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Zappen tussen de ritmes
„Het is allemaal actie!
actie! actie!” Opera Trionfo
speelt de luchtige opera
‘Mirandolina’ van de ten
onrechte niet zo bekende
Bohuslav Martinu.
MISCHA SPEL

V

raag een willekeurige muziekwetenschapper, dirigent of programmeur naar een lijstje van
ondergewaardeerde componisten en de kans is groot dat de
Tsjech Bohuslav Martinu (18901959) hoog in de toptien staat.
„Martinu schreef muzikantenmuziek”, zegt dirigent Ed Spanjaard. Met zijn eigen trio, een samenwerkingsverband met cellobroer Lodewijk
Spanjer en violiste Emmy Verhey, speelde hij
pas nog een pianotrio van Martinu. „Alle musici
vinden Martinu’s werk fijn om te spelen. Maar
het grote publiek kent hem niet, dus koopt men
de cd’s niet. En dus is zijn naam geen publiekstrekker, met als resultaat dat zijn muziek niet
veel wordt geprogrammeerd, en onbekend
blijft. Het is een kip-of-eiprobleem. Terwijl de
muziek van Sjostakovitsj in Nederland enorm
populair is. Martinu zou dat ook verdienen.”
In de Stadsgehoorzaal Kampen fonkelt Martinu’s muziek. „Néé, néé! Een DES!” roept componist Bart Visman. Samen met Anthony Fiumara werkte hij Martinu’s omvangrijke instrumentatie voor dubbele houtblazers, vier
hoorns, drie trompetten, drie trombones, pauken, slagwerk en strijkorkest om voor het kleinere, zestienkoppige Nieuw Ensemble. Waar
het uitdunnen dreigde te leiden tot een versimpeling van Martinu’s juist zo bijzondere harmonieën, zijn piano en harp ingezet. „Knap: je
mist het origineel nergens”, zegt Spanjaard. „Ik
vind deze bewerking zelfs aantrekkelijker. Het
klinkt allemaal wat lichter, wat minder log.”
Spanjaard leidt het Nieuw Ensemble kameraadschappelijk maar gedisciplineerd vanaf
zijn barkruk, het hoofd diep in de partituur gebogen. „Dirigeren is iets geks”, zegt hij. „Eigenlijk heb ik geen idee wat ik precies doe. Natuurlijk; ik weet dat ik er ben om de bedoelingen van
de componist zo helder mogelijk over te brengen. Maar hoe? Ik kijk nooit meer in een spiegel.
In mijn studentenkamer oefende ik met partituren voor een verweerde passpiegel. Maar dat
is erg lang geleden, hoor.”
Martinu was zelf, net als het titelpersonage in
Mirandolina, van eenvoudige komaf. In zijn muziek, schreef hij ooit, wilde hij de vrijheid evena-

ren die hij als schoenlapperszoon ervoer wanneer hij van de klokkentoren uitkeek over het
Tsjechische land. In Parijs raakte hij, toen hij
eenmaal voor het componeren had gekozen, onder de invloed van de Groupe de Six (Honegger,
Poulenc e.a.) en hun overtuiging dat muziek
ook licht, eenvoudig en muzikantesk kon zijn.
Ook Martinu verwerkte allerlei muzikale invloeden in zijn idioom. Het imponerende Tweede vioolconcert kent dezelfde ritmische weerbarstigheid, volksmuzikale invloeden kenmerken
het moeilijke Eerste vioolconcert, het Tweede pianotrio lijkt harmonisch schatplichtig aan de romantiek, maar is veel weerbarstiger dan de
Brahms waaraan je soms even moet denken.
Want, alle invloeden ten spijt, klinkt Martinu
vooral naar Martinu: tonaal, ritmisch verrassend op het jazzige af, vaak ‘filmisch’ beeldend.
Mirandolina ontstond nadat Martinu – in
1940 gevlucht naar de Verenigde Staten – terugkeerde in Europa. Het is muziek die tot bewegen aanzet. „Dansmuziek”, lacht Ed Spanjaard.
Algauw tikt de voet mee. Een twee drie, een
twee drie. Tot je uit de pas raakt. Bij Martinu
wisselen de toonsoorten steeds, maar de ritmes
ook. Het is als muziek in stripvorm; je zapt van

