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Inleiding 
 
Op Youtube.com is een filmpje te vinden van een zekere Wenarto waarin de aria ‘Ah! non 
credea mirarti’ uit Vincenzo Bellini’s La sonnambula wordt aangekondigd.1 We zien een man 
in avondkostuum in een kleine huiselijke ruimte zitten, geflankeerd door een schilderij van 
een vulkaanuitbarsting (zie afbeelding 1).  

 
Afbeelding 1. Wenarto zingt ‘Ah! non credea mirarti’ 
uit Bellini’s La sonnambula. 
 
Onder begeleiding van een elektronisch klin-
kende piano begint de man vol overgave te 
zingen. Hij werkt op de lachspieren omdat zijn 
vertolking botst met het verwachtingspatroon 
ten aanzien van een uitvoering van ‘Ah! non 
credea mirarti’. Gewoonlijk wordt deze opera-
aria gezongen door zangeressen die gedegen 
zijn geschoold in de Westere klassieke traditie 
en niet door een man die zingt alsof hij thuis 

onder de douche staat. De vraag rijst bij mij hoe ik Wenarto’s uitvoering van ‘Ah! non credea 
mirarti’ als musicoloog kan analyseren en interpreteren. De muziekwetenschap richt zich bij 
de bestudering van muziek traditioneel tot de partituur. Dit lijkt in het geval van Wenarto ook 
een bruikbare strategie te zijn want de noten van de aria (zie afbeelding 2) zijn in zijn uitvoe-
ring herkenbaar; ook werpt hij af en toe een schuine blik op wat vermoedelijk de partituur is. 
Een voorbeeld van een partituuranalyse van de melodie van ‘Ah! non credea mirarti’ biedt 
Carl Dahlhaus.2 
   Volgens Dahlhaus vormt in de eerste sectie van de melodie de dominant-tonciacadens ver-
mijdende harmonie subtiel tegenwicht tegen het vrij zwevende effect dat ontstaat door metri-
sche onregelmatigheid en vermijding van melodische herhaling. Er volgt een overgang waarin 
Bellini C majeur in Elvino’s frases afwisselt met het oorspronkelijke A mineur van Amina. 
De parallelle toonsoort wordt uiteindelijk in de tweede sectie bereikt via twee ingelaste maten 
in het orkest. Om coherentie te waarborgen laat Bellini de orkestrale motieven gevarieerd te-
rugkeren in de daaropvolgende vocale melodie. Gevolg is wel dat hij afwijkt van de conventi-
onele periodieke frasebouw. Net als in de eerste sectie gaan eenvoud in detail en grandeur in 
overkoepelend ontwerp hand in hand, voorwaar een klassieke esthetiek van ‘nobele eenvoud’. 
Op basis van deze formalistische analyse omschrijft Dahlhaus het ‘esthetische effect’ van de 
overgangszin als een ‘irresistible impression of resignation’ die staat tussen de twee affecten 
van de eerste en tweede secties: ‘The major mode is intended, not to brighten the mood, but 
rather, as sometimes happens in Schubert and later in Mahler, to replace a mood of sadness 
and resignation with one verging on despair.’3 
   Op zijn eigen merites beoordeeld mankeert er weinig aan Dahlhaus interpretatie. Maar een 
dergelijke formalistische analyse vertelt niet het hele verhaal. Neem de uitvoering van Wenar-
to. Hij zingt dezelfde noten waar Dahlhaus zijn analyse op baseert (op de toonhoogte na) en 
toch zullen daar maar weinig mensen de associaties ‘droevig’, ‘berusting’ en ‘wanhoop’ bij 
hebben. Nu is Wenarto’s uitvoering een extreem geval maar zij wijst op een dieperliggende 
vraag over het auteurschap van de aria. Kennelijk ligt de esthetische essentie van ‘Ah! non 

                                                 
1 http://nl.youtube.com/watch?v=n9n4mZUiQDU, (geraadpleegd op 27 augustus 2008). 
2 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1989), pp. 
117-122. 
3 Ibid., pp. 117-119. 
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credea mirarti’ niet onveranderlijk vast in de partituur maar speelt ook de uitvoerder een rol 
bij de totstandkoming van betekenis. Dat de muziekwetenschap zich desondanks traditioneel 
op de partituur richt is een gevolg van de ideologische context waarin de discipline ontstond. 

 
Afbeelding 2. De melodie van ‘Ah! non credea mirarti’ uit Bellini’s La sonnambula. 
 
Dahlhaus toont aan hoe in de negentiende eeuw op verschillende manieren over de fenomeno-
logische status van muziek werd gedacht.4 Voor Rossini had muziek vooral een ‘eventkarak-
ter’. Hij modelleerde zijn ideeën naar de specifieke uitvoeringsomstandigheden en de parti-
tuur gold veelleer als een ruwe schets die de uitvoerder uitwerkte. Muziek viel samen met de 
uitvoering en betekenis kwam tot stand door een samenwerking van componist en uitvoerder. 
Beethoven beschouwde daarentegen de partituur als een onschendbare tekst waarvan uitvoe-
ringen slechts een functie waren. De uitvoerder was een exegeet van de betekenis van zijn 
muziek die de verschillende interpretaties transcendeerde. Met het toenemende belang dat in 
de kunsten werd gehecht aan de uitdrukking van subjectiviteit en aan de opvatting dat de ge-
niale kunstenaar als geen ander toegang had tot een hoger bewustzijn, nam de status van de 
componist als auteur van een muziekwerk een hoge vlucht. In de loop van de negentiende 
eeuw eisten componisten steeds meer de uniciteit, authenticiteit en onveranderlijkheid voor 
hun werken op ten koste van de uitvoerder. 
                                                 
4 Ibid., pp. 9-11. 
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   Dit idee van Werktreue had aanvankelijk vooral betrekking op de Duitse instrumentale mu-
ziek van de negentiende eeuw maar kreeg in de loop van die eeuw ook voet in de Italiaanse 
opera.5 Zangers hadden lange tijd de gewoonte gehad in een opera aria’s in te lassen waarin 
hun specifieke talenten bijzonder tot recht kwamen (zogenaamde ‘kofferaria’s’). Door zijn 
unieke vertolking van een rol had een zanger zelf de status van ‘kunstwerk’. Deze praktijk 
kreeg echter steeds meer kritiek te verduren omdat hij de integriteit van het werk aantastte zo-
als door de componist vastgelegd in de partituur. Een compromis tussen de uniciteit van de 
zanger en de intenties van de componist ontstond wanneer laatste een rol op maat voor een 
zanger schreef. Een voorbeeld is de samenwerking tussen Bellini en Giuditta Pasta in Norma 
(1831). Een eigenzinnige interpretatie van de titelrol door Maria Malibran bracht destijds ech-
ter een discussie op gang over de vraag of Pasta als enige valabele vertolker van Norma moest 
worden beschouwd of dat de identiteit van het werk in de partituur besloten lag. De opvatting 
van een definitieve lezing door een uitvoerder zou uiteindelijk het onderspit delven en het ge-
deeld auteurschap van een muziekwerk verdween op de achtergrond.6 Veelzeggend is het feit 
dat Verdi in de tweede helft van de negentiende eeuw niet langer voor specifieke zangers 
schreef maar voor (eventueel bestaande) ideale stemmen.7  
   De moderne muziekwetenschap ontstond ongeveer gelijktijdig met deze verschuiving van 
opera-als-uitvoering naar opera-als-tekst. Ze nam niet alleen het Werkbegrip over maar ver-
sterkte het ook door de partituur als onbetwist centrum van de studie naar muziek te bepalen 
(overigens leende muziekuitvoering door haar vervluchtigende karakter vóór de komst van 
opnamen zich ook nauwelijks voor studie). Muziekgeschiedenissen zijn dan ook meestal com-
ponisten- en compositiegeschiedenissen waarin uitvoerders hooguit een rol in de marge spe-
len. De componist gold lange tijd als de absolute gezaghebber van zijn muziek terwijl de uit-
voerder onderaan in de musicologische hiërarchie stond; de muziekanalyticus nam een mid-
denpositie in als plaatsvervangende autoriteit van de componist. Ondanks het feit dat muziek 
de luisteraar in de praktijk vrijwel uitsluitend bereikt via een vertolking van de partituur, dat 
muziek dus inherent een uitvoerende kunst is, kreeg de uitvoerder lange tijd niet de status van 
coauteur van het muziekwerk. Een uitvoerder was slechts een transparant doorgeefluik van de 
intenties van de componist die via analyse van de partituur kenbaar waren. Er bestond een-
richtingsverkeer tussen analyse en uitvoering en een goede uitvoering bevestigde de analyse.  
   De laatste decennia is de scheve verhouding tussen partituur en uitvoering in de muziekwe-
tenschap ter discussie gesteld en is er meer aandacht gekomen voor de bijdrage van de uit-
voerder bij de totstandkoming van betekenis in muziek. Partituur en uitvoering zijn weder-
zijds relatief en worden niet langer beschouwd als transparante voorstellingen van een vaste 
inhoud maar eerder als plaatsen waar deze inhoud tot stand komt.8 De bestudering van een 
muziekwerk moet zich volgens deze opvatting niet richten op de partituur of op de uitvoe-
ringspraktijk afzonderlijk maar op de bestudering van de uitvoeringtraditie van een werk 
waarin beiden samenkomen. Bij iedere uitvoering ondergaat de identiteit van een muziekwerk 
namelijk veranderingen die tot de uitvoeringstraditie gaan horen; iedere volgende uitvoering 

                                                 
5 Susan Rutherford, ‘‘La cantante delle passioni’: Giuditta Pasta and the idea of operatic performance’, Cam-
bridge Opera Journal 19/2 (2007), pp. 121-136. 
6 Daarbij speelden overigens ook economische overwegingen een rol. Een uitgever kon een werk alleen exploite-
ren als het herhaalbaar was en dus niet onlosmakelijk was verbonden met één uitvoerder. Via copyrightwetge-
ving kwam het eigendomsrecht van een muziekwerk ook bij de componist terecht. Ibid., pp. 136-137. 
7 Ibid.  
8 Deze gedachte wordt onder meer uitgedragen door José A. Bowen, ‘Finding the Music in Musicology: Perfor-
mance History and Musical Works’, in Nicholas Cook & Mark Everist, Rethinking Music (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2000), pp. 424-451; Nicholas Cook, ‘Woorden over muziek, of analyse versus uitvoering’, in N. 
Cook, P. Johnson & H. Zender, Theorie in praktijk. Compositie, uitvoering en luisterervaring, (Leuven: Univer-
sitaire Pers Leuven, 1999), pp. 24-45. 
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bemiddelt weer tussen deze traditie en innovatie en gaat zelf ook deel uitmaken van de traditie 
etc. We horen iedere uitvoering van een werk dus tegen een voortdurend veranderende ach-
tergrond van verwachtingen die worden geschapen door eerdere uitvoeringen. Anders gezegd, 
een vertolking geeft niet alleen aan wat zij is maar ook hoe zij verschilt ten opzichte van ande-
re vertolkingen. Opnamen spelen een belangrijke rol in dit proces omdat ze de uitvoeringstra-
ditie met een voorheen ongekende gedetailleerdheid vastleggen.  
   Bovenstaande gedachtegang volg ik in mijn scriptie door de uitvoeringsgeschiedenis van 
‘Ah! non credea mirarti’, zoals deze op opnamen bewaard is gebleven, in kaart te brengen. Ik 
onderzoek of er voortdurend andere betekenissen worden gegenereerd bij de samenkomst van 
partituur, uitvoerder en uitvoeringstraditie. Mijn vertrekpunt is de partituur en de uitvoerings-
praktijk van de aria in Bellini’s tijd die samenkomen in het ‘belcanto’. Italiaans voor ‘mooi 
zingen’ heeft de term aanleiding gegeven tot verhitte discussies en meerduidige betekenissen.9 
De term ‘belcanto’ dook pas halverwege de negentiende eeuw voor het eerst op toen de 
zwaardere, declamatorische zangstijl van de romantische opera in de mode raakte en was van-
af het begin omgeven door nostalgie en polemiek. Rossini, die de nieuwe stijl als een verval 
zag, zou in 1858 hebben gezegd: ‘Alas for us, we have lost our bel canto.’10 Voor aanhangers 
van de declamatorische stijl was belcanto juist een negatieve term die duidde op inhoudsloos 
vocaliseren. Sindsdien is belcanto een kapstok geworden voor allerlei individuele interpreta-
ties, niet in de laatste plaats van zangpedagogen die allen op eigen wijze het ‘geheim van het 
belcanto’ meenden te doorgronden. De verwarring werkt nog door in meer recentere publica-
ties. Geschiedschrijvers zijn het al niet eens waar en wanneer van belcanto kan worden ge-
sproken. Erna Brand-Seltei concentreert zich in Belcanto; eine Kulturgeschichte der Gesang-
kunst (Wilhelmshaven 1972) op de negentiende en twintigste eeuw met een nadruk op Duits-
land, terwijl voor Rodolfo Celletti in A History of Bel Canto (Oxford 1991) de term betrek-
king heeft op het Italië van de zeventiende en achttiende eeuw. Bovendien staan bij Brand-
Seltei zangers centraal, bij Celletti componisten.  
   Ik gebruik ‘belcanto’ in mijn scriptie in eerste instantie in de algemeen aanvaarde betekenis 
die de term tegenwoordig heeft in de muziekwetenschap, namelijk als een Italiaanse zangstijl 
van de achttiende en vroege negentiende eeuw met een specifieke techniek en een eigen ex-
pressief idioom.11 Zoals Dahlhaus ten aanzien van Rossini vaststelde, bestond er in deze tijd 
een sterke wisselwerking tussen zanger en componist. Vandaar dat zang- en componeerstijl 
onlosmakelijk met elkaar waren verbonden in het belcanto. Met de intrede van de repertoireo-
pera in de negentiende eeuw raakte de partituur echter gescheiden van de oorspronkelijke uit-
voerders en moest er worden onderhandeld tussen de zangstijl van het heden en die van het 
verleden. Ik beschouw in mijn uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’ al deze 
volgende uitvoeringen ook als belcanto. Ik onderstreep de gedachte van James Stark dat het 
belcanto niet onveranderlijk is maar zich aanpaste aan de eisen van andere tijden.12 Mijn aan-
pak is dan ook descriptief in plaats van prescriptief: ik wil niet de authentieke versie van ‘Ah! 
non credea mirarti’ vaststellen en daar andere uitvoeringen tegen afmeten. Ook streef ik geen 
volledigheid na. In plaats daarvan ga ik met grote sprongen door de uitvoeringsgeschiedenis 
van ‘Ah! non credea mirarti’ en laat enkele sprekende voorbeelden de revue passeren. 
   Tot slot nog twee methodologische overwegingen. Ten eerste ga ik uit van een performatie-
ve benadering van muziekanalyse.13 Zoals de uitvoerder niet slechts een vaststaande inhoud 
                                                 
9 Voor een uitgebreid overzicht van het gebruik van de term ‘belcanto’ zie James Stark, Bel Canto: A History of 
Vocal Pedagogy (Toronto: University of Toronto Press, 1999), pp. xvii-xxv. 
10 Charles Osborne, The Bel Canto Opera of Rossini, Donizetti and Bellini (London: Methuen, 1994), p. 1. 
11 Owen Jander & Ellen T. Harris: ‘Bel Canto’, Grove Music Online ed. L. Macy (geraadpleegd op 9 juni 2008), 
<http://www.grovemusic.com> 
12 Stark, Bel Canto, p. 189. 
13 Nicholas Cook breekt een lans voor deze aanpak in ‘Analysing Performance and Performing Analysis’, in 
Nicholas Cook & Mark Everist (eds.), Rethinking Music (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 239-261. 
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reproduceert, zo geldt dat ook voor de muziekanalyticus. Door het verrichten van analyse ont-
staat muzikale betekenis en wordt niet slechts betekenis neutraal weergegeven. De literatuur 
over een muziekwerk maakt dus evenzogoed deel uit van dit werk als de partituur en de uit-
voering. Deze insteek doet recht aan de pluraliteit aan opvattingen die bestaan over muziek-
werken. Ten tweede wil ik de uitvoeringen van La sonnambula niet los zien van hun tijd en 
plaats. Betekenis in muziek is voor een belangrijk deel ook sociaal geconstrueerd zoals de 
‘New Musicology’ heeft aangetoond. Om niet een formalistische benadering van de partituur 
te vervangen door een formalistische benadering van partituur én uitvoering, heb ik ook op-
vattingen van de feministische muziekkritiek in mijn uitvoeringsgeschiedenis betrokken.  
 
