooit meer zien? 
 
SARASTRO 
Jullie zien elkaar in blijdschap terug. 
 
PAMINA 
Jou wachten dodelijke gevaren! 
 
TAMINO 
Dat de goden mij bewaren! 
 
PAMINA 
Jou wachten dodelijke gevaren! 
 
SARASTRO & TAMINO 

 
 
PAMINA 
Een voorgevoel fluistert mij in: 
jij zult niet aan de dood ontsnappen. 
 
SARASTRO & TAMINO 
De wil van de goden gaat in vervulling, 
hun teken is voor mij/ jou een wet! 
 
PAMINA 
Als jij van mij houdt zoals ik van jou 
zou jij niet zo kalm zijn. 
 

 

 
 
SARASTRO 
Het uur van scheiden is gekomen! 
 
TAMINO & PAMINA 
Hoe smartelijk de pijn van ’t scheiden! 

 

 
 
 

PAPAGENO 
Net zo jong als jij? 

 
OUDE VROUW 
Net niet, 10 jaar ouder. 

 
PAPAGENO 
Dat zal een mooi paar zijn. 
En hoe heet ie? 

 
OUDE VROUW 
Papageno 

 
PAMINA 
Tamino, gelukkig! 
Ik had een vreselijke confrontatie met m’n 
moeder! Nee, niet alleen vreselijk, ook heel 
mooi haar weer te zien - bij me te voelen… 
maar ze vroeg me… 

 
Tamino, wat is er? 
Praat tegen me, toe! 
Moet ik weg? 
Heb ik iets gedaan? 
Waarom doe je zo? 
Papageno! Wat is er met hem aan de hand? 
Jij ook al, waarom dat zwijgen? 
Dit is erger dan de dood. O, Tamino… 

 
PAMINA 
Ik voel het, ’t ontglipt mij 
voor altijd verdwenen 
zalige uren van geluk, 
jullie komen nooit meer terug! 
Kijk Tamino, deze tranen 
stromen alleen voor jou, liefste! 
Als jij niet naar die liefde hunkert, 
zoek ik de rust op van het graf! 

 
SARASTRO 
Tamino, je hebt je beheerst en je een man 
betoond. Nu doemen er nog twee gevaarlijke 
trajecten voor je op. Neem nu voor altijd 
afscheid van Pamina. 
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SARASTRO 
Nun muß er fort. 

 
TAMINO 
Ich muß fort! 

 
PAMINA 
So mußt du fort! 

 
TAMINO 
Pamina, lebe wohl! 

 
PAMINA 
Tamino, lebe wohl! 

 
SARASTRO 
Nun eile fort. Dich ruft dein Wort. 
Die Stunde schlägt, wir sehn uns wieder! 

 
PAMINA & TAMINO 
Ach, gold’ne Ruhe, kehre wieder! 
Lebe wohl! Lebe wohl! 

 
PAPAGENO 
Tamino! Tamino! Lass mich nicht im stich! 
Tamino! Verlass michnicht! 

 
WACHE 1 
Zurück! 

 
PAPAGENO 
Gutiger Himmel! Wo wend ich mich hin? 

 
WACHE 2 
Zurück! 

 
PAPAGENO 
Jetzt kann ich weder vorwärts noch zurück! 
Schon recht! Warum bin ich auch mitgereist! 

 
WACHE 1 
Du hättest verdient, auf ewig in einer 
finsteren Höhle zu hausen! 

WACHE 2 
Aber die gütige Sarastro 
erlässt dir die Strafe. 

 
WACHE 1 
Dafür wirst du nie die himmlischen Freuden 
der Eingeweihten fühlen. 

 
PAPAGENO 
Ja nun, es gibt ja noch viel mehr Leute 
meinesgleichen. Mir mich wäre jetzt ein 
sgutes Glas Wein das grösste Vergnügen. 

 
WACHE 2 
Wein? Sonst hast du keine Wünsche? 

 
PAPAGENO 
Bis jetzt nicht. 

 
PAMINA 
Du also bist mein Bräutigam? 
Durch dich vollend’ ich meinen Gram. 

 
DREI DAMEN 
Welch dunkle Worte sprach sie da? 
Die Arme ist dem Wahnsinn nah. 

 
PAMINA 
Geduld, mein Trauter, ich bin dein; 
Bald werden wir vermählet sein. 

 
DREI DAMEN 
Wahnsinn tobt ihr im Gehirne; 
Selbstmord steht auf ihrer Stirne. 
Ach Pamina, Sieht uns an! 