Mirandolina is niet
zomaar een dienstmeid,
ze gaat niet voor de poen
het ene ritme naar het volgende, samen vertellen de plaatjes een verhaal. Tegelijkertijd doet
de muziek, ondanks de Italiaanse tekst en knipogen naar jazz en variété, denken aan de opera’s
van Martinu’s landgenoot Janácek. Het is alsof
de spraakmelodie van de Tsjechische taal er als
in een röntgenopname doorheen schemert.
Vijf geëtste deuren van bordkarton vliegen
open. Ensemble: „O! Mirandolina ... is flauwgevallen!” Ridder: „Verdomme! Verdomme! Verdomme!” Mirandolina: „Wee mij!”
Mirandolina volgt in de opzet van het verhaal, gebaseerd op Goldoni’s toneelstuk La locandiera (de herbergierster), de contouren van
menig komische opera. Herbergierster Mirandolina wordt begeerd door allen behalve
door een proleterige ridder, wiens onbehouwenheid zij succesvol bestraft door hem te verleiden en dan te versmaden.
Martinu koos voor juist deze tekst vanuit de
overtuiging dat Commedia dell’Arte de puurste
vorm van theater was. Maar Goldoni rekte in La
locandiera de grenzen van dat genre juist op; hij
schafte de maskers af en schreef teksten uit,
waar die voordien geïmproviseerd werden.
„Goldoni stond zijn spelers niet toe eigen teksten te gebruiken. De prima donna’s pikten dat

niet”, zegt regisseur David Prins. „Dus koos hij
bijrollen, en bouwde die uit. Zo is Mirandolina
een dienstmeid, maar toont zij wel complexe
trekken. Ze gaat niet, hopla, voor de aanbidder
met de meeste poen, maar ze twijfelt.”
Die twijfel zou in menig opera uitnodigen tot
een bespiegelende aria van de strekking „ach,
waar moet ik heen?”, of „uit vele richtingen
waait de wind”. Maar Martinu blijft trouw aan
zijn opzet. „Het is allemaal actie, actie, actie!”
zegt Prins. „Eén keer geeft Mirandolina zich
over aan reflectie. Daar zwijgt de muziek.”
In haar existentiële twijfels staat alleen Mirandolina soms een beetje buiten de slapstickachtige theatrale opzet, vindt Prins. „Als dienstmeid vecht zij zich naar een keuzevrijheid die
eigenlijk niet bij haar status past, en van die
keuze is eenzaamheid het bijproduct. In die
thematiek was Goldoni zijn tijd vooruit.”
In plaats van gevoelens te illustreren, heeft de
muziek in Mirandolina de functie van rekwisiet,
zegt Prins. „Het is een muzikaal equivalent van
slapstick: een man met een ladder draait zich
om en maait een ander neer. Aan dat soort situaties doet deze muziek recht. Is het plat? Nee.
Wel overdadig en direct. Maar totaal anders dan
bijvoorbeeld operette wil de dansmuziek hier
nergens echte dansmuziek worden.”
Van de zangers eist Mirandolina een evenzeer
directe, Commedia dell’Arte-spelstijl. Prins:
„De reacties op medepersonages en situaties die
je normaal met je stem uitdrukt, moeten hier
puur uit bewegingen blijken. Veel heb ik als een
choreografie uitgewerkt, om de zangers houvast te geven. Maar dat is niet omdat zangers
niet zouden kunnen acteren; ik vind het zeer
onterecht dat er vaak zo meewarig gedaan
wordt over hun acteerkwaliteiten. Als er in opera op theatraal vlak uiteindelijk iets weinig verheffends zichtbaar is, is dat de schuld van de regisseur, niet van de zangers!”
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Mirandolina door Opera Trionfo, tournee
t/m 6 febr. 2011. Inl: www.operatrionfo.nl

Ed Spanjaard
Spanjaard (1948) is chef-dirigent van
het Limburgs Symfonie Orkest (LSO)
en het Nieuw Ensemble. Voor Die
Walküre bij de Nationale Reisopera
en Der Rosenkavalier bij Opera Zuid
oogstte hij de hoogste lof. In 2012
neemt hij afscheid van het LSO om
zich te richten op gastdirecties. „Ook
wil ik tijd investeren in mijn hobby,
flamencodansen. En lezen. Het is
noodzakelijk je hoofd te voeden met
meer impulsen dan alleen muzikale.”