Naast de uitvoerder is een andere grote afwezige in Dahlhaus’ analyse van de opera-aria ‘Ah! 
non credea mirarti’ de dramatische context waarin hij is ingebed. De tekst wordt nog wel 
weergegeven maar blijft onvertaald en onbesproken. Op deze manier verwordt de vocale me-
lodie in wezen tot een stuk instrumentale, absolute muziek. Een gemis want ook het drama is 
van invloed op de betekenis van de aria. Nadat ik in het volgende hoofdstuk eerst de methode 
beschrijf die ik gebruik bij de bestudering van uitvoeringen aan de hand van opnamen, be-
spreek in hoofdstuk 1 de handeling en culturele achtergrond van La sonnambula. Dit hoofd-
stuk dient tevens als inleiding op de rest van mijn scriptie. 
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Hoofdstuk 0 Methode 
 
Manuel Garcia II 
 
Voor het vaststellen van enkele aspecten van het negentiende-eeuwse belcanto kunnen we ons 
vanzelfsprekend niet richten tot opnamen en zijn we dus afhankelijk van geschreven bronnen. 
In de eerste plaats kan uit de partituur het nodige worden opgemaakt. Maar een partituur is 
nooit een volledige weergave van een uitvoering zoals Stendhal zich bewust was toen hij een 
favoriete zanger beschreef: ‘there is no composer on earth, suppose him to be as ingenious as 
you will, whose score can convey with precision, [the] infinitely minute nuances of emotional 
suggestion: yet it is precisely these […] infinitely minute nuances which form the secret of 
Crescentini’s unique perfection.’1 Aanvullende bronnen zijn dus geboden en die kunnen be-
staan uit brieven van de componist waarin hij zijn bedoelingen uiteenzet, allerhande getuige-
nissen van luisteraars en zangpedagogische traktaten. Vooral laatstgenoemde bron is bijzon-
der rijk aan informatie over de uitvoering van het belcanto. De twee belangrijkste zangtrakta-
ten van de achttiende eeuw waren Pier Francesco Tosi’s Opinioni de’ cantori antichi e mo-
derni, o sieno osservazioni sopra il canto figurato (Bologna 1723) en Giambattista Manchi-
ni’s Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato (Wenen 1774, herzien in 1777). De 
werken hadden een breed publiek getuige de vertalingen in het Duits, Frans, Engels én Neder-
lands.2 Tosi en Mancini waren castraatzangers en richtten zich tot toekomstige collega’s en 
niet zo zeer tot zangeressen die hier aan de orde zijn, maar ze legden wel het fundament voor 
het belcanto van de negentiende eeuw. Veel van hun opvattingen vonden namelijk hun weg in 
het invloedrijkste zangtraktaat van de negentiende eeuw, Traité complet de l’art du chant 
(twee delen, Parijs 1840-1847)3 van Manuel Garcia II (1805-1906). Er is naar mijn mening 
geen betere bron beschikbaar over de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk van ‘Ah! non credea 
mirarti’ dan dit traktaat. 
   Garcia’s opvattingen zijn echter niet zonder meer gelijk te stellen aan het belcanto uit Belli-
ni’s tijd. Ten eerste verscheen de Traité pas een decennium na de première van La sonnambu-
la. Ten tweede is een algemeen probleem met zangtraktaten dat er een discrepantie kan be-
staan tussen de theorie en de praktijk van zang.4 Bovendien is de zangleraar aangewezen op 
metaforisch taalgebruik wat meerduidigheid in de hand werkt. Ik ben echter van mening dat 
Garcia het belcanto van de vroege negentiende eeuw helder en consciëntieus beschrijft. Het 
belangrijkste argument hiervoor is dat hij midden in de belcantopraktijk van zijn tijd stond. 
Hij was zelf tot zanger opgeleid door zijn vader, de beroemde tenor Manuel Garcia I voor wie 
Rossini de rol van Graaf Almaviva in Il Barbiere di Siviglia schreef. Toen Garcia’s zangcar-
rière in de knop werd gebroken, richtte hij zich op zangonderricht. Hij nam na zijn vaders 

                                                 
1 Stendhal, The Life of Rossini (Vie de Rossini (1824)), vertaald door Richard N. Coe (Londen: John Calder, 
1985), p. 354.  
2 J. Alençon vertaalde Tosi’s traktaat naar het Nederlands onder de titel Korte aanmerkingen over de zangkunst, 
getrokken uit een italiaansch boek, betyteld Osservazioni sopra il canto figurato di Pier Francesco Tosi (Leiden: 
1731). In 1837 verscheen bij de gebroeders Diederichs te Amsterdam Onderrigtingen en wenken omtrent het 
kunstmatig zingen … vrij gevolgd, met toepassing op de behoeften van den tegenwoordigen tijd, naar den Fran-
sche vert. van den derden Italiaanschen dr. van het werk van J.B. Mancini. 
3 Engelse vertaling door Donald V. Paschke als A Complete Treatise on the Art of Singing: Part Two (New 
York: Da Capo Press, 1975) en A Complete Treatise on the Art of Singing: Part One (New York: Da Capo Press, 
1984). 
4 Susan Rutherford toont aan dat zangeressen in de negentiende eeuw in toenemende mate afkomstig waren uit 
de middenklasse en niet uit zangersfamilies als voorheen. Met deze verschuiving ontstond een grotere behoefte 
aan privézangleraren. Onder hen waren vele charlatans die misbruik maakten van de onwetendheid van hun stu-
denten en soms de meest bizarre instructies gaven die desondanks wijdverspreid raakten. Susan Rutherford, The 
Prima Donna and Opera, 1815-1930 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 92-95. 
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dood in 1832 de vorming van zijn zussen Maria Malibran-Garcia en Pauline Viardot-Garcia 
voor zijn rekening die beiden behoorden tot de meest gevierde zangeressen van hun tijd. Ma-
libran zong bijvoorbeeld in 1833 de rol van Amina in Londen, tot groot genoegen van Bellini, 
ondanks de Engelse vertaling ‘the language of birds, or more specifically parrots’.5 Het ligt 
voor de hand dat Garcia’s pedagogische ervaringen de basis vormden van zijn traktaat.  
    In 1835 werd Garcia benoemd tot zangleraar aan het Parijse Conservatoire. Daar waren de 
traktaten van Tosi en Mancini bekend en Garcia verwijst geregeld naar hen in zijn Traité. Te-
gelijkertijd probeerde Garcia een brug te slaan naar zijn eigen tijd. De componisten die hij ci-
teert lopen uiteen van Händel, Mozart en Rossini tot Donizetti, Bellini en Meyerbeer. Zijn 
werk was ook een poging om de vele onduidelijkheden over de zangtechniek in de oude trak-
taten op te helderen. Daartoe onderwierp hij zangers systematisch aan fysiologische onder-
zoekingen. In 1855 vond Garcia de laryngoscoop (keelspiegel) uit die hem in staat stelde zijn 
waarnemingen te verfijnen. Zijn eerder geformuleerde opvattingen in de Traité werden door 
de experimenten met de laryngoscoop grotendeels bevestigd zoals blijkt uit zijn in 1894 ver-
schenen apologie Hints on singing, waarin ze grotendeels onveranderlijk zijn terug te vinden. 
Dat Garcia geen onzin verkocht blijkt verder uit het feit dat hij de meest gezochte pedagoog 
van zijn tijd was en talrijke succesvolle zangers opleidde. Wagner stuurde bijvoorbeeld zijn 
nichtje Johanna (de eerste Elisabeth uit Tannhaüser) naar Garcia en nodigde hem later uit als 
stemrepetitor mee te werken aan de eerste Bayreuther Festspiele (Garcia weigerde).6 Zijn 
zangschool werd later voortgezet door onder meer Mathilde Marchesi en zou nog vele voor-
name zangers voortbrengen.7 Bovendien staat zijn methode aan de wieg van het moderne on-
derzoek naar de zangstem in het verlengde van de fonetiek. Dit zangstemonderzoek heeft op-
merkelijk veel van Garcia’s observaties, met de nodige verfijningen, bevestigd.  
   Vanwege de sterke binding met de zangpraktijk en de luciditeit van de beschrijvingen neem 
ik Garcia’s Traité als vertrekpunt van mijn onderzoek naar het belcanto door de jaren heen. 
 
Aspecten van het belcanto 
 
Wat zijn nu typische aspecten van het belcanto uit Bellini’s tijd? Vanaf de achttiende eeuw 
was het gebruikelijk aria’s systematisch te categoriseren naar de emotie die werd uitgedrukt 
en het bijpassende vocale idioom. Ook Garcia geeft aan welke middelen passend zijn voor 
verschillende soorten aria’s. ‘Ah non credea mirati’ rekent hij onder de stijl van het canto spi-
anato dat hij als volgt omschrijft:  

 
This, the noblest of all styles (but also the least lively on account of slowness of movement and 
simplicity of form), is based entirely on the degree of passion and the variety of musical light 
and shade. The chief resources of this style (and nothing can replace them) are perfect intona-
tion, steadiness of voice, propriety of timbre, clear and expressive articulation, swelled sounds 
of every kind, the most refined effects of piano and forte, the portamento, and the tempo rubato. 
This style, although the least favourable to rapid fioriture, admits the use of the appoggiatura, 
turns, and shakes. Other ornaments, if employed, should harmonise with the slowness of its mo-
vement and the gentle nature of its expression. It is hardly necessary to remark that though bril-
liant passages are inappropriate, it is equally imperative to avoid heaviness and dragging. In 
cantabile movements most phrases begin piano. Time must be kept, but not accented. In quick 

                                                 
5 Bellini in een brief aan Francesco Florimo naar aanleiding van Malibrans uitvoering van Amina in Londen, 
geciteerd in Philip Gossett, Divas and Scholar: Performing Italian Opera (Chicago: University of Chicago 
Press, 2006), p. 354. Florimo is berucht om zijn ‘historische correcties’ in zijn correspondentie met Bellini. Niet-
temin is het volgens Gossett waarschijnlijk dat Bellini Malibran ontmoette na haar uitvoering van La sonnambu-
la; dat hij haar bewonderde staat voor Gossett vast (ibid., p. 355). 
6 Donald V. Paschke ‘Translator’s Preface’, in Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. vii. 
7 Voor een overzicht van leerlingen zie Stark, Bel Canto, p. 6. 
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movements, on the contrary, time should be marked. These rules are rigorously applied to Lar-
ghi and Adagii. The other slow movements, such as Cantabile, Maestoso, Andante, &c., though 
retaining a certain gravity, are much modified by borrowing from the florid style. 8 

 
‘Ah non credea mirarti’ is een voorbeeld van de laatste categorie van langzame delen waarin 
aspecten uit de virtuoze ‘florid style’ (canto fiorito) worden overgenomen.9 Over de emoties 
die worden uitgedrukt met het canto spianato zegt Garcia: ‘the pure largo corresponds to 
touching (pathétique) feelings; the other mixed styles are better suited to noble and high feel-
ings, whatever the emotion may be that they are expressing, gaiety, sadness, etc.’10 
   Twee vragen zijn nu van belang. Ten eerste hoe een zangeres met het bovengenoemde idi-
oom emoties kan uitdrukken en ten tweede hoe dit kan worden onderzocht. Garcia’s zanges-
thetiek is in de kern een naturalistische want de basis voor expressie in zang ligt volgens hem 
in emotionele spraak.11 Iedere emotie beïnvloedt de fysieke eigenschappen van het stemor-
gaan. Emoties onderscheiden zich dan ook van nature door verschillen in klankkleur, beklem-
toning, tempo, stembuiging etc. Deze emotionele eigenschappen kan de zanger leren kennen 
door zijn rol onbevangen sprekend voor te dragen. De daarbij instinctief aangebrachte nuan-
ces dienen te worden overgenomen bij het zingen van de rol. Volgens Garcia is zang dan ook 
een ‘inarticulate language composed of tears, interjections, cries, sighs etc., which one could 
properly name the language of the soul’.12 Moderne opvattingen over de expressiviteit van de 
zangstem sluiten aan bij Garcia. Zo stelt Johan Sunberg na een overzicht van onderzoek naar 
expressie in zang vast dat ‘each emotion and attitude has its own typical pattern of movement 
which exerts an influence over the behaviour of the entire body, including the voice organs’.13 
Er kan op deze manier een symbolische relatie worden gelegd tussen de fysieke gesteldheid 
van het spraakorgaan en de uitgedrukte emotie. Bij droefheid bijvoorbeeld zijn mensen door-
gaans niet geneigd zich in wilde gebaren uit te drukken wat zich in de stemgeving vertaald in 
een zekere passiviteit van de betrokken spieren. Deze onzichtbare instellingen van het spraak-
orgaan bepalen de akoestische eigenschappen van de stemgeving en de luisteraar decodeert 
vervolgens uit het geluid de emotie-eigen lichaamstaal van een zanger.  
   Om de expressieve eigenschappen van de zangstem vast te stellen kunnen we ons dus rich-
ten op de verschillen in akoestische eigenschappen van gezongen klanken. Deze strategie 
stemt ook overeen met de gebruikelijke methode om de expressieve kwaliteiten in een uitvoe-
ring te bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van een definitie van expressie als de afwijking van 
een neutrale norm die zelf niet expressief is wat de uitvoering betreft.14 Deze neutrale norm 
wordt in de Westerse kunstmuziek doorgaans gelokaliseerd in de partituur. Wat een uitvoe-
ring dus expressief maakt, is wat de uitvoerende bijdraagt aan het werk buiten hetgeen de 
componist heeft vastgelegd. Er zijn echter enkele problemen verbonden aan deze methode.15 
Ten eerste is de grens tussen de individuele bijdrage van een uitvoerder en bepaalde onge-
schreven uitvoeringsconventies lastig te trekken. De barokke notes inégales bijvoorbeeld lig-
gen in de notatie besloten en uitvoeringen die deze conventie toepassen zijn niet om die reden 
expressief te noemen. Een mogelijke oplossing is door niet de partituur als normerend te be-

                                                 
8 Deze definitie is overgenomen uit Manuel Garcia, Hints on singing, vertaald door Beata Garcia (London: 
Ascherberg, Hopwood and Crew, ca. 1905), p. 75. In Complete Treatise: Part Two geeft Garcia een vergelijkba-
re maar uitgebreidere definitie op de pagina’s 186-192.  
9 Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. 191. 
10 Ibid., p. 191. 
11 Ibid., pp. 139- 142 en p. 151. 
12 Ibid., pp. 160-161. 
13 Johan Sundberg, The Science of the Singing Voice (Dekalb: Northern Illinois University Press, 1987), p. 155. 
14 Eric Clarke, ‘Empirical Methods in the Study of Performance’, in Eric Clarke & Nicholas Cook (ed.), Empiri-
cal Musicology: Aims, Methods, Prospects (Oxford: Oxford University Press, 2004), p. 84. 
15 Ibid., pp. 84-85. 
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schouwen maar de uitvoering zelf.16 Expressie is dan een afwijking van de norm die de uit-
voering zelf stelt; in het geval van een uitvoering met notes inégales zal de zelfgestelde norm 
‘gepuncteerde ritmes’ zijn die daarom niet als expressief gelden. Maar zoals in de inleiding 
gezegd bestaat een uitvoering vooral ook in relatie met andere uitvoeringen. Zij kunnen dus 
ook een norm stellen. Ik ben van mening dat de partituur, de uitvoering zelf en andere uitvoe-
ringen in steeds wisselende verhoudingen samen de norm bepalen waartegen een uitvoering 
expressief wordt en ik gebruik ze in mijn scriptie alledrie door elkaar. 
   Een ander probleem vormt het onderscheiden tussen bewuste (en daarmee expressieve) af-
wijkingen en niet-bedoelde afwijkingen (fouten).17 Het heeft niet zoveel zin om enkel naar ei-
genschappen te kijken die gemiddeld genomen naar voren treden uit een aantal uitvoeringen 
omdat muziekuitvoering juist wordt gekenmerkt door uniciteit. In de variatie tussen uitvoe-
ringen van hetzelfde werk ligt nu net het artistieke en een statistische aanpak poetst deze ver-
schillen weg. Ook het zoeken naar consistentie binnen dezelfde uitvoering biedt geen soelaas: 
er is geen enkele reden om te veronderstellen dat een uitvoerder in eenzelfde passage niet ook 
variatie aanbrengt. In feite bestaat er geen sluitende oplossing voor het onderscheiden van in-
tenties en fouten. Ik ga er in mijn onderzoek van uit dat de zangeressen competent zijn en dat 
afwijkingen in principe intentioneel zijn. Wanneer ik reden heb hier anders over te denken zal 
ik dat per individueel geval beargumenteren.  
   Tot slot moet worden opgemerkt dat een zangeres natuurlijk een andere uitvoeringsesthetiek 
kan aanhangen dan een natuurgetrouwe imitatie van emotionele spraak. Zo onderscheidt J. B. 
Steane in een vergelijkende discografie van ‘Ah! non credea mirarti’ grofweg twee manieren 
van aanpak voor de aria: 
 