 
PAMINA 
Sterben will ich, weil der Mann, 
Den ich nimmermehr kann hassen, 
Sein Traute kann verlassen. 
Dies gab meine Mutter mir. 

 
DREI DAMEN 
Selbstmord strafet Gott an dir! 
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WACHTER 2 
Maar die goeie Sarastro heeft je je straf 
kwijtgescholden. 
 
WACHTER 1 
Maar je zal nooit de eeuwige vreugde 
van de ingewijden smaken. 
 
PAPAGENO 
Nou ja, ik ben niet de enige! 
Waar ik echt aan toe ben, 
is een lekker glaasje wijn. 
 
WACHTER 2 
Wijn? Hoef je verder niks? 
 
PAPAGENO 
Nu niet. 
 
PAMINA 
Dus jij wordt mijn bruidegom? 
Door jou komt er een eind aan mijn verdriet? 
 
DRIE DAMES 
Wat zijn dat voor opmerkingen? 
Het arme kind begint gek te worden. 
 
PAMINA 
Geduld, mijn liefste, ik ben van jou; 
we worden snel verenigd. 
 
DRIE DAMES 
Gekte spookt door haar geest; 
zelfmoord staat geschreven op haar 
voorhoofd. Pamina, kijk naar ons! 
 
PAMINA 
Ik wil dood nu de man 
die ik nooit zal haten, 
zijn liefste laat barsten. 
Kadootje van mijn moeder. 
 
DRIE DAMES 
Voor zelfmoord rekent God een zware straf! 

 

 
 
 

SARASTRO 
Nu moet hij weg. 

 
TAMINO 
Nu moet ik weg! 

 
PAMINA 
Nu moet je weg! 

 
TAMINO 
Vaarwel! 

 
PAMINA 
Vaarwel! 

 
SARASTRO 
Nu snel weg, hou je aan je woord, 
het uur slaat, wij zien elkaar terug! 

 
PAMINA & TAMINO 
O, gouden uren, 
keer toch weer, vaarwel! 

 
PAPAGENO 
Tamino! Laat me niet in de steek! 
Verlaat me niet! 

 
WACHTER 1 
Blijf staan! 

 
PAPAGENO 
Goede hemel, waar moet ik heen? 

 
WACHTER 2 
Blijf staan! 

 
PAPAGENO 
Nu kan ik vooruit noch achteruit! 
Eigen schuld: waarom ben ik meegegaan? 

 
WACHTER 1 
Wat je verdient is: 
eeuwig te creperen in een donker hol! 
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PAMINA 
Lieber durch dies Eisen sterben, 
Als durch Liebesgram verderben! 
Mutter, durch dich leide ich, 
Und dein Fluch verfolget mich! 

 
DREI DAMEN 
Mädchen, willst du mit uns gehn? 

 
PAMINA 
Ha, des Jammers Maß ist voll! 
Falscher Jungling, lebe wohl! 
Sieh, Pamina, ach! stirbt durch dich, 
Dieses Eisen töte mich! 

 
DREI DAMEN 
Ha, Unglückliche, halt ein! 
Sollte dies dein Jüngling sehen, 
Würde er vor Gram vergehen; 
Denn er liebet dich allein. 

 
PAMINA 
Was? Er fühlte Gegenliebe? 
Warum sucht es denn den Tod? 
Und wollte serben ohne mir? 
Warum hat er mich verlassen? 

 
DREI DAMEN 
Dieses müßen wir verschweigen, 
Doch wir wollen dir ihn zeigen! 
Und du wirst mit Staunen sehn, 
Daß er dir sein Herz geweiht, 
Und den Tod für dich nicht scheut. 
Komm, wir wollen zu ihm gehen. 

 
PAMINA 
Führt mich hin, ich möcht’ ihn seh’n! 

 
ALLE 
Zwei Herzen, die von Liebe brennen, 
Kann Menschenohnmacht niemals trennen. 
Verloren ist der Feinde Müh’, 
Die Götter selbst schützen sie. 

PAPAGENO 
Papagena! Papagena! Papagena! 
Weibchen! Täubchen! meineSchöne! 
Vergebens! Ach, sie ist verloren! 
Ich bin zum Unglück schon geboren! 
Ich plauderte - und das war schlecht, 
Und drum geschieht es mir schon recht! 