For some it seems to require subtle, ever-changing colours, the phrases having an emphatic 
point within them, after which they must fade to a pianissimo, and so forth. For other sopranos, 
the music seems largely to ‘sing itself’: or rather, the singer has to provide beautiful tone and a 
pure legato, but the melody will generally look after its own expressiveness.18 

 
In het licht van wat in de inleiding is gezegd over de status van de uitvoerder als coauteur is 
het strikt genomen een misvatting dat muziek ‘zichzelf kan zingen’. Maar een uitvoerder kan 
zichzelf natuurlijk wel minder nadrukkelijk op de voorgrond plaatsen. Zoals echter nog zal 
blijken is een dergelijke aanpak minder neutraal dan Steane doet voorkomen. Ten eerste zijn 
een ‘mooie toon’ en ‘puur legato’ expressieve eigenschappen. Ten tweede variëren enkele so-
pranen die Steane noemt wel degelijk ook in andere parameters. En ten derde is binnen het na-
turalistische uitvoeringsparadigma een neutrale uitvoering ook een interpretatieve keuze en 
een aanwijzing voor de gemoedstoestand waarin het personage zich bevindt.  
   De uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’ is voor een belangrijk deel be-
waard gebleven op geluidsopnamen. Ik maak in mijn onderzoek naar expressie in uitvoerin-
gen van deze aria dan ook gebruik van cd-opnamen.19 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Peter Desain & Henk-Jan Honing, Music, Mind and Machine: studies in computer music, cognition and artifi-
cial intelligence (Amsterdam: Thesis, 1992), p. 175. 
17 Clarke, ‘Empirical Methods in the Study of Performance’, pp. 84-85. 
18 John B. Steane, The Grand Tradition: seventy years of singing on record (London: Duckworth, 1993), p. 577. 
19 Onder cd-opnamen versta ik voor het gemak ook opnamen die van hun oorspronkelijk andersoortige geluids-
drager naar cd zijn overgezet. 
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Cd-opnamen als onderzoeksobject  
 
Het gebruik van cd-opnamen heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats zijn er vele opna-
men van ‘Ah! non credea mirarti’ beschikbaar die zich over een periode van ruim een eeuw 
uitstrekken. Ze zijn de enige klinkende bronnen die ons resten voor historisch onderzoek naar 
uitvoeringsstijl. Deze opnamen zijn relatief eenvoudig te bekomen: buiten commerciële instel-
lingen om zijn ze beschikbaar via bibliotheken en omroeparchieven. Bepaalde platenlabels 
leggen zich toe op de restauratie en uitgave van zeldzame registraties en de uitwisseling van 
piraatopnames tussen verzamelaars is door het Internet sterk vereenvoudigd. Een praktisch 
voordeel van opnamen is dat zangers niet hoeven worden aangezocht om als proefpersoon te 
dienen. Daarnaast beïnvloedt de onderzoeksopzet het musiceren niet: de opnamen bereiken de 
onderzoeker als kant-en-klare kunstvoorwerpen, op precies dezelfde wijze waarop het publiek 
ze tot zich neemt.  
   Het gebruik van opnamen leidt echter ook tot problemen.20 Het is vaak bijzonder tijdrovend 
relevante informatie uit opnamen te destilleren, soms is dit zelfs onmogelijk.21 Het grootste 
struikelblok vormt echter de ongewisse relatie tussen een opgenomen uitvoering en een uit-
voering in de concertzaal. Ten eerste kunnen de opnameomstandigheden de normale manier 
van zingen beïnvloeden.22 De vroegste opnamen kwamen tot stand via een mechanisch proces 
dat vereiste dat de zanger onbeweeglijk op een vaste afstand van een grote hoorn zong. Het 
begeleidende orkest moest daar nog eens omheen worden verzameld en het was noodge-
dwongen gereduceerd en aangepast (de contrabas werd bijvoorbeeld dikwijls vervangen door 
de penetrantere tuba). Bovendien dienden uitvoerders rekening te houden met het geringe dy-
namiek- en frequentiebereik van vroege geluidsdragers; hun beperkte opnametijd kon een ho-
ger tempo in de hand werken. Hoewel opnamen van zangers tot de meest geslaagde vroege 
registraties behoren, was er dus nauwelijks sprake van natuurlijke uitvoeringsomstandighe-
den. Ontwikkelingen in de opnametechnologie hebben ertoe geleid dat de uitvoeringsomstan-
digheden in de opnamestudio meer en meer die van een concertante uitvoering benaderen, of-
schoon de sociale context nog altijd essentieel verschilt met die van een concert. Maar met de 
komst van geavanceerde technologie komen door middel van gedetailleerd knip- en plakwerk 
uitvoeringen tot stand die in werkelijkheid nooit hebben plaatsgevonden. Het bewerkingspro-
ces heeft zelfs zulk een hoge vlucht genomen dat opnamen live nauwelijks meer zijn te evena-
ren.23 Voor de luisteraar/onderzoeker blijft dit proces volledig ondoorzichtig. Zelfs van live-
opnamen is niet duidelijk in hoeverre ze zijn samengesteld uit meerdere concertante uitvoe-
ringen en hoeveel er is nabewerkt.  
   Ten tweede wordt het directe geluid van de zangstem beïnvloed door zaalakoestiek, de ge-
bruikte opname- en afspeelapparatuur, positionering van microfonen, overdracht op ander 
media etc. Tevens was de afspeelsnelheid van de oudste platen, die van invloed is op de toon-
hoogte, het tempo en de klankkleur, niet gestandaardiseerd. De invloed van al deze factoren is 
ook grotendeels onkenbaar. Het zangstemonderzoek tracht dit probleem te omzeilen door me-
tingen te verrichten onder gecontroleerde omstandigheden met gekalibreerde apparatuur. 

                                                 
20 Clarke noemt er een aantal in ‘Empirical Methods in the Study of Performance’, pp. 88-90. 
21 Een voorbeeld is het monnikenwerk van Bruno Repp die van 115 opnamen van een Chopinetude de eerste 38 
beginpunten van tonen met de hand heeft vastgesteld. Dat zijn dus 4370 zeer precieze en bewerkelijke tijdmetin-
gen. Bruno H. Repp, ‘A microcosm of musical expression. 1. Quantitative analysis of pianists’ timing in the ini-
tial measures of Chopin’s Etude in E major’, Journal of the Acoustical Society of America, 104/2 (augustus 
1998), p. 1085-1100. 
22 Zie voor een uitgebreide bespreking van de beperkingen van opnametechnologie Robert Philip, Performing 
Music in the Age of Recording (New Haven/London: Yale University Press, 2004), pp. 26-62. 
23 Robert Philip geeft een voor mij schokkend voorbeeld van de mate waarin wordt gemonteerd in een opname. 
In een passage van 35 maten uit Mendelssohns Vioolconcert zijn maar liefst 22 minutieuze montages gemaakt. 
Ibid., p 5. 
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Maar de laboratoriumopzet van dit type onderzoek gaat weer ten koste van het praktijkkarak-
ter van de gegevens. Tot slot is het in het geval van een operazanger allerminst zeker of hij 
een aria op een opname op dezelfde manier zingt als op het toneel omdat de dramatische con-
text en de enscenering ontbreken, zeker op een recital-cd.  
   De onderzoeker moet zich dus ernstig afvragen of opnamen wel een getrouwe afspiegeling 
van de concertante uitvoeringpraktijk zijn. Niettemin denk ik dat opnamen wel degelijk 
bruikbaar zijn voor uitvoeringsonderzoek. In de eerste plaats hoeft informatie niet honderd 
procent betrouwbaar te zijn om haar te kunnen analyseren.24 In de muziekwetenschap is het 
heel gewoon op basis van partituren te spreken over eeuwenoude composities terwijl uit hen 
nog veel minder dan uit opnamen blijkt hoe de muziek daadwerkelijk klonk. In de tweede 
plaats lijkt het mij verstandig om de directe relatie tussen opnamen en concertante uitvoe-
ringspraktijk los te laten. In plaats van een opname idealiter te beschouwen als een transparan-
te reproductie van de werkelijkheid, kan een opname worden beschouwd als een plaats waar 
werkelijkheid mede tot stand komt. De reproductiebeperkingen van opnamen bepalen mede 
hoe wij de uitvoeringsgeschiedenis van een werk kunnen kennen. Opnamen geven dan niet 
zozeer weer hoe de uitvoering daadwerkelijk was, maar wel hoe de uitvoering nu nog is. Met 
andere woorden, ook het opnemen van een muziekwerk is een performatieve handeling en een 
ieder die bijdraagt aan het opnameproces is coauteur van dit muziekwerk.25 Deze eigen onto-
logie van opnamen is geen abstractie omdat het overgrote deel van muziekuitvoeringen de 
luisteraar nu eenmaal bereikt via geluidsdragers wier aandeel in onze luistercultuur met de in-
voering van nieuwe technologieën alleen maar zal toenemen. De opera-dvd met surrounds-
ound heeft het theater al dichter bij huis gebracht dan ooit, via satellietuizendingen in de bios-
coop is de Metropolitan Opera ineens op loopafstand en er zijn vele uren aan aria’s vrij be-
schikbaar op onder andere Youtube.com. Vanuit de kant van de uitvoerder bezien werken op-
namen performatief door een groter bewustzijn van de eigen voordracht. Zo hoorde de so-
praan Adelina Patti (zij komt in hoofdstuk drie nog uitgebreid aan de orde) tijdens een opna-
mesessie haar roemruchtige stem voor het eerst zoals het publiek die hoorde, wat haar ver-
leidde tot het doen van enkele bescheiden uitspraken: ‘Ah! mon Dieu! maintenant je com-
prends pourquoi je suis Patti! Oh oui! Quelle voix! Quelle artiste! Je comprends tout!’26 Het is 
heel goed mogelijk dat de opnamen die ze daarna maakte door dit bewustzijn zijn beïnvloed. 
   Hier staat tegenover dat opnamen in de klassieke muziek een andere status hebben dan in 
bijvoorbeeld de popmuziek. In tegenstelling tot liefhebbers van popmuziek leggen luisteraars 
van klassieke muziek doorgaans toch een vrij directe relatie tussen opname en live-uitvoering. 
Voor velen is de illusie dat er naar een concertante uitvoering wordt geluisterd belangrijk en 
(al dan niet onvermijdbare) manipulaties in een opname worden vaak als bedrog van de wer-
kelijkheid gezien.27 Om hier recht aan te doen betrek ik ook oorgetuigenverslagen van concer-
tante uitvoeringen in mijn onderzoek die mogelijk een nader licht kunnen werpen op de relatie 
opname/uitvoering. In hoeverre een opname de concertante praktijk weerspiegelt, zal per ge-
val moeten worden bekeken. Ik wil hier volstaan door mijn doelstelling opnieuw te formule-
ren: in mijn scriptie onderzoek ik de uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’ zo-
als zij is vastgelegd op cd-opnamen die een zekere relatie hebben met de concertante uitvoe-
ringspraktijk van de aria.  
   Nu is vastgesteld dat de expressieve kwaliteiten van een uitvoering van ‘Ah! non credea 
mirarti’ kunnen worden gevonden in de afwijkingen van een norm in de akoestische eigen-
schappen van gezongen klanken zoals die zijn vastgelegd op cd-opnamen, is de volgende op-

                                                 
24 Cook, ‘Woorden over muziek, of analyse versus uitvoering’, p. 50. 
25 Zie over de verhouding tussen opname en concertante uitvoeringspraktijk bijvoorbeeld Philip, Performing 
Music in the Age of Recording, pp. 26-62. 
26 Rupert Christiansen, Prima Donna: a History (Middlesex: Penguin Books, 1986), p. 121. 
27 Philip, Performing Music in the Age of Recording, p. 59. 
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gave een methode te ontwikkelen om deze afwijkingen aan de hand van cd-opnamen vast te 
stellen. 
 
Het spectrogram 
 
In principe betrek ik in mijn uitvoeringsanalyse van ‘Ah! non credea mirarti’ alle aspecten 
van het expressieve idioom van het canto spianato. Daarbij maak ik gebruik van spectro-
grammen.28 In afbeelding 1 is het spectrogram van de eerste frase van de aria ‘Qui la voce sua 
soave’ uit Bellini’s I Puritani (1835) weergegeven zoals gezongen door een sopraan (ik noem 
haar vooralsnog ‘sopraan A’ om geen verwachtingspatroon te scheppen). Deze aria schaart 
Garcia onder dezelfde categorie als ‘Ah! non credea mirarti’ en de tekst drukt een vergelijk-
baar sentiment uit.29 
 

 
Afbeelding 1. Spectrogram van de eerste frase van ‘Qui la voce sua soave’ uit Bellini’s I Puritani gezongen door 
sopraan A. 
 