 
Seit ich gekostet diesen Wein, 
Seit ich das schöne Weibchen sah, 
So brennt’s im Herzenskämmerlein, 
So zwickt’s hier, so zwickt’s da. 
P a p a g e n a ! H e rze n sw e ib ch e n ! 
Papagena, liebes Täubchen! 
‘s ist umsonst, es ist vergebens! 
Müde bin ich meines Lebens! 
Sterben macht der Lieb’ ein End’, 
Wenn’s im Herzen noch so brennt. 
diese Säule da will ich zieren, 
Mir an ihm den Hals zuschnüren. 

 
Weil das Leben mir mißfällt; 
Gute Nacht, du falsche Welt. 
Weil du böse an mir handelst, 
Mir kein schönes Kind zubandelst, 
So ist’s aus, so sterbe ich; 
Schöne Mädchen, denkt an mich, 
Will sich eine um mich Armen, Eh’ 
ich hänge, noch erbarmen, Nun, 
so laß ich’s diesmal sein! 
Rufet nur, ja oder nein. 
Keine hört mich; alles stille! 
Also ist es euer Wille? 

 
Pagageno, frisch hinauf! 
Ende deinen Lebenslauf! 
Nun, ich warte noch, es sei, 
Bis man zählet: eins, zwei, drei. 

 
ALTE FRAU 
Da bin ich schon, mein Engel! 

 
PAPAGENO 
Du hast dich meiner erbarmt? 
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PAPAGENO 
Papagena! 
Vrouwtje! Duifje! Mijn beeldje!  
Laat maar! Ach ze is verloren! 
Ik ben voor ’t ongeluk geboren. 
Ik maar kletsen – dat was slecht,  
nu krijg ik mijn verdiende loon. 
 
Sinds ik van die wijn geproefd heb, 
sinds ik dat mooie meisje zag, 
staat mijn hart in vuur en vlam. 
’T wandelt door mijn hartenkamers. 
Papagena hartenvrouwtje! 
Papagena liefdesduifje! 
Alles fout, alles voor niks! 
Jee, wat ben ik levensmoe! 
Doodgaan kan de liefde stoppen 
ook al is ’t met brandend hart. 

‘ T leven vind ik niks meer aan; 
goede nacht, gemene wereld. 
Wat heb jij me zwaar verlakt 
en mijn schatje afgepakt! 
Het is uit dus ga ik dood, 
meisjelief denk aan mij! 
Als ik aan het touw straks bengel 
wil ‘k een kusje van die engel! 
Nou, dan ga ik nu maar heen! 
Niemand hoort me, alles stil! 
Nou, dan is het jullie wil! 

Pagageno, hak door die knoop! 
Beëindig hier je levensloop! 
Ik wacht op mijn euthanasie 

 
 
OUDE VROUW 
Daar ben ik al, engeltje! 
 
PAPAGENO 
Kom je uit meelij? 

 

 
 
 

PAMINA 
Liever sterven door dit staal  
dan wegkwijnen door liefde! 
Moeder door jou lijd ik, jouw  
vloek achtervolgt mij! 

 
DRIE DAMES 
Meisje, ga je met ons mee? 

 
PAMINA 
De beker ellende stroomt over! 
Vaarwel, onbetrouwbaar lief! 
Kijk, Pamina sterft om jou, 

 
 

DRIE DAMES 
Stop, ongelukkig kind! 
Als jouw lief dit zou zien, 
zou hij sterven van verdriet; 
hij houdt van jou, van jou alleen. 

 
PAMINA 
Hoezo? Houdt hij van mij? 
Hij ging om de dood te zoeken 
en zonder mij te sterven! 
Waarom ging hij zonder mij? 

 
DRIE DAMES 
Daar kunnen wij niks over zeggen, 
maar we laten je hem zien! 
En je zult versteld staan te zien 
hoe hij met hart en ziel van je houdt, 
en voor jou de dood niet schuwt. 
Kom, laten we naar hem toe gaan. 

 
PAMINA 
Breng me bij hem, ik wil hem zien! 

 
ALLEN 
Twee harten die van liefde branden 
zijn niet door een mensenhand te scheiden. 
Zinloos ertegen te strijden, 
de goden komen tussen beide. 
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ALTE FRAU 
Ja, mein Engel. 

 
PAPAGENO 
Welch ein Glück! 

 
ALTE FRAU 
Und wenn du mir versprichtst, mir ewig 
true zu bleiben, dann sollst du sehen, wie 
zärtlich dein Weibchen dich lieben wird. 
Komm, gib mir deine Hand! 

 
PAPAGENO 
Nun nicht so hastig lieber Engel! So ein 
Bündnis braucht doch auch seine überlegung. 

 
ALTE FRAU 
Papageno, ich rate dir, zögere nicht. Deine 
Hand, oder du bist auf ewig hier eingekerkert! 