Een spectrogram is een visuele representatie van de akoestische eigenschappen van geluid ge-
plaatst in de tijd. Er worden drie dimensies weergegeven op een tweedimensionaal plaatje. De 
verticale as representeert de frequentie, de horizontale as de tijd. De derde dimensie is de in-
tensiteit van iedere aanwezige frequentie die door de mate van zwarting wordt weergegeven: 
hoe donkerder een bepaalde frequentie, hoe luider deze is.  
   Het gebruik van spectrogrammen biedt een aantal voordelen. Ten eerste kan het informatie-
rijke spectrogram vrij eenvoudig uit een cd-opname worden verkregen. Het verzamelen van 
grote hoeveelheden gegevens is noodzakelijk in uitvoeringsonderzoek maar kan bijzonder 
geestdodend en tijdrovend zijn. Ik heb gebruik gemaakt van het voor fonetisch onderzoek 

                                                 
28 Voor een goed begrip van mijn betoog is het noodzakelijk enkele basale begrippen te kennen uit de akoesti-
sche theorie van spraakproductie die mutatis mutandis ook gelden voor de zangstem. Centraal hierin staat het 
zogeheten bron-filtermodel dat in de Bijlage kort wordt besproken. 
29 Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. 191, voetnoot 72. De dramatische situatie van de aria: tijdens de En-
gelse Burgeroorlog is Elvira, wier vader een loyale Cromwelliaan is, verloofd met Lord Arturo Talbo, een Roya-
list. De voorbereidingen op het huwelijk worden verstoord door Arturo’s bevrijding van koningin Henrietta die 
in het kasteel haar executie afwacht. Door de vlucht van haar geliefde met Henrietta verliest Elvira haar verstand 
en beklaagt ze haar verloren geluk in ‘Qui la voce sua soave’. De tekst: ‘Qui la voce sua soave/ mi chiamava … 
e poi sparì. Qui giurava esser fedele, qui il giurava, e poi crudele, mi fuggì! Ah, mai più qui assorti insieme/ nella 
gioia dei sospir. Ah, rendetemi la speme, o lasciate, lasciatemi morir.’ (‘Hier riep zijn lieflijke stem mij/ en ver-
dween toen. Hier zweerde hij trouw te zijn, dat zweerde hij, en toen ontvluchtte hij mij wreed! O, niet langer sa-
men zijn/ noch het geluk van zuchten. O, geef me mijn hoop terug, of laat me, laat me sterven’). 
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ontwikkelde en gratis beschikbare programmaatje Praat dat in zijn bedieningseenvoud niet 
onderdoet voor zijn efficiëntie: een duidelijk spectrogram is zo gemaakt. De prettigste eigen-
schap van het programma is wel dat te allen tijde tot in het kleinste detail kan worden geluis-
terd naar de opname terwijl het spectrogram zichtbaar is, waarmee het gevaar dat werkelijk-
heid en representatie uit elkaar gaan lopen beperkt blijft.  
   Ten tweede kunnen met het spectrogram verschillende parameters tegelijkertijd in be-
schouwing worden genomen. Via de dimensie frequentie kan de gezongen toonhoogte vrij 
eenvoudig worden bepaald door de grondfrequentie uit het spectrogram af te lezen. Indien de 
grondfrequentie in het spectrogram verscholen raakt achter de begeleiding kan worden gepro-
fiteerd van het feit dat het signaal van de zangstem meestal rijk aan harmonischen is. Harmo-
nischen zijn hele vermenigvuldigingen van de grondfrequentie zodat een eenvoudige deling 
alsnog de toonhoogte oplevert. Bovendien worden toonhoogteverschillen op een hogere har-
monische duidelijker zichtbaar (een fluctuatie van de grondfrequentie van 2 Hz als gevolg van 
vibrato bijvoorbeeld, wordt 4 Hz in de volgende harmonische, 6 Hz in de daarop volgende 
harmonische etc.). Toonhoogteverschijnselen als intonatie, portamento, geïmproviseerde ver-
sieringen en vibrato zijn via het spectrogram eenvoudig meetbaar én inzichtelijk te maken. In 
afbeelding 1 zien we bijvoorbeeld op de lettergreep /sua/ (maat 2) een glijdende intonatie en 
een vibrato (extra duidelijk in de hoge harmonischen). 
   Vervolgens kan de toonhoogte worden gekoppeld aan de tweede dimensie, de tijd. De ti-
ming van een gezongen frase, belangrijk voor het tempo rubato, laat zich aflezen door de be-
ginpunten van syllabes vast te stellen. Het begin van een klank is in monosyllabische klanken 
te bepalen aan de hand van de afwisseling van de stemhebbendheid van klinkers en de ruis 
van medeklinkers. De klinkers uit /sua/ (maat 2) zijn bijvoorbeeld ingesloten door /s/-en, 
zichtbaar aan de onderbreking van de harmonischen. In polysyllabische klanken biedt de 
toonhoogte uitkomst, zie de lettergreep /ri/ (maat 5). Twee opeenvolgende klinkers onder-
scheiden zich in het spectrogram door hun onderscheidenlijke boventoonverhoudingen (hun 
formantstructuur), zoals zichtbaar in de tweede harmonische van /sua/. Het beginpunt van 
medeklinkers na een rust kan worden bepaald via een duidelijk ruissignaal of bij afwezigheid 
daarvan op het gehoor. We hebben hiermee direct ook informatie over de wijze van articula-
tie. Over de derde dimensie, de intensiteit van de aanwezige frequenties, kom ik zo te spreken.  
   Een derde voordeel van het spectrogram is dat de informatie over de uitvoering inzichtelijk 
kan worden gepresenteerd wat essentieel is gezien het vrij abstracte karakter van uitvoerings-
onderzoek. Ik kom hier later in dit hoofdstuk nog op terug maar nu wil ik alvast wijzen op en-
kele praktische zaken met betrekking tot mijn representatie van het klinkende geluid. Aller-
eerst heb ik het spectrogram gecombineerd met de conventionele Westerse muzieknotatie. Dit 
lijkt mij noodzakelijk aangezien niemand een spectrogram direct kan ‘lezen’. De grondfre-
quentie wijst weliswaar op de toonhoogte en de tijdsduur op het ritme, maar we zijn gewoon 
deze symbolisch en niet ‘absoluut’ gerepresenteerd te zien. Om houvast te bieden heb ik de 
genoteerde toonhoogtes en ritmes onder het spectrogram geplaatst.30 De tekst is van hetzelfde 
laken een pak. In theorie zijn spraakklanken wel af te leiden uit de frequenties maar het is ef-
ficiënter ze erbij te geven. Let wel, de uitvoeringspraktijk wijkt af van deze notatie. Zangeres-
sen intoneren de toonhoogte meestal subtiel anders dan genoteerd. Indien het verschil met de 
notatie meer dan een halve toon bedraagt (dus als er daadwerkelijk op een andere waargeno-
men toonhoogte wordt gezongen) heb ik dit in de notatie aangegeven met een verkleinde noot. 
Dit geldt ook voor uitwerkingen en toevoegingen van versieringen. Ik heb de noten precies 

                                                 
30 In de notatie is de harmonie weggelaten uit ruimtegebrek (net als bij Dahlhaus overigens). Harmonie is ook 
niet van het grootste belang bij de uitvoering door een solozangeres (ze hoeft zelden in een akkoord te ‘mengen’) 
en daarenboven treedt harmonie bij Bellini zelden op de voorgrond. In La sonnambula komt wat mij betreft wel-
geteld één interessante akkoordverbinding voor die dan ook direct bijzonder doeltreffend is zoals we nog zullen 
zien. Wanneer de harmonische context van de melodie toch van belang is, betrek ik hem in de lopende tekst. 
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onder de beginpunten van klanken geplaatst waarbij adempauzes zijn aangegeven middels een 
˅. De horizontale positie van een noot is dus in tegenstelling tot de verticale positie een visue-
le representatie van de concrete uitvoering, namelijk de timing van de zangeres. De gezongen 
tekst heb ik niet fonetisch getranscribeerd vanwege de lastige verstaanbaarheid. De letters van 
lettergrepen (weergegeven tussen /…/) zijn hier en in de lopende tekst derhalve geen IPA-
symbolen maar hebben hun alledaagse spellingsfunctie. Tot slot nog enkele losse zaken. Om 
ruimte te besparen heb ik in het spectrogram de eenheidsaanduiding van de assen weggelaten: 
de verticale as representeert altijd de frequentie in Hertz, de horizontale as altijd de tijd in se-
conden. Ik maak in de muzieknotatie gebruik van voortekens maar niet van maataanduidin-
gen; alles staat in vierkwartsmaat tenzij anders aangegeven. Octaafaanduidingen geef ik met 
een apostrof aan, C’ betekent bijvoorbeeld C ééngestreept.  
 
Chiaroscuro 
 
Ik leg in mijn onderzoek naar expressieve eigenschappen in uitvoeringen van ‘Ah! non credea 
mirarti’ de nadruk op wat Garcia in de definitie van het canto spianato omschrijft als ‘the va-
riety of musical light and shade’. Elders duidt hij dit ook wel aan met chiaroscuro, een begrip 
ontleend aan de dramatische licht-donkercontrasten in de schilderkunst van Caravaggio die 
grote invloed had op Rembrandt, of dichter bij huis op de zogenaamde Utrechtse caravaggis-
ten als Ter Brugghen, Van Baburen en Van Honthorst. Op de zangstem toegepast is het vol-
gens Roger Freitas een uitvoeringsesthetiek die is gebaseerd op expressieve contrasten in het 
hele idioom dat de zanger tot zijn beschikking heeft.31 Als we kijken naar enkele uitvoerig ge-
annoteerde aria’s (‘performance scores’ avant la lettre) die Garcia aan het eind van zijn Traité 
weergeeft32, waarin hij suggesties doet voor de contrastrijke keuze van timbre, dynamiek, in-
tonatie, vibrato, portamento, articulatie, tempo, versieringen etc., dan valt er veel te zeggen 
voor een dergelijke ruime opvatting van het chiaroscuro. Ook het feit dat ‘the variety of mu-
sical light and shade’ vooraan in de definitie van het canto spianato staat als een overkoepe-
lend principe wijst in deze richting. In de Traité zelf ben ik het woord ‘chiaroscuro’ echter 
vooral tegengekomen in verband met dynamische schakeringen. Ik zou dit dan chiaroscuro in 
enge zin willen noemen en hierop richt ik mij.  
   Garcia onderscheidt in zijn aan dynamiek gewijde paragraaf inflecties (crescendo en decres-
cendo) en accenten33, in de hierboven gegeven definitie van het canto spianato omschreven 
als ‘swelled sounds of every kind, the most refined effects of piano and forte’. De zanger kan 
dynamische nuances aanbrengen van hele frasen tot in het kleinste detail. De dynamiekkeuze 
is gebaseerd op contrast: ‘It is by preparing one effect by the contrary effect that one obtains 
the most brilliant effect; for example, a forte will stand out only in the condition of being pre-
ceded by a piano.’ 34 Om het chiaroscuro inzichtelijk te maken heb ik aan mijn representatie 
van het geluid een intensiteitscurve toegevoegd (zie afbeelding 2). De curve geeft de variatie 
in geluiddrukniveau in decibel (dB, de eenheidsaanduiding is wederom uit ruimtebesparing 
weggelaten en de 100 dB waarde overlapt met de 0 Hz waarde van de frequentie). Om ver-
schillende redenen moeten de dynamische waarden van de curve niet absoluut worden geno-
men. Ten eerste heeft de akoestische eigenschap geluiddrukniveau weliswaar een sterk maar 
niet een precies verband met de waargenomen eigenschap luidheid. Ten tweede draagt ook de 
begeleiding bij aan de luidheid, al overheerst de zangeres doorgaans in het signaal van opna-
men van belcanto-opera’s met hun niet-symfonische karakter. Ten derde is de opnamekwali-

                                                 
31 Roger Freitas, ‘Towards a Verdian ideal of Singing: Emancipation from Modern Orthodoxy’, Journal of the 
Royal Musical Association, 127 (2002), p. 252. 
32 Garcia, Complete Treatise: Part Two, pp. 217-244. 
33 Ibid., pp. 78-100. 
34 Ibid., p. 99. 
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teit van invloed op het dynamische bereik. Het gaat mij dan ook niet om de vaststelling van 
exacte dynamische waarden zoals in het zangstemonderzoek, maar meer om de contour van 
de dynamische schakering die een zangeres aanbrengt en die is ondanks de genoemde beper-
kingen goed te bepalen. In afbeelding 2 zien we bijvoorbeeld een sterke toename in luidheid 
op /sua/ (maat 2), die vervolgens weer langzaam wordt afgebouwd op /soave/ en een crescen-
do gevolgd door een decrescendo op /ri/ (maat 5). 
 

 
Afbeelding 2. Spectrogram van de eerste frase van ‘Qui la voce sua soave’ uit Bellini’s I Puritani gezongen door 
sopraan A. Nu met intensiteitscurve. 
 
Dergelijke contouren zijn te vergelijken met andere uitvoeringen. In afbeelding 3 tekent zich 
bij sopraan B een veel gelijkmatiger beeld af: er is een vrij plotselinge toename op /sua/ maar 
de luidheid blijft gelijk op /soave/ en /ri/ krijgt geen inflecties. Dit verschil in interpretatie is 
aan te tonen ondanks dat beide opnamen verre van optimaal zijn: de opname van sopraan A is 
een ruisige live-registratie uit de jaren vijftig, die van sopraan B is gemaakt in de eerste de-
cennia van de twintigste eeuw. 
 

 
Afbeelding 3. Spectrogram en intensiteitscurve van de eerste frase van ‘Qui la voce sua soave’ uit Bellini’s I Pu-
ritani gezongen door sopraan B. 
 
Interessant is dat Garcia het aanbrengen van dynamische schakeringen ‘kleuren’ noemt. Dit is 
niet zo vreemd als we beseffen dat in het geval van de zangstem een verband bestaat tussen 
luidheid en klankkleur. Bij grotere luidheid nemen als gevolg van een abruptere stembandslui-
ting de amplitudes van hogere harmonischen sterker toe dan de amplitudes van lagere harmo-
nischen.35 De andere verhouding in de harmonischen bij een grotere luidheid verklaart bij-
voorbeeld dat we zelfs als het afspeelniveau van een opname laag ligt horen dat er luid wordt 

                                                 
35 Johan Sunberg, The Perception of Singing, in D. Deutsch (ed.), The psychology of music, second edition (San 
Diego: Academic Press, 1999), pp. 188-189. 
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gezongen. De toename in energie in de hoge harmonischen bij grotere luidheid is goed te zien 
in het spectrogram van sopraan A op ‘sua suove’. Spectrogram en intensiteitscurve kunnen 
elkaar dus aanvullen bij het bepalen en inzichtelijk maken van het chiaroscuro. 
  Aangezien in het chiaroscuro klinkers niet alleen in de dynamiek maar ook in de klankkleur 
worden geschakeerd, ligt het voor de hand de eigenschap klankkleur te betrekken in mijn ana-
lyse. Garcia onderscheidt twee manieren om klinkers te kleuren onafhankelijk van luidheid. In 
de definitie van het canto spianato spreekt Garcia van ‘propriety of timbre’. Hiermee verwijst 
hij naar een techniek waarmee de zanger kan variëren tussen donkere en lichte timbres36 door 
het strottenhoofd te bewegen, omlaag (zoals bij gapen) of omhoog (zoals bij slikken): 
 

The sombre timbre (metallo oscuro, or coperto [= gedekt]) was produced when the tube was 
deep en bent at a right angle by the lowering of the larynx; while on the contrary, the clear tim-
bre (metallo chiaro, or aperto [= open]) is obtained when the buccal tube is slightly curved, the 
larynx is presented at the isthmus of the throat.37 

 
Vervolgens kunnen de timbres worden gekleurd tussen de uitersten helder en dof door de ma-
te waarin de stembanden worden samengetrokken:  
 

It is necessary to know that the lips of the glottis can vibrate equally, either when the posterior 
extremities are put into contact (by the bringing together of the internal processes of the aryte-
noids), or when these extremities remain separated. In the first case, the sounds are emitted with 
all the brilliance possible; in the second, the voice takes a dull character.38 

 
De klankkleur van de zangstem komt dus tot stand door de combinatie van timbre en stem-
bandsamentrekking: 
 

Each modification in the mode of production of the vibrations develops a different timbre, and 
each modification which the tube through which it passes undergoes modifies the original tim-
bre. […] The brilliance or the dull color of the tones can indistinctly modify the clear timbre and 
the sombre timbre, and offer the student a throng of resources which permit him to appropri-
ately vary the expression of the voice.39 

 
Akoestisch gesproken bestaat klankkleur uit niets anders dan de aanwezigheid en luidheid van 
frequenties zoals zichtbaar kan worden gemaakt in een spectrogram via de derde dimensie, de 
mate van zwarting van aanwezige frequenties. Aangezien er nauwelijks onderzoek bestaat 
naar expressief klankkleurgebruik van zangers met behulp van spectrogrammen genomen uit 
opnamen40, heb ik zelf een methode ontwikkeld om klankkleur te bestuderen door inzichten 

                                                 
36 Als Garcia spreekt over timbres bedoelt hij de differentiatie in donkere en lichte klankkleur door middel van 
de strottenhoofdpositie. Verwarrend is dat hij ‘timbre’ soms ook als synoniem gebruikt voor de algehele klank-
kleur die ontstaat door de samenwerking van strottenhoofdpositie en stembandsluiting. De eerste betekenis van 
‘timbre’ geef ik cursief weer. 
37 Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. 152. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 153. Garcia merkt ook nog op dat het register waarin wordt gezongen van invloed is op het timbre, 
wat volgt uit de verschillen in stembandsluiting in de verschillende registers. 
40 Eliezer Rapoport is een van de weinigen die dergelijk onderzoek heeft verricht. Ik vind zijn onderzoek naar de 
codering van expressie in opera- en liedzang echter weinig inspirerend. Hij heeft enkel oog heeft voor de voorde-
len van het gebruik van opnamen en op basis van slechts een handjevol fragmenten uit een beperkt deel van het 
Westerse repertoire heeft hij vijftig universele expressieve modi gevonden. Rapoport lijkt oprecht te geloven dat 
hij daarmee alle mogelijke uitgedrukte emoties objectief kan decoderen; was het maar zo eenvoudig. Daarnaast 
zijn de ‘performance scores’ waarin hij zijn resultaten presenteert in hun onoverzichtelijkheid volstrekt onlees-
baar. Eliezer Rapoport, ‘Emotional Expresssion Code in Opera and Lied Singing’, Journal of New Music Re-
search, 25/2 (1996), pp. 109-149. 
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van het zangstemonderzoek te koppelen aan het spectrogram. Als we namelijk weten wat de 
meetbare akoestische effecten van strottenhoofdpositie en stembandsluiting op de klank zijn, 
moet het in theorie mogelijk zijn de veranderingen in deze instellingen van het stemorgaan via 
het spectrogram aanschouwelijk te maken. Gerrit Bloothooft heeft in zijn dissertatie Spectrum 
and Timbre of Sung Vowels (Amsterdam 1986) de akoestische eigenschappen van gezongen 
klinkers systematisch onderzocht en gekoppeld aan de akoestische theorie van stemproductie. 
Daartoe heeft hij 3888 klinkers van professionele zangers en zangeressen opgenomen in de 
gecontroleerde omgeving van de echovrije ruimte. Uit Bloothoofts onderzoek blijkt dat er va-
riatie in klankkleur ontstaat als gevolg van verschillen in gezongen klinker, stemtype, luid-
heid, toonhoogte en manier van zingen. De laatste variabele is hier in het bijzonder van be-
lang.  
   Eén dimensie in de manier van zingen in Bloothoofts onderzoek loopt van donkere via lich-
te naar geknepen stemgeving.41 Donkere en geknepen stemgeving blijken bij gelijke toon-
hoogte en luidheid akoestisch duidelijk van elkaar te verschillen. Ten eerste liggen bij donke-
re stemgeving de formanten lager dan bij een geknepen stemgeving. Dit kan worden verklaard 
door een verschil in strottenhoofdpositie, röntgenfoto’s bevestigen Garcia’s techniek voor het 
verkrijgen van de verschillende timbres.42 De lage strottenhoofdpositie bij donkere stemge-
ving vergroot het aanzetstuk waardoor de formantfrequenties lager komen te liggen; het om-
gekeerde geldt voor de hoge strottenhoofdpositie van de geknepen stemgeving. Ten tweede is 
er bij donkere stemgeving minder energie in de hoge harmonischen aanwezig dan bij gekne-
pen stemgeving. Omdat de luidheid wel gelijk is moet de reden hiervoor worden gezocht in de 
mate waarin de stembanden zijn samengetrokken. De sterkere samentrekking bij geknepen 
stemgeving leidt ertoe dat de stembanden bij iedere cyclus van een stembandsluiting kort 
open en lang gesloten zijn wat resulteert in relatief grote versterking van de hoge harmoni-
schen.43 Hierin is de tweede techniek die Garcia beschreef om de klankkleur te variëren te 
herkennen. We zien dus eenzelfde tweeledige verklaring voor verschillen in klankkleur als bij 
Garcia, met dit verschil dat bij Bloothooft strottenhoofdpositie en stembandsamentrekking 
met elkaar samenhangen bij donkere en geknepen stemgeving, terwijl volgens Garcia de don-
kere en lichte timbres vrij kunnen worden gevarieerd door de stembandsamentrekking. 
   Nu de akoestische eigenschappen van donkere en geknepen stemgeving bekend zijn, is het 
van belang te weten of zij ook een relatie hebben met de psycho-akoestiek, de perceptie. 
Toonhoogte en luidheid zijn ééndimensionale grootheden (met de schalen hoog-laag en zacht-
luid) waarvan de waarneming redelijk goed overeenkomt met de akoestische eigenschappen 
grondfrequentie en geluiddrukniveau. Voor de multi-dimensionale grootheid klankkleur is de 
relatie tussen akoestiek en perceptie niet zo eenvoudig te geven. Bloothooft heeft zich in zijn 
studie uitvoerig bezig gehouden met de perceptie van de klankkleur van de zangstem, een tot 
dan toe nog nauwelijks ontgonnen terrein. Hij heeft gezocht naar akoestische correlaten voor 
informele klankkleurbeschrijvingen door een verbaal en een non-verbaal luisterexperiment te 
houden waarin luisteraars een oordeel moesten vellen over dezelfde klinker of frase gezongen 
met verschillende timbres.44 Uit de resultaten van deze experimenten blijkt dat luisteraars 
nogal van mening verschillen over de interpretatie van klankkleurdimensies. Er is bijvoor-
beeld geen overeenstemming naar voren gekomen over donkere/geknepen stemgeving.45 De 

                                                 
41 Geknepen stemgeving is in de Westerse zangkunst natuurlijk ongewenst. Het fungeert hier als een uiterste van 
een dimensie; de akoestische eigenschappen van een lichte stemgeving liggen tussen donker en geknepen.  
42 Gerrit Bloothooft, Spectrum and Timbre of Sung Vowels (dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, 1986), p. 
76. 
43 Ibid., p. 75. 
44 Ibid., p. 100. 
45 Ibid., p. 139. 
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akoestische eigenschappen van deze klankkleurdimensie wijzen dus met andere woorden niet 
automatisch op eenzelfde waargenomen klankkleurdimensie. 
   Vanwege de ongewisse verhouding met de perceptie lijkt het niet zoveel zin te hebben om 
aan de hand van het spectrogram vast te stellen of een zangeres een klinker donker dan wel 
licht kleurt. Daar komt nog bij dat het met mijn onderzoeksopzet vrijwel onmogelijk is for-
mantfrequenties te bepalen. Ten eerste zijn ze voor een sopraan überhaupt lastig vast te stellen 
omdat er door de hoge toonhoogte weinig harmonischen aanwezig zijn om een formantschat-
ting op te baseren (harmonischen zijn immers hele vermenigvuldigingen van de grondtoon). 
Ten tweede zijn formantfrequenties geen absolute waarden. Ze verschillen allereerst al per 
persoon. Daarnaast kan een zangeres een klinker anders articuleren om tig andere redenen dan 
donkere/lichte stemgeving; toonhoogte en luidheid zijn bijvoorbeeld ook van invloed op de 
articulatie. Omdat bij gebruik van cd-opnamen kennis noch controle bestaat over dergelijke 
variabelen, kunnen formantfrequenties nooit met zekerheid worden gekoppeld aan donkere of 
lichte stemgeving. Alleen als een neutrale norm ten aanzien van de formanten per zanger be-
kend is en de onderzochte klinkers uitsluitend op de variabele donker/licht van elkaar ver-
schillen, kunnen ze zinvol met elkaar worden vergeleken. Daar komt nog bij dat in cd-
opnamen de begeleiding in het relevante frequentiedomein interfereert. Naar mijn mening is 
dan ook alleen een gecontroleerde laboratoriumopzet op de wijze van Bloothooft geschikt 
voor onderzoek naar formanten. De eisen van een betrouwbare meetmethode staan hier op ge-
spannen voet met de eisen van de representativiteit van de zangpraktijk.  
   Ondanks deze obstakels kan er toch wel iets worden gezegd over de klankkleur. Uit Bloot-
hoofts onderzoek naar klankkleurperceptie kwam namelijk één dimensie naar voren waarover 
luisteraars vrij eenduidig waren in hun oordeel. Het betreft de dimensie scherp-dof die blijkt 
te zijn gerelateerd aan de aanwezige energie in de hoge harmonischen.46 Een scherp geluid 
wordt akoestisch gekenmerkt door relatief veel energie in de hoge harmonischen, een dof ge-
luid door relatief weinig energie in de hoge harmonischen. En de aanwezigheid van energie in 
de hoge harmonischen springt in het spectrogram wél direct in het oog. Natuurlijk interfereert 
net als bij de formanten de begeleiding, maar minder storend omdat de sopraan het hoogste 
deel van het spectrum domineert, wederom geholpen door het niet-symfonische karakter van 
belcanto opera’s. De opnamekwaliteit is ook van invloed zoals het ontbreken van energie bo-
ven 4000 Hz in het spectrogram van sopraan B laat zien. Maar als we het spectrogram van so-
praan A ook slechts tot 4000 Hz bekijken zijn al duidelijke verschillen tussen beiden zicht-
baar. Zo zien we op /ve/ (maat 3) en /va/ (maat 4) meer energie in de hoge harmonischen bij 
sopraan B in vergelijking met sopraan A.  
   Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat variatie in de energie in de hoge harmonischen 
ontstaat ofwel door variatie in de luidheid ofwel door de mate van stembandsamentrekking bij 
donkere/lichte stemgeving. Mij maakt het echter niet zo veel uit welk van beide de variatie 
veroorzaakt. Anders dan het zangstemonderzoek ben ik meer geïnteresseerd in het wat dan het 
hoe, meer in het klinkende resultaat dan in het productiemechanisme. Bovendien overlappen 
luidheid en klankkleur ook deels in het chiaroscuro. Nu we weten welk effect de akoestische 
eigenschap ‘aanwezigheid van energie in de hoge harmonischen’ heeft op de perceptie van de 
zangstem, kunnen we de zichtbare variatie in het spectrogram benoemen met de schaal 
scherp-dof. Deze schaal is vergelijkbaar met de kwalificaties ‘brilliance’ en ‘dull’ die Garcia 
toeschreef aan het effect van de stembandsamentrekking op de klankkleur (‘helder’ bevindt 
zich volgens mij op de schaal net iets onder ‘scherp’).  
   Met de intensiteitscurve en het spectrogram heb ik twee indicatoren om twee aspecten van 
het chiaroscuro aanschouwelijk te maken (de schakering in dynamiek en in klankkleur) die 
ook verband houden met de waarneming van die aspecten. Niet dat daarmee het chiaroscuro 

                                                 
46 Ibid. 
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volledig kan worden beschreven. Van de multi-dimensionale grootheid klankkleur heb ik 
slechts één dimensie met de schaal scherp-dof te pakken. De belangrijke dimensie donker-
licht alsook andere articulatorische kleuringen blijven jammer genoeg buiten bereik.47 Boven-
dien geef ik direct toe dat mijn weergave van de klinkende werkelijkheid een sterk vereen-
voudigde is. Er zijn nog talloze andere factoren van belang in de relatie tussen de akoestische 
eigenschappen van de zangstem en de perceptie ervan. Vanuit het perspectief van het zang-
stemonderzoek is mijn aanpak ongetwijfeld grenzeloos naïef. Ik kan daar evenwel prima mee 
leven aangezien hij voldoet voor wat ik wil aantonen ten aanzien van het chiaroscuro. Ik wil 
namelijk inzichtelijk maken hoe een zangeres in brede contouren variatie aanbrengt in dyna-
miek en klankkleur en daarmee afwijkt van een door de partituur, de uitvoering zelf en andere 
uitvoeringen gestelde norm, kortom hoe zangeressen expressief kleuren.  
   Er treedt bij het chiaroscuro een moeilijkheid op bij het vaststellen van expressie als afwij-
king van een norm. Bij de zangstem hangen toonhoogte en luidheid namelijk samen. Op hoge 
toonhoogte zijn de stembanden strak gespannen wat veel ademdruk vergt om ze van elkaar af 
te duwen waardoor de luidheid zal toenemen. Omgekeerd is het lastig om op lage toonhoogte 
luid te zingen omdat een toenemende ademdruk er al snel toe leidt dat de ontspannen stem-
banden sneller dichtklappen waardoor de toonhoogte stijgt. Toenemende luidheid bij stijgende 
toonhoogte en afnemende luidheid bij dalende toonhoogte kunnen dan moeilijk als expressie-
ve keuzes worden beschouwd. Iets soortgelijks geldt voor de opgemerkte samenhang tussen 
luidheid en aanwezigheid van hoge harmonischen. Bij een zachte stemgeving sluiten de stem-
banden minder abrupt dan bij een luide stemgeving waardoor zacht en dof en luid en helder 
vaste paren worden en daarmee niet een expressiemiddel zijn. Daar staat echter tegenover dat 
de kunst van een geschoolde zangeres er nu net in bestaat om te compenseren voor deze ‘na-
tuurlijke’ eigenschappen van de zangstem door bijvoorbeeld juist in de hoogte een diminuen-
do aan te brengen of een zachte stemgeving toch de nodige helderheid mee te geven. Ik neem 
aan dat alle zangeressen in mijn onderzoek hun stemorgaan zodanig beheersen dat dynamiek- 
en klankkeurvariatie expressieve keuzes zijn; compensaties beschouw ik echter als bijzonder 
expressief. 
   Het chairoscuro speelt in het negentiende-eeuwse belcanto een belangrijke rol in de uit-
drukking van emoties: ‘the applications of the chiaroscuro should be abandoned to the inspira-
tions of the feeling.’48 De dynamiekkeuze hangt zoals valt te verwachten af van de woordac-
centuering in expressieve spraak. Van de wijze waarop klankkleur moet worden afgestemd op 
de uitgedrukte emotie geeft Garcia talloze voorbeelden.49 Leidraad daarbij is niet de letterlijke 
betekenis van woorden maar hun gevoelswaarde in de dramatische context. Met de verschil-
lende klankkleuren heeft de zanger een expressiemiddel in handen dat meer kan zeggen dan 
de woorden: ‘there are those which reveal the intimate feeling which the words do not always 
express sufficiently, and which they sometimes even tend to contradict.’50 Deze laatste op-
merking zal in de loop van mijn betoog nog van groot belang blijken te zijn. Op basis van de 
fysieke gesteldheid van het spraakorgaan koppelt Garcia aan heldere en doffe klankkleuren 
twee brede categorieën van emoties: 
 

                                                 
47 Indien we Bloothooft volgen en donkere en lichte stemgeving respectievelijk aan weinig en veel energie in de 
hoge harmonischen koppelen, hebben we met de aanwezigheid van energie in de hoge harmonischen misschien 
ook nog een indicator voor de timbres. Ik volg echter Garcia in zijn stelling dat een zanger tussen scherp en dof 
kan variëren onafhankelijk van donker en licht. Ik heb namelijk geen reden kunnen vinden waarom een zanger 
niet een laag strottenhoofd kan combineren met een stevige stembandsluiting en een hoog strottenhoofd met een 
ontspannen stembandsluiting. Daarbij kan het verschil in energie in de hoge harmonischen ook worden veroor-
zaakt door variatie in luidheid en in tegenstelling tot scherp-dof overlapt luidheid niet met donker-licht. 
48 Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. 94. 
49 Ibid., pp. 154-159. 
50 Ibid., pp. 151-152.  
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The tones lacking brilliance […] should serve to express the feelings which disturb the soul and 
bring about the collapse of the vocal organs. These feelings are tenderness, timidity, fear, em-
barrassment, terror, etc. On the contrary, the sounds which have all their brilliance serve to ex-
press the feelings which excite the energy of the organs, vivid joy, anger, rage, arrogance.51 