 
PAPAGENO 
Eingekerkert? 

 
ALTE FRAU 
Bei Wasser und Brot! Und ohne Freundin! 
Und der Welt musst du auf ewig entsagen! 

 
PAPAGENO 
Wasser trinken? Der Welt entsagen? 
Nein, da nehm’ ich lieber die Alte. Als gar keine! 
Hier meine Schöne; Da hast du meine Hand 
mit der Versicherung dass ich dir immer treu 
bleibe (so lange ich keine schönere sehe). 

 
ALTE FRAU 
Das schwörst du? 

 
PAPAGENO 
Ja, das schwör’ ich. 

 
PAPAGENO 
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papagena! 

 
PAPAGENA 
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papageno! 

PAPAGENO 
Bist du mir nun ganz gegeben? 

 
PAPAGENA 
Nun, bin ich dir ganz gegeben! 

 
PAPAGENO 
Nun, so sei mein liebes Weibchen! 

 
PAPAGENA 
Nun, so sei mein Herzenstäubchen! 

 
P A P A G E N O  &  P A P A G E N A  
Welche Freude wird das sein, 
Wenn die Götter uns bedenken, 
Unsrer Liebe Kinder schenken, 
So liebe, kleine Kinderlein! 

 
PAPAGENO 
Erst einen kleinen Papageno… 

 
PAPAGENA 
Dann eine kleine Papagena… 

 
PAPAGENO & PAPAGENA 
Es ist das höchste der Gefühle, 
Wenn viele, viele Papageno, 
Papagena. Der Eltern Segen werden sein. 

 
2 WACHEN 
Der, welcher wandert diese Straße voll 
beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, 
Luft und Erden; Wenn er des Todes Schrec- 
ken überwinden kann, Schwingt er sich aus 
der Erde himmel an. Erleuchtet wird er dann 
im Stande sein, Sich den Mysterien der Isis 
ganz zu weih’n. 

 
TAMINO 
Mich schreckt kein Tod, als Mann zu 
handeln, Den Weg der Tugend fort 
zuwandeln. Schließt mir die 
Schreckenspforten auf, Ich wage 
froh den kühnen Lauf. 

 
PAMINA 
Tamino, halt! Ich muß dich sehn. 
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PAPAGENO 
Ben je nu helemaal van mij? 
 
PAPAGENA 
Helemaal van jou! 
 
PAPAGENO 
Dan ben je mijn lieve vrouwtje! 
 
PAPAGENA 
Wees dan mijn hartenliefje! 
 
PAPAGENO & PAPAGENA 
Wat een vreugde zal het zijn, 
als de goden ons bedenken 
en ons leuke babies schenken, 
lieve kindertjes, wat fijn! 
 
PAPAGENO 
Eerst een kleine Papageno… 
 
PAPAGENA 

 
 

 
Wat een stortbui zonder regen, 
vormt die gulle kinderzegen. 

2 WACHTERS 
Hij die de weg dezer beproevingen 
bewandelt moet vuur, water, aarde en lucht 
trotseren; hij stijgt op van de aarde naar de 
hemel, kan daar ‘verlicht’ worden 
en zich geheel wijden aan de mysteriën. 

TAMINO 
De dood weerhoudt mij niet als man 
te handelen en het pad der deugd te 
bewandelen. Ook al gaan de poorten der 
verschrikking open, ik ben niet bevreesd dit 
pad te lopen. 
 
PAMINA 
Tamino, wacht, ik wil je zien. 
 

 

 
 
 

OUDE VROUW 
Ja, engeltje. 

 
PAPAGENO 
Wat een bof! 

 
OUDE VROUW 
Als je belooft dat je me eeuwig 
trouw blijft zal je zien hoe teder  
je vrouwtje je bemint. 
Kom, geef me een hand! 

 
PAPAGENO 
Niet zo hard van stapel! 
Dit moet je eerst uit-onderhandelen. 

 
OUDE VROUW 
Je kan beter niet treuzelen. 
Geef me je hand of je blijft voor eeuwig hier! 

 
PAPAGENO 
Hier blijven? 

 
OUDE VROUW 
Op water en brood. Zonder schatje! 
En de wereld zal je nooit terugzien! 

 
PAPAGENO 
Water en brood? De wereld nooit terugzien? 
Nee, dan liever die ouwe. 
Ik beloof dat ik je eeuwig trouw blijf… 
in ieder geval zolang ik niks beters 
tegenkom. 

 
OUDE VROUW 
Zweer je dat? 