 
Ik denk dat dit verband tussen klankkleur, lichaamstaal en emoties in onze cultuur intuïtief 
nog steeds wordt gevoeld. We spreken bijvoorbeeld van ‘doffe ellende’ en een ‘stralende 
glimlach’. Tegelijkertijd komt echter naar voren dat met één eigenschap nogal uiteenlopende 
emoties kunnen worden uitgedrukt. Zo gaan ‘verlegenheid’ en ‘angst’ hand in hand alsook 
‘intens geluk’ en ‘woede’. Bovendien blijkt uit Garcia’s praktijkvoorbeelden dat met combi-
naties tussen helder-dof en donker-licht nog oneindig veel andere emoties kunnen worden uit-
gedrukt. De aanwezigheid van energie in de hoge harmonischen biedt dus geen uitsluitsel 
over wat een zangeres precies uitdrukt. 
   Voor de benoeming van de uitgedrukte emotie wil ik een even geavanceerd als alledaags 
analysemiddel inbrengen dat uiteindelijk het laatste woord heeft: het menselijk gehoor, in dit 
geval mijn eigen gehoor. Haal ik hiermee niet mijn zojuist zwaar bevochten objectiviteit on-
deruit en verwordt mijn onderzoek zo niet tot een subjectief, pseudo-wetenschappelijk ver-
toog? Dat hangt af van de gehanteerde (striktheid van) wetenschapsopvatting. Postmoderne 
epistemologen benadrukken namelijk al een tijdje de rol van subjectiviteit in wetenschappelijk 
onderzoek. In de inleiding bij hun boek over empirische muziekwetenschap relativeren Ni-
cholas Cook en Eric Clarke bijvoorbeeld de soms geclaimde objectiviteit van de discipline.52 
Voor hen is de weergave van een luisterervaring een legitieme strategie om aspecten van mu-
ziek te beschrijven die niet in objectieve termen zijn te vatten. Nu had ik de objectieve termen 
van klankkleurexpressie wellicht kunnen vaststellen door een luisteronderzoek op te zetten 
waarin een groep luisteraars wordt gevraagd verschillende uitvoeringen van ‘Ah! non credea 
mirarti’ te beoordelen op deze parameter. Aan een dergelijk onderzoek kleeft echter een groot 
bezwaar (naast de praktische onhaalbaarheid in het kader van een doctoraalscriptie natuur-
lijk). Mensen verschillen in muzikale aanleg en scholing, en andere factoren als de ambiance 
van het experiment, het welzijn en de alertheid van de luisteraar, zijn bekendheid met de mu-
ziek en zijn eerdere muzikale ervaringen spelen een rol bij zijn luisterindrukken. Kortom, ‘de 
notie van dé luisteraar is fictioneel’.53 Dit mag ook zijn gebleken uit Bloothoofts onderzoek 
naar perceptieve klankkleurdimensies waarvoor hij zowel muzikaal geschoolde als onge-
schoolde luisteraars gebruikte. Ik kies er daarom voor om mijn eigen luisterindrukken in mijn 
onderzoek te betrekken. 
   De weergave van een luisterervaring mag dan op het eerste gezicht weinig van doen hebben 
met een empirisch experiment (er is geen nulhypothese, geen controle of randomisatie over 
mogelijke externe variabelen, geen controlegroep), maar dat betekent nog niet dat zij kan 
worden afgedaan als oncontroleerbare, louter subjectieve speculatie.54 De luisterervaring kan 
worden herhaald bij anderen luisteraars en er ontstaat dan een mate van intersubjectieve con-
sensus. Of zoals Marion Guck het onder woorden brengt: ‘wanneer analytici analytische 
teksten schrijven, is dat om lezers in staat te stellen een bepaalde manier van luisteren die wij 
(analytici) belangrijk achten, weer op te roepen.’55 Aan ‘helder’ en ‘dof’ verbind ik op basis 
van mijn luisterindrukken dan ook het hele scala aan menselijke emoties. De spectrogrammen 
vervullen daarbij de taak die een analytische methode volgens Nicholas Cook heeft: de onder-

                                                 
51 Ibid., p. 160. 
52 Nicholas Cook & Eric Clarke, ‘What is Empirical Musicology?’ in Eric Clarke & Nicholas Cook (eds.), Em-
pirical Musicology: Aims, Methods, Prospects (Oxford: Oxford University Press, 2004), p. 5. 
53 Emile Wennekes ‘Waarom vinden we Beethoven zo mooi? Over muziekcognitief onderzoek van gisteren en 
dat van morgen’, Mens en Melodie, 63/4 (2008), p. 20. 
54 Cook & Clarke, ‘What is Empirical Musicology?’, p. 5. 
55 Geciteerd in Cook, ‘Woorden over muziek, of analyse versus uitvoering’, p.16. 
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steuning van het luisteren via een voorstelling die zowel praktisch als logisch is.56 Ik ben van 
mening dat het spectrogram in combinatie met de traditionele muzieknotatie aan deze laatste 
twee voorwaarden voldoet; zonder deze afbeeldingen zou het beschrijven van het chiaroscuro 
een gebed zonder eind worden. Dat mijn representatie van het geluid niet alles weergeeft wat 
ik beweer, is niet meer dan logisch: alleen de klinkende muziek zelf is daartoe in staat. Wat 
dat betreft verschilt mijn aanpak niet met die van Dahlhaus die verzucht: ‘However hopeless 
it may be for even a painstakingly detailed analysis to capture in words the full individuality 
and the aesthetic essence of a melody, our enthusiasm will ultimately devolve into sloganizing 
unless we take up the technical aspects of composition.’57 Voeg ‘uitvoering’ aan ‘compositie’ 
toe en ik stem volledig in. 

                                                 
56 Ibid. 
57 Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, p. 117. 
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Hoofdstuk 1 Tussen idylle en realiteit  
 

    

    

N.V. ITALIAANSCHE OPERA N.V. ITALIAANSCHE OPERA N.V. ITALIAANSCHE OPERA N.V. ITALIAANSCHE OPERA     

La SonnambulaLa SonnambulaLa SonnambulaLa Sonnambula    
    

Muziekdrama in twee bedrijvenMuziekdrama in twee bedrijvenMuziekdrama in twee bedrijvenMuziekdrama in twee bedrijven    

    

vanvanvanvan    

    

FELICE ROMANIFELICE ROMANIFELICE ROMANIFELICE ROMANI    
    

Muziek vanMuziek vanMuziek vanMuziek van    

    

VINCENZO BELLINIVINCENZO BELLINIVINCENZO BELLINIVINCENZO BELLINI    
    

    
    

PERSONEN.PERSONEN.PERSONEN.PERSONEN.    

    

Graaf Rodolfo, landheerGraaf Rodolfo, landheerGraaf Rodolfo, landheerGraaf Rodolfo, landheer    Bas.Bas.Bas.Bas.    

Teresa, molenaarsterTeresa, molenaarsterTeresa, molenaarsterTeresa, molenaarster    MezzoMezzoMezzoMezzo----Sopraan.Sopraan.Sopraan.Sopraan.    

Amina, wees, door Teresa opgevoedAmina, wees, door Teresa opgevoedAmina, wees, door Teresa opgevoedAmina, wees, door Teresa opgevoed    SopraanSopraanSopraanSopraan    

Elvino, rijk grondbezitter in het dorp, haar veElvino, rijk grondbezitter in het dorp, haar veElvino, rijk grondbezitter in het dorp, haar veElvino, rijk grondbezitter in het dorp, haar ver-r-r-r-

loofdeloofdeloofdeloofde    

Tenor.Tenor.Tenor.Tenor.    

Lisa, waardinLisa, waardinLisa, waardinLisa, waardin    Sopraan.Sopraan.Sopraan.Sopraan.    

Alessio, een boerAlessio, een boerAlessio, een boerAlessio, een boer    Bas.Bas.Bas.Bas.    

Een NotarisEen NotarisEen NotarisEen Notaris    Tenor.Tenor.Tenor.Tenor.    

    

Boeren en boerinnen.Boeren en boerinnen.Boeren en boerinnen.Boeren en boerinnen.    

    

Het stuk speelt in een dorp in Zwitserland.Het stuk speelt in een dorp in Zwitserland.Het stuk speelt in een dorp in Zwitserland.Het stuk speelt in een dorp in Zwitserland.    

    

ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET EERSTE ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET EERSTE ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET EERSTE ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET EERSTE     

BEDRIJF.BEDRIJF.BEDRIJF.BEDRIJF.    

    

De bruilofDe bruilofDe bruilofDe bruiloftttt van Amina en Elvino wordt gevierd. Onderwijl komt de Landheer na la van Amina en Elvino wordt gevierd. Onderwijl komt de Landheer na la van Amina en Elvino wordt gevierd. Onderwijl komt de Landheer na la van Amina en Elvino wordt gevierd. Onderwijl komt de Landheer na lan-n-n-n-

ge afwezigheid uige afwezigheid uige afwezigheid uige afwezigheid uit het buitenland terug. Wegens het vallen van den avond en de t het buitenland terug. Wegens het vallen van den avond en de t het buitenland terug. Wegens het vallen van den avond en de t het buitenland terug. Wegens het vallen van den avond en de 

moeilijke wegen zal hij inmoeilijke wegen zal hij inmoeilijke wegen zal hij inmoeilijke wegen zal hij in‘‘‘‘t dorp overnachten en neemt zijn intrek in Lisat dorp overnachten en neemt zijn intrek in Lisat dorp overnachten en neemt zijn intrek in Lisat dorp overnachten en neemt zijn intrek in Lisa’’’’s s s s 

herberg. Daar maakt hij een weinig het hof aan Lisa doch de dorpelingen, hem heherberg. Daar maakt hij een weinig het hof aan Lisa doch de dorpelingen, hem heherberg. Daar maakt hij een weinig het hof aan Lisa doch de dorpelingen, hem heherberg. Daar maakt hij een weinig het hof aan Lisa doch de dorpelingen, hem her-r-r-r-

kend hebbende, willen hem feestelijk kend hebbende, willen hem feestelijk kend hebbende, willen hem feestelijk kend hebbende, willen hem feestelijk verwelkomen.verwelkomen.verwelkomen.verwelkomen.    

   Inmiddels is Amina, die slaapwandelaarster is, in de kamer gekomen waar Graaf    Inmiddels is Amina, die slaapwandelaarster is, in de kamer gekomen waar Graaf    Inmiddels is Amina, die slaapwandelaarster is, in de kamer gekomen waar Graaf    Inmiddels is Amina, die slaapwandelaarster is, in de kamer gekomen waar Graaf 

Rodolfo zal overnachten. Deze eerbiedigt hare onschuld en verlaat het vertrek, Rodolfo zal overnachten. Deze eerbiedigt hare onschuld en verlaat het vertrek, Rodolfo zal overnachten. Deze eerbiedigt hare onschuld en verlaat het vertrek, Rodolfo zal overnachten. Deze eerbiedigt hare onschuld en verlaat het vertrek, 

doch Lisa (die sedert lang Elvino in het geheim beminde) heeft dezen gewaarschuwd doch Lisa (die sedert lang Elvino in het geheim beminde) heeft dezen gewaarschuwd doch Lisa (die sedert lang Elvino in het geheim beminde) heeft dezen gewaarschuwd doch Lisa (die sedert lang Elvino in het geheim beminde) heeft dezen gewaarschuwd 



 27 

ddddat Amina zich in de kamer van Rodolfo bevond. Amina, die zich in haren slaap na at Amina zich in de kamer van Rodolfo bevond. Amina, die zich in haren slaap na at Amina zich in de kamer van Rodolfo bevond. Amina, die zich in haren slaap na at Amina zich in de kamer van Rodolfo bevond. Amina, die zich in haren slaap na 

RodolfoRodolfoRodolfoRodolfo’’’’s vertrek op het rustbed heeft gelegd, wordt ook inderdaad daar gevos vertrek op het rustbed heeft gelegd, wordt ook inderdaad daar gevos vertrek op het rustbed heeft gelegd, wordt ook inderdaad daar gevos vertrek op het rustbed heeft gelegd, wordt ook inderdaad daar gevon-n-n-n-

den. Elvino verstoot haar nu, echter heeft Teresa Amina een doek om den hals gden. Elvino verstoot haar nu, echter heeft Teresa Amina een doek om den hals gden. Elvino verstoot haar nu, echter heeft Teresa Amina een doek om den hals gden. Elvino verstoot haar nu, echter heeft Teresa Amina een doek om den hals ge-e-e-e-

daan dien Lisa in dedaan dien Lisa in dedaan dien Lisa in dedaan dien Lisa in de kamer had laten liggen. kamer had laten liggen. kamer had laten liggen. kamer had laten liggen.    

    

ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET TWEEDE BEDRIJF.ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET TWEEDE BEDRIJF.ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET TWEEDE BEDRIJF.ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET TWEEDE BEDRIJF.    

    

De boeren niet kunnende aannemen dat Amina schuldig is, gaan de tusschenkomst van De boeren niet kunnende aannemen dat Amina schuldig is, gaan de tusschenkomst van De boeren niet kunnende aannemen dat Amina schuldig is, gaan de tusschenkomst van De boeren niet kunnende aannemen dat Amina schuldig is, gaan de tusschenkomst van 

den Graaf inroepen. Deze verklaart zich bereidden Graaf inroepen. Deze verklaart zich bereidden Graaf inroepen. Deze verklaart zich bereidden Graaf inroepen. Deze verklaart zich bereid;;;; doch onderwijl heeft Elvino zich  doch onderwijl heeft Elvino zich  doch onderwijl heeft Elvino zich  doch onderwijl heeft Elvino zich 

met Lisa verloofd. Dezemet Lisa verloofd. Dezemet Lisa verloofd. Dezemet Lisa verloofd. Deze in overmoedige vreugde schimpt op Amina, waarop Teresa  in overmoedige vreugde schimpt op Amina, waarop Teresa  in overmoedige vreugde schimpt op Amina, waarop Teresa  in overmoedige vreugde schimpt op Amina, waarop Teresa 

haar den doek toont die zij in de kamer van den Graaf heeft achtergelaten.haar den doek toont die zij in de kamer van den Graaf heeft achtergelaten.haar den doek toont die zij in de kamer van den Graaf heeft achtergelaten.haar den doek toont die zij in de kamer van den Graaf heeft achtergelaten.    

   Deze heldert nu alles op door te verklaren dat Amina slaapwandelaarster is.    Deze heldert nu alles op door te verklaren dat Amina slaapwandelaarster is.    Deze heldert nu alles op door te verklaren dat Amina slaapwandelaarster is.    Deze heldert nu alles op door te verklaren dat Amina slaapwandelaarster is. 

Als de boeren dit niet willen gelooven, komt AAls de boeren dit niet willen gelooven, komt AAls de boeren dit niet willen gelooven, komt AAls de boeren dit niet willen gelooven, komt Amina zelf in slaapwandelenden tomina zelf in slaapwandelenden tomina zelf in slaapwandelenden tomina zelf in slaapwandelenden toe-e-e-e-

stand te voorschijn. De woorden die zij in haren slaap spreekt, leveren Elvino stand te voorschijn. De woorden die zij in haren slaap spreekt, leveren Elvino stand te voorschijn. De woorden die zij in haren slaap spreekt, leveren Elvino stand te voorschijn. De woorden die zij in haren slaap spreekt, leveren Elvino 

het bewijs dat zij hem getrouw gebleven is en als zij ontwaakt valt hij haar in het bewijs dat zij hem getrouw gebleven is en als zij ontwaakt valt hij haar in het bewijs dat zij hem getrouw gebleven is en als zij ontwaakt valt hij haar in het bewijs dat zij hem getrouw gebleven is en als zij ontwaakt valt hij haar in 

de armen.de armen.de armen.de armen.    

 
 
Inleiding  
 
Bellini en Romani kozen de Zwitserse Alpen niet toevallig als achtergrond van La sonnambu-
la. De helderheid van de hemel, de witheid van de sneeuw en de zuiverheid van de lucht sym-
boliseren de onschuld en puurheid van de protagoniste Amina. Nu zijn er in de operaliteratuur 
tal van maagden te vinden die in volkomen vlakke gebieden leven maar wanneer maagdelijk-
heid nadrukkelijk wordt gethematiseerd, speelt de handeling zich niet zelden af in de bergen. 
Geografische werkelijkheid was ondergeschikt aan deze conventie. Zo speelt Bellini’s laatste 
opera I Puritani (1835) in de buurt van het betrekkelijk vlakke Plymouth maar vraagt het li-
bretto om een spectaculair berglandschap op het toneel. De reden: de protagoniste Elvira is 
een maagd. Ook in andere negentiende-eeuwse nationale operatradities vinden we deze meta-
forische relatie mutatis mutandis terug, van het uit de bergen van Navarra afkomstige wees-
meisje Micaëla in Carmen tot aan Wagners maagdelijke, op hun rots zetelende Walküren. In 
zijn boek Landscape and Gender in Italian Opera: the Alpine Virgin from Bellini to Puccini 
(Cambridge 2005) betoogt Emanuele Senici echter dat de bergmaagd in de negentiende-
eeuwse Italiaanse opera het meest nadrukkelijk optreedt. Bovendien wordt het berglandschap 
in de Italiaanse opera muzikaal op eigen wijze vormgegeven. La sonnambula lijkt in eerste in-
stantie te passen in deze traditie maar volgens Senici blijkt bij nadere beschouwing dat bewust 
van het stramien wordt afgeweken. Om Senici’s betoog te kunnen volgen moet eerst de brede-
re culturele achtergrond waarin La sonnambula tot stand kwam worden geschetst. Maagde-
lijkheid en landschap kregen in de negentiende eeuw namelijk een specifieke invulling.  
 
De idylle 
 
Maagdelijkheid en opera 
 
In de bovenstaande synopsis van La sonnambula wordt tot driemaal toe de onschuld van 
Amina benadrukt. Ze beantwoordt daarmee aan het stereotype personage van de ingénue, het 
onschuldige, naïeve en maagdelijke meisje. De ingénue is een typische verschijning van de 
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negentiende eeuw.1 Het ideaal van vrouwelijke seksuele onthouding vóór het huwelijk moet 
worden gezien in het licht van een wijdverbreide deseksualiserende tendens in de negentien-
de-eeuwse burgerlijke samenleving. Het maagdelijk ideaal maakte weliswaar al eeuwenlang 
deel uit van het Westerse discours over vrouwelijke seksualiteit maar was vooral een Christe-
lijk project geweest. Vanaf de negentiende eeuw werd maagdelijkheid een belangrijke be-
kommering van de middenklasse, zo niet een obsessie. Dit was ruim beschouwd een reactie 
op sociaal-culturele veranderingen. In de nieuwe leefomstandigheden ten gevolge van indu-
strialisatie en verstedelijking werd maagdelijkheid bedreigd, onder meer door de toenemende 
omgang van vrouwen met mannen en de daaruit voortvloeiende liberalisering van hofmakerij-
rituelen. De maagdelijkheid van een meisje was waardevol familiekapitaal dat door haar vader 
en broers streng werd bewaakt. Om de bewustwording van verlangens uit te stellen heerste er 
een sterk taboe op seks. De rol van de kerk was daarin niet uitgespeeld, zeker niet in katholie-
ke landen als Frankrijk en Italië. Tekenend voor dit klimaat was het dogma van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria dat in 1854 werd uitgesproken.2 Een jong onschuldig meisje wist niets 
en vermoedde niets, ze werd onwetend gehouden.  
   De negentiende-eeuwse opera weerspiegelde en droeg bij aan deze maatschappelijke ten-
dens. De deseksualisatie tekende zich af in de afwijzing van de operavorm van de ancien ré-
gimes die de burgerij als moreel en seksueel verdorven beschouwde. Hun losbandige vermaak 
diende te worden gezuiverd en het operahuis zou niet langer een ‘bordeel’ zijn maar een 
school voor deugden en seksuele welvoeglijkheid. Er was in de opera dan ook geen plaats 
meer voor de libertijnse representant van de ancien régimes, de castraatzanger. Een ander 
slachtoffer van de deseksualisering was de als immoreel beschouwde opera buffa. Mozarts 
Così fan tutte verdween bijvoorbeeld van het repertoire, niet in de laatste plaats vanwege de 
stofkeuze.3 Maagdelijkheid en het behoud ervan manifesteerde zich steeds nadrukkelijker als 
thema in de opera en de ingénue belichaamde in dergelijke opera’s het maagdelijke ideaal. 
   In de tweede helft van de achttiende eeuw was de ingénue al te vinden in de zogeheten ‘sen-
timentele opera’. Deugdzame herderinnetjes en tuiniersters bevolken dit type opera zoals Cec-
china in La buono figliola (1760) van Piccinni of Sandrina in La finta giardiniera (1775) van 
Mozart. Een gevoel van nostalgie werd opgeroepen door het platteland en zijn inwoners te 
idealiseren. De sentimentele opera sloot hiermee aan bij de arcadische traditie die sinds antie-
ke tijden het platteland af had gezet tegen de verdorven stad. Er bestond dus een verband tus-
sen deugdzaamheid en de plaats van handeling. De meest populaire en invloedrijke sentimen-
tele opera in de negentiende eeuw was Giovanni Paisiello’s Nina o sia La pazza per amore 
(1789) die tot in 1845 werd opgevoerd in Italië. Paisiello laat muzikaal geen misverstand be-
staan over de plaats van handeling. De melodieën zijn van volksmuziekachtige eenvoud en 
charme. In de eerste akte wordt specifiek het platteland van Zuid-Italië opgeroepen door een 
lied van een herder die zichzelf begeleidt op de zampogna. Dit is een soort doedelzak karakte-
ristiek voor de Zuidelijke Apennijnen en bij een Italiaans stedelijk publiek bekend dankzij een 
eeuwenoude traditie van herders die het instrument in de straten bespeelden in de kersttijd. 
Ook de eenvoudige vorm en inhoud van de tekst, de stapsgewijze melodie en de pedaaltoon in 
de begeleiding dragen bij aan de associatie met het platteland. 

                                                 
1 Emanuele Senici, Landscape and Gender in Italian Opera: the Alpine Virgin from Bellini to Puccini (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 1-20; 103-109. 
2 Ter herinnering aan mezelf: het betreft hier de stelling dat Maria ter wereld kwam zonder door de erfzonde te 
zijn belast; Maria’s vlekkeloze conceptie van haar Zoon is een ander dogma.  
3 De veelaangehaalde afkeuring van Così door Beethoven berust in feite op een onjuiste weergave van zijn 
woorden: hij veroordeelde Le Nozze di Figaro. Maar als Beethoven Figaro al te frivool vond, dan kan worden 
aangenomen dat dit ook gold voor Così. Zie Bruce A. Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1995), p. 170. Wagner heeft zich wel negatief uitgelaten over de morele inhoud van 
specifiek Così, zie ibid., p. 172. 
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   In de receptie van La sonnambula is meermaals gewezen op overeenkomsten met Nina.4 In 
beide werken symboliseren bijvoorbeeld een ring en bloemen de verloren liefdes van Nina en 
Amina. Ook is er op gewezen dat Nina’s waanzin en Amina’s somnambulisme in de vroege 
negentiende eeuw werden gezien als vergelijkbare mentale toestanden (hier kom ik in het 
vierde hoofdstuk nog op terug). Bellini zelf noemde Nina niet in zijn bewaard gebleven cor-
respondentie uit de maanden voor de première van La sonnambula maar een paar jaar later 
verwees hij naar Paisiello’s werk in een briefwisseling over I Puritani: ‘If the libretto does not 
contain profound emotions, it is nonetheless full of theatrical effects in its atmosphere, and I 
can say that basically the genre is that of La sonnambula or Paisiello’s Nina.’5 Ook volgens 
Bellini zelf behoorden La sonnambula en Nina dus tot hetzelfde genre.  
   De populariteit van Nina in de negentiende eeuw kan worden verklaard door de belangstel-
ling van de romantici voor het sentimentele zoals getheoretiseerd in Schillers Über naive und 
sentimentalische Dichtung (1795).6 De natuur werd geïdealiseerd als een van de weinige 
plaatsen die nog niet de corrumperende invloed van de menselijke ratio had ondergaan. Het 
rustieke element van de sentimentele opera werd in de negentiende eeuw overgenomen in de 
opera semiseria (‘half-ernstige opera’) waartoe La sonnambula wordt gerekend naast onder 
meer Rossini’s La gazza ladra (1817) en Donizetti’s Linda di Chamounix (1842).7 De hande-
ling van de opera semiseria speelt zich af in een pastorale omgeving en de heldin is door-
gaans een dorpsmeisje. Komische en serieuze personages gaan hand in hand in dit genre. In 
La sonnambula is het kijvende ‘aardse’ duo Lisa en Alessio typisch buffa, het ‘droompaar’ 
Amina en Elvino eerder seria. Verder doet de verwarring in de scène waarin Amina per onge-
luk in de kamer van de graaf terechtkomt denken aan Mozarts Figaro, inclusief het briefje van 
Cherubino in de vorm van de verloren doek van Lisa. En bij Elvino’s klacht dat ook Lisa hem 
bedroog klinkt bij de luisteraar wellicht in gedachten het motief ‘co-si-fan-tuuuutte’. Door-
gaans treedt ook een basso buffo op maar de serieuze bas Rodolfo in La sonnambula is hierop 
een uitzondering. Het handelingsverloop van de opera semiseria is overgenomen uit de comé-
die larmoyante: de onschuld van de ingénue wordt op een bepaald moment in de opera in 
twijfel getrokken maar uiteindelijk wordt ze van iedere blaam gezuiverd. Het mag duidelijk 
zijn dat La sonnambula in dit patroon past. Het lieto fine van de opera semiseria wijkt af van 
het gangbare tragische slot in opera’s vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw maar tot 
aan het verisme (Cavalleria rusticana) achtten de Italianen het platteland ongeschikt als decor 
voor een tragedie.8    
   De vraag is nu waarom Bellini en Romani de handeling van La sonnambula lieten plaats-
vinden in de bergen van Zwitserland en niet op het platteland zoals in Nina, een belangrijk 
model voor hun opera, of zoals in La gazza ladra, een invloedrijke semiseria. Dat de afwij-
kende locatie een welbewuste keuze was, blijkt uit het feit dat het ballet-pantomime dat de 
bron van het libretto vormde (La Somnambule, ou l’Arrivée d’un nouveau seigneur van Eugè-
ne Scribe en Jean-Pierre Aumer met muziek van Louis Hérold uit 1828), zich afspeelde in de 
Zuid-Franse Camargue dat een moerasgebied is. Het antwoord op deze vraag ligt besloten in 
de veranderde betekenis van het platteland in de negentiende eeuw.  
 
 
 
                                                 
4 Voor een overzicht zie Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 33. 
5 Bellini in een brief aan Francesco Florimo op 4 oktober 1834, geciteerd in Senici, Landscape and Gender in 
Italian Opera, pp. 33-34. 
6 Ibid., p. 16. 
7 Julian Budden, ‘Opera semiseria’, in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Opera vol. 3 (London: 
Macmillan, 1992), pp. 697-698. 
8 Friedrich Lippmann, Vincenzo Bellini und die Italienische opera seria seiner zeit (Köln/Wien: Böhlau Verlag, 
1969), p. 28. 
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Bergen 
 
De preoccupatie met bergen was in tegenstelling tot maagdelijkheid nieuw in de negentiende 
eeuw. Het berglandschap bestond natuurlijk wel in de belevingswereld van eerdere generaties 
maar het maakte in de kunsten meestal inherent deel uit van het platteland. Zelf golden bergen 
als ruig en ongastvrij gebied waar enkel woestelingen huisden. In de opera werden ze slechts 
sporadisch aangehaald en dan in negatieve zin; zo was ‘bergbewoner’ synoniem aan ‘bar-
baar’.9 Maar toen het platteland in de late achttiende eeuw niet langer arcadische associaties 
opriep bij het publiek, kwam het Alpenlandschap in het centrum van de belangstelling te 
staan. De reden voor het verlies van de idyllische connotatie van het platteland lag kort ge-
zegd in het feit dat het te dicht bij de stad was gekomen. Een deel van de stedelijke elite, het 
voornaamste publiek van de opera, was nog maar net van de provincie naar de stad verhuisd. 
Zo bestond het operapubliek van Milaan (de stad waar La sonnambula in première ging) voor 
een aanzienlijk deel uit gewezen ambtenaren van het napoleontische regime die waren gewor-
ven in alle windstreken van Italië. Voor een dergelijk publiek, dat pas recentelijk was verste-
delijkt en nog een rechtstreekse ervaring had van de niet zo volmaakte realiteit van het platte-
land, werkte de arcadische idealisering niet meer. In Rossini’s voor Milaan geschreven La 
gazza ladra ontbreekt het dan ook aan een duidelijke couleur locale. De componist heeft ook 
de onschuld van de protagoniste niet expliciet verbonden aan haar omgeving. Waar in ever-
greens als Nina het geïdealiseerde platteland nog werd geaccepteerd als reliek, moest Bellini 
zich wenden tot een andere plek voor zijn idylle. Bergen kwamen daarvoor in aanmerking 
omdat ze in de vroege negentiende eeuw nog relatief ontoegankelijk en ongerept waren. De 
associaties met rust, onschuld en deugdelijkheid werden dan ook van het platteland naar de 
bergen overgeheveld, in het bijzonder naar de geografisch centraal gelegen Alpen.  
   De Alpen werden vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw grofweg op twee contraste-
rende manieren voorgesteld. Aan de ene kant bestond het beeld van de Alpen van auteurs als 
Burke, Kant en Schiller binnen het concept van het Sublieme: het gevoel van overweldiging 
en ontzetting bij het zien van een schouwspel met weidse dimensies, onmetelijke hoogten en 
grillige vormen. De andere typering van de Alpen als idyllisch, puur, zedig en natuurlijk is in 
het kader van La sonnambula van belang. Jean-Jacques Rousseau vond in de Alpen samenle-
vingen waar de mens nog in harmonie met de natuur leefde. In tegenstelling tot de gecivili-
seerde mens ontbrak het de bergbewoners aan bewustzijn waardoor ze onschuldig waren, ook 
op seksueel gebied. Het was dit moderne Arcadië dat vele reizigers op hun grand tour zochten 
in de Alpen. Niet zelden werkte de realiteit ontnuchterend, zoals voor de dichter Shelley die 
de Alpbewoners omschreef als ‘half deformed or idiotic, and most of whom are deprived of 
any thing that can excite interest or admiration’.10 In weerwil van dergelijke praktijkervarin-
gen volhardden vele romantische kunstenaars echter in de nostalgische idealisering van de 
Alpen en haar inwoners. 
   Het verschil tussen negentiende-eeuwse bergen en eerdere voorstellingen van Arcadië was 
niet zozeer esthetisch van aard maar vooral ideologisch. De representatie van landschap was 
voor Europeanen van oudsher een manier om betekenis te geven aan de wereld en hun positie 
daarin. Ze communiceerden en onderstreepten met hun voorgestelde relatie met de natuur be-
paalde sociale verhoudingen waaronder de verhoudingen tussen de seksen: ‘gendering the ob-
ject of vision is a fundamental component of landscape construction.’11 Het landschap, het 
geobserveerde, werd vrijwel uitsluitend metaforisch in verband gebracht met het vrouwelijke 
lichaam. Dit kan worden verklaard door het vrijwel uitsluitend mannelijke geslacht van het 
‘subject of vision’, de observator. Toen bergen in de negentiende eeuw het nieuwe Arcadië 

                                                 
9 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 24. 
10 Geciteerd in ibid., p. 27. 
11 Ibid., p. 16. 
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representeerden, werden ze dan ook geïdealiseerd vrouwelijk voorgesteld. Het berglandschap 
was net zo vredig, onschuldig en puur als de jonge vrouw in haar nog ‘natuurlijke’ staat, de 
maagd. De bron van de puurheid was de onmetelijke hoogte van de berg: alleen de Hemel lag 
nog hoger, zoals ook alleen de Maagd Maria nog zuiverder was. En net als maagden liepen 
bergen gevaar als plekken ‘to be either revered from a distance or conquered by climbing, or 
spoilt by hordes of tourists trampling all over them’.12 Ondanks dit gevaar was er geen betere 
plek denkbaar om een ingénue te situeren dan op een berg. De maagdelijke berg en de berg-
maagd golden in de negentiende eeuw als ultieme belichamingen van het ‘natuurlijke’ ideaal. 
 
Bergen in de Italiaanse opera 
 
Vroegnegentiende-eeuwse Italiaanse opera’s met een rustiek decor (meestal opera semiseria) 
kwamen zoals gezegd voort uit de sentimentele opera. De idyllische omgeving verplaatste 
zich enkel van het platteland naar de bergen. In deze opera’s overheerste anders gezegd het 
Rousseauiaanse beeld van de Alpen. Het Zwitserse deel van de Alpen deed als specifieke plek 
voor de representatie van deugdzaamheid en onschuld zijn intrede in de Italiaanse opera via 
het populaire Franse mélodrama Thérèse ou l’Orpheline de Genève uit 1820.13 In het kort gaat 
het verhaal over het jonge weesmeisje Thérèse dat vlucht naar een dorpje in de buurt van Lau-
sanne nadat ze ten onrechte van moord is beschuldigd. Uiteraard wordt haar onschuld uitein-
delijk aangetoond, trouwt ze met de held en leeft ze nog lang en gelukkig. Dit werk verscheen 
in Italiaanse vertaling en werd bewerkt tot een ballet dat in 1828 werd uitgevoerd in het Tea-
tro Carcano waar ook La sonnambula haar première beleefde. Belangrijker nog, het werd in 
1824 omgewerkt tot een libretto onder de titel Amina ovvero L’innocenza perseguitata. Li-
brettist van dienst: Felice Romani. Vervolgens voorzagen verscheidene, nu vergeten compo-
nisten het onder verschillende titels en met de nodige aanpassingen van muziek: Giuseppe Ra-
strelli in 1824, Antonio d’Antoni in 1825, Carlo Valentini in hetzelfde jaar en ten slotte Luigi 
Ricci in 1829. 
   Deze opera’s kunnen als directe voorlopers van La sonnambula worden beschouwd. Roma-
ni moet zijn Amina in het achterhoofd hebben gehad toen hij zes jaar later een Alpenlibretto 
voor Bellini schreef met een vergelijkbaar thema van een ten onrechte beschuldigde ingénue. 
In het ballet-pantomime van Scribe en Aumer dat hij daarvoor bewerkte heet de protagoniste 
net als in het mélodrama Thérèse. Romani maakte hier in 1824 Amina van en hield vast aan 
die naam in La sonnambula; de naam Thérèse keert hierin terug voor de stiefmoeder van 
Amina. Maar er zijn meer overeenkomsten tussen het oude en het nieuwe libretto.14 In beiden 
speelt de handeling zich af in een Zwitsers dorp; in beiden komt in de eerste scène het koor 
van boeren uit de verte naderbij terwijl ze landelijke muziek zingen om vervolgens op het to-
neel te verschijnen met rustieke instrumenten en bloemen; en beiden hebben dezelfde afwisse-
ling van binnen- en buitenscènes. Het verschil tussen de libretti is de meer geprofileerde Al-
penomgeving in La sonnambula: Romani vraagt in zijn regieaanwijzing voor La sonnambula 
om bergen, in Amina niet. Verder dalen de boeren bij hun opkomst in La sonnambula zicht-
baar van de hellingen af naar het dorpsplein. Ook de tekst impliceert het berglandschap. Lisa 
merkt op dat de Landheer niet voor het donker het kasteel kan bereiken omdat ‘de weg erg 
bergachtig is’ (‘tanto alpestre è la via’); in het begin van de tweede akte, die speelt in een 
‘lommerrijke vallei tussen het dorp en het kasteel’ (‘ombrosa valletta tra il villaggio e il cas-
tello’), omschrijft het koor dezelfde weg als ‘lang, steil en steenachtig’ (‘lunga ancore, scos-
cesa, sassosa’). Het libretto van La sonnambula borduurde voort op de jonge traditie van Itali-

                                                 
12 Ibid., pp. 17-18. 
13 Ibid., pp. 41-43. 
14 Ibid., pp. 43-44. 
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aanse opera’s die spelen in de Alpen maar thematiseerde het berglandschap nadrukkelijker. 
Dit landschap bleef evenwel dat van een sentimentele idylle. 
   Uit de directe voorlopers van La sonnambula blijkt dat de Italiaanse opera zich in de muzi-
kale weergave van het berglandschap onderscheidt van andere genres en nationale operatradi-
ties.15 In de Duitse en Franse muziek van de vroege negentiende eeuw heeft de natuur een ei-
gen stem in het orkest. Symfonische natuurschilderingen zijn te vinden in vele werken uiteen-
lopend van Beethovens Pastorale Symfonie en Berlioz’ Symphonie fantastique tot Weber’s 
Der Freischütz en Rossini’s Guillaume Tell. Het laatste werk is een voorbeeld van een vroeg-
negentiende-eeuwse Franse operatraditie waarin al een aanzienlijk orkestraal vocabulaire spe-
cifiek voor de Alpen is ontwikkeld. In de vermaarde ouverture zijn tevens de twee contraste-
rende beelden van de Alpen te vinden: het Sublieme in de storm op het meer, het idyllische in 
de daarop volgende pastorale rust. De situatie voor de Italiaanse ‘Alpenopera’ is anders. Ener-
zijds ontbreekt de Sublieme voorstelling van de Alpen, anderzijds ontbreekt ook de symfoni-
sche verklanking van het gebergte. Het orkest roept in de bovengenoemde voorlopers van La 
sonnambula hooguit wat couleur locale op door serene, rustieke muziek te spelen die geogra-
fisch weinig specifiek is. De enige muzikale indicatie dat de handeling in de bergen plaats-
vindt zijn enkele echo-effecten. Rossini’s kwistige gebruik van de ranz des vaches in Guil-
laume Tell verwijst daarentegen ondubbelzinnig naar de Alpen. 
   Uit het voorafgaande is gebleken dat als in een vroegnegentiende-eeuwse Italiaanse opera 
vrouwelijke maagdelijkheid wordt gethematiseerd, de handeling zich dan niet zelden afspeelt 
in een idyllisch berglandschap. Verder bleek dat bergen muzikaal niet door het orkest worden 
gerepresenteerd. Blijven de bergen in de Italiaanse opera van deze tijd dan stom? Het ant-
woord is nee. Vanwege de sterke metaforische relatie van het berglandschap met de berg-
maagd, de ingénue, voorziet zij de berg van een stem: ‘When nature makes itself heard, its 
sounds are filtered through the emotional states of the characters on stage – once more, espe-
cially female characters – becoming almost an echo of their emotions.’16 
  
De maagdelijke stem 
 
Richard Ayres’ in opdracht van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) geschreven ‘Moun-
tain Melodrama’ In the Alps (2008) vertelt het verhaal van een meisje dat als baby als enige 
een vliegtuigcrash in de Alpen heeft overleefd, waar berggeiten zich over haar ontfermen. Het 
NBE laat geen misverstand bestaan over de plaats van handeling. Voorafgaand aan het con-
cert klinkt er uit luidsprekers Oostenrijkse blaaskapelmuziek, de musici gaan gekleed in le-
derhose, het decor bestaat uit een miniatuurberglandschap inclusief Alpenexpres, het sneeuwt 
op het toneel en tijdens de après-ski in de foyer luistert het publiek onder het genot van een 
pul bier naar het Rondo für zwei Waldhörner van Leopold Mozart. In Ayres’ typisch postmo-
dern allegaartje van stijlen en conventies worden de Sublieme en idyllische Alpen door het 
ensemble verklankt door tal van natuurimitaties, van een imponerende storm tot kwetterende 
vogels. Maar ook het meisje voorziet het berglandschap van een stem. In haar eenzaamheid 
imiteert ze de beesten om haar heen: al mekkerend, knorrend en piepend roept ze geiten, var-
kens, adelaars, nachtegalen en marmotten op.  
   Zulke directe vocale verklankingen van de Alpbewoners treffen we niet aan in La sonnam-
bula. Er bestaat echter een ander een muzikaal verband tussen het meisje en Amina. Het meis-
je imiteert met haar stem niet alleen dieren maar stuurt ook vocalises de berg af die worden 
geïmiteerd door een bugelspelende jongen in het dal. Het virtuoze vraag-en-antwoord-spel 
tussen stem en instrument doet denken aan de trompetaria’s van de castraten of de dialoog 
tussen sopraan en fluit in de waanzinsaria uit Lucia di Lammermoor. Het zijn deze etherische 
                                                 
15 Ibid., pp. 38-41. 
16 Ibid., p. 19. 
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vocalises in de uitvoering door coloratuursopraan Barbara Hannigan die wijzen in de richting 
van de ideale maagdelijke zangstem. Ten eerste is de vocale schrijfwijze van coloraturen van 
belang. In haar openingscavatina ‘Come per me sereno’ verwoordt Amina de volmaakte har-
monie tussen haar gevoelens en de idyllische natuur.17  
 

DERDE TOONEEL.DERDE TOONEEL.DERDE TOONEEL.DERDE TOONEEL.    

Amina, Teresa en de dorpsbewoners.Amina, Teresa en de dorpsbewoners.Amina, Teresa en de dorpsbewoners.Amina, Teresa en de dorpsbewoners.    

Amina spreekt hare pleegmoeder en de dorpelingen vriendelijk toe.Amina spreekt hare pleegmoeder en de dorpelingen vriendelijk toe.Amina spreekt hare pleegmoeder en de dorpelingen vriendelijk toe.Amina spreekt hare pleegmoeder en de dorpelingen vriendelijk toe.    

    

Amina.Amina.Amina.Amina.    

Care coCare coCare coCare compagne, e voimpagne, e voimpagne, e voimpagne, e voi    

Teneri amici, che alla gioia miaTeneri amici, che alla gioia miaTeneri amici, che alla gioia miaTeneri amici, che alla gioia mia    

Tanta parte prendete, oh come dolciTanta parte prendete, oh come dolciTanta parte prendete, oh come dolciTanta parte prendete, oh come dolci    

Scendon dScendon dScendon dScendon d’’’’Amina al coreAmina al coreAmina al coreAmina al core    

I canti che vI canti che vI canti che vI canti che v’’’’inspira il vostro inspira il vostro inspira il vostro inspira il vostro 

amore!amore!amore!amore!    

    

A te diletta,A te diletta,A te diletta,A te diletta,    

Tenera madre, che a sTenera madre, che a sTenera madre, che a sTenera madre, che a sì lieto giorno lieto giorno lieto giorno lieto giorno    

Me orfanella serbasti,Me orfanella serbasti,Me orfanella serbasti,Me orfanella serbasti,    

A te favelli questo,A te favelli questo,A te favelli questo,A te favelli questo,    

Dal cor piDal cor piDal cor piDal cor più che che che che dal ciglio e dal ciglio e dal ciglio e dal ciglio es-s-s-s-

presso,presso,presso,presso,    

Dolce pianto di gioia,Dolce pianto di gioia,Dolce pianto di gioia,Dolce pianto di gioia,    

E questo amplesso.E questo amplesso.E questo amplesso.E questo amplesso.    

CompagneCompagneCompagneCompagne............ teneri amici teneri amici teneri amici teneri amici............    

Ah madre, ah qual gioia!Ah madre, ah qual gioia!Ah madre, ah qual gioia!Ah madre, ah qual gioia!    

Lieve gezellen, en jullie beste Lieve gezellen, en jullie beste Lieve gezellen, en jullie beste Lieve gezellen, en jullie beste 

vrienden, die zo veel delen in vrienden, die zo veel delen in vrienden, die zo veel delen in vrienden, die zo veel delen in 

mijn geluk, o hoe zoet dringen in mijn geluk, o hoe zoet dringen in mijn geluk, o hoe zoet dringen in mijn geluk, o hoe zoet dringen in 

AminaAminaAminaAmina’’’’s hart de gezangen binnen s hart de gezangen binnen s hart de gezangen binnen s hart de gezangen binnen 

die julliedie julliedie julliedie jullie liefde jullie ingeeft! liefde jullie ingeeft! liefde jullie ingeeft! liefde jullie ingeeft!    

    

    

Tot jou, lieve moeder,Tot jou, lieve moeder,Tot jou, lieve moeder,Tot jou, lieve moeder,    

ddddie mij, een weeskind,ie mij, een weeskind,ie mij, een weeskind,ie mij, een weeskind,    

ttttot deze dag van vreugdeot deze dag van vreugdeot deze dag van vreugdeot deze dag van vreugde koeste koeste koeste koester-r-r-r-

de, wil ik dit zeggen, de, wil ik dit zeggen, de, wil ik dit zeggen, de, wil ik dit zeggen,     

meer uit het hart dan uit mijn meer uit het hart dan uit mijn meer uit het hart dan uit mijn meer uit het hart dan uit mijn 

ogen,ogen,ogen,ogen,    

komen deze zoete tranen van gelukkomen deze zoete tranen van gelukkomen deze zoete tranen van gelukkomen deze zoete tranen van geluk    

en deze omhelzing.en deze omhelzing.en deze omhelzing.en deze omhelzing.    

GezellenGezellenGezellenGezellen............ beste vrienden beste vrienden beste vrienden beste vrienden............        

Ach moeAch moeAch moeAch moeder, ach wat een geluk.der, ach wat een geluk.der, ach wat een geluk.der, ach wat een geluk.    

    

Come per me serenoCome per me serenoCome per me serenoCome per me sereno    

Oggi rinacque il di!Oggi rinacque il di!Oggi rinacque il di!Oggi rinacque il di!    

Come il terren fioriCome il terren fioriCome il terren fioriCome il terren fiori    

Piu bello e ameno!Piu bello e ameno!Piu bello e ameno!Piu bello e ameno!    

Mai di piu lieto aspettoMai di piu lieto aspettoMai di piu lieto aspettoMai di piu lieto aspetto    

Natura non brillNatura non brillNatura non brillNatura non brillóóóó::::    

Amor la coloroAmor la coloroAmor la coloroAmor la coloro    

Del mio diletto.Del mio diletto.Del mio diletto.Del mio diletto.    

    

Hoe lieflijkHoe lieflijkHoe lieflijkHoe lieflijk    

iiiis voor mij de dag ontwaakt!s voor mij de dag ontwaakt!s voor mij de dag ontwaakt!s voor mij de dag ontwaakt!    

Hoe de bloemen schitterenHoe de bloemen schitterenHoe de bloemen schitterenHoe de bloemen schitteren    

nnnnog sog sog sog schooner en lieflijker als chooner en lieflijker als chooner en lieflijker als chooner en lieflijker als 

voorheen!voorheen!voorheen!voorheen!    

Nooit scheen de natuur Nooit scheen de natuur Nooit scheen de natuur Nooit scheen de natuur     

mmmmij heerlijker toe.ij heerlijker toe.ij heerlijker toe.ij heerlijker toe.    

De liefde kleurt haarDe liefde kleurt haarDe liefde kleurt haarDe liefde kleurt haar    

ddddoor mijn geluk.oor mijn geluk.oor mijn geluk.oor mijn geluk.    

 

                                                 
17 Ibid., pp. 57-61. 
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Afbeelding 1. Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La sonnambula. 
 
In de melodie (zie afbeelding 1) komt Amina’s sereniteit in de eerste plaats tot uitdrukking in 
de regelmatige vorm: een opeenvolging van frasen van telkens vier maten (a, a’, b, a’’, a’’’). 
Deze regelmaat is opvallend in vergelijking met de openingsaria’s van Bellini’s eerdere hel-
dinnen uit La straniera en I Capuleti e i Montecchi. Dit zijn echter gecompliceerde persona-
ges die zich dienovereenkomstig in gecompliceerde vormen uitdrukken.18 Amina beheerst 
verder haar stem in alle registers, van hoog tot laag, met een nadruk in de hoogte op het 
woord ‘amor’. Maar wat nog sterker bijdraagt aan het gevoel van harmonie en onschuld zijn 
de vele coloraturen. Nu zijn coloraturen in belcanto-opera’s een normale uitdrukkingswijze 
zonder eenduidige betekenis en hun betekenis hangt af van de context waarin ze optreden (zo-
als we nog zullen zien spelen ze ook een cruciale rol in waanzinaria’s). De protserige zangstijl 
van Lisa uit La sonnambula karakteriseert haar bijvoorbeeld als een oppervlakkige konkelaar-
ster.19 In ‘Come per me sereno’ zijn de coloraturen echter zo gelijkmatig verdeeld en geïnte-
greerd in het muzikale vertoog dat ze een suave indruk maken op de manier zoals Friedrich 
Lippmann het verwoordt: ‘manche Themen der Sonnambula wirken durch die Melismen, die 
sich um ihren Kern ranken, luftiger und eleganter als alles, was Bellini bis 1831 geschrieben 
hat’ (hierop geeft hij direct ‘Come per me sereno’ als notenvoorbeeld).20 Uit de cabaletta die 
op deze cantabile volgt, blijkt ook niets dan onbekommerdheid: ‘‘Sovra il sen la man mi po-
sa’, […] is one of Bellini’s most exhilarating melodies with its spontaneous air of sheer de-
light, its rapid descending scale passages, and its joyously carefree coloratura.’21 Aan het be-
gin van de opera geeft Amina via coloraturen lucht aan haar verbondenheid met het landschap 
en de berggemeenschap. Anders gezegd: ze leeft de Rousseauiaanse idylle.  

                                                 
18 Ibid., p. 58. 
19 Mary Ann Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, Opera, 53/3 (maart 2002), p. 281. 
20 Lippmann, Vincenzo Bellini und die Italienische opera seria seiner zeit, pp. 263-264. 
21 Osborne, The Bel Canto Opera of Rossini, Donizetti and Bellini, p. 335. 
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   Amina’s karakter van ingénue kan verder worden onderstreept door de stemkwaliteit van de 
zangeres. Naar mijn mening is Barbara Hannigan