 
PAPAGENO 
Ja, zweer ik! 

 
PAPAGENO 
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papagena! 

 
PAPAGENA 
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papageno! 
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TAMINO 
Was hör ich? Paminens Stimme? 

 
2 WACHEN 
Ja, ja, das ist Paminens Stimme. 

 
2 WACHEN & TAMINO 
Wohl mir/dir, nun kann sie mit mir/dir geh’n, 
Nun trennet uns/euch kein Schicksal mehr, 
Wenn auch der Tod beschieden wär! 

 
TAMINO 
Ist mir erlaubt, mit ihr zu sprechen? 

 
2 WACHEN 
Dir ist erlaubt, mit ihr zu sprechen. 

 
2 WACHEN & TAMINO 
Welch Glück, wenn wir uns/euch wiederseh’n. 
Froh Hand in Hand in Tempel geh’n! 
Ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, 
Ist würdig und wird eingeweiht. 

 
PAMINA 
Tamino mein! O welch ein Glück! 

TAMINO 
Hoor ik daar Pamino’s stem? 

 
2 WACHTERS 
Ja, dat is Pamina’s stem. 

 
2  W A C H T E R S  &  T A M IN O  
Laat ons nu dan verder gaan, 
het lot zal ons niet meer scheiden, 
ook als de dood ons pad verspert! 

 
TAMINO 
Mag ik nu tegen haar spreken? 

 
2 WACHTERS 
Jij mag nu tegen haar spreken. 

 
2 WACHTERS & TAMINO 
Welk een geluk breekt voor ons aan 
om hand in hand de tempel binnen te gaan! 
Een vrouw die nacht en dood niet mijdt 
is waardig – en wordt ingewijd. 

 
PAMINA 
Mijn Tamino, welk een vreugde! 

ALLE 
Wir/Ihr wandeln durch des Tones Macht 
Froh durch des Todes düstre Nacht. 

 
KÖNIGIN 
Ihr, Ihr, Ihr habt mich verraten! 
Ich wirde meine Tochter nie wiedersehen. 
Nein, Ich wirde meine Tochter nie 
wiedersehen. Ich wurde dich als Sieger 
sehen, so bin ich dann ewig allein. 

 
TRACK REQUIEM | LACRIMOSA 
Lacrymosa dies illa, 
Qua resurget ex favillaa. 
Judicandus homo reus, 
Huic ergo parce, Deus! 
Pie Jesu, Domine, 
Dona eis requiem. Amen. 

ALLEN 
De melodie geeft ons de kracht 
op het pad door deze doden-nacht. 

 
KONINGIN 
Jullie hebben mij verraden! 
Ik zal mijn dochter nooit weerzien. 
’T was of je mij een held toescheen, 
nu laat je mij voorgoed alleen. 

 
 

TRACK REQUIEM | LACRIMOSA 
Deze dag van rouw en tranen, 
waarop uit de as zal rijzen. 
Heel de mensheid, tot het oordeel. 
Bewaar ons Heer, door uw erbarmen. 
Zoete heer Jesu, 
schenk ze eeuwige rust. Amen. 

 

TAMINO 
Pamina mein! O welch ein Glück! 
Hier sind die Schreckenspforten, 
Die Not und Tod mir dräu’n. 

 
PAMINA 
Ich werde aller Orten 
An deiner Seite sein; 
Ich selbsten führe dich, 
Die Liebe leitet mich! Sie mag den Weg mit 
Rosen streun, Weil Rosen stets bei Dornen sein. 
Laßt uns die Zaubermusik anstimmen. 
Sie schütze uns auf un s’rer Bahn. 
Sie wurd’ in einer Zauberstunde erschaffen 
kam aus tiefstem Grunde 
der immer dauerhaften Lieb’ 
bei Blitz und Donner, Sturm und Braus. 
Nun stimm’ die Mus-ik für uns hier an! 
Sie leite uns auf grauser Bahn. 

TAMINO 
Mijn Pamina, welk een vreugde! 
Hier zijn de poorten der veerschikking 
dreigend met pijn en dood. 

 
PAMINA 
Overal zal ik  gaan 
met jou aan mijn zijde; 
ik zal je leiden en de liefde leidt mij. 
Zij strooit rozen op ons pad, 
geen rozen zonder doornen. 
Laten we betoverende muziek maken 
om ons onderweg te beschermen. 
Op een magisch moment 
zingen wij samen 
het lied van eeuwig bloeiende liefde 
bij donder en bliksem, storm en ontij. 
Kom, zing met mij 
en leid ons zo over dit hachelijk pad. 
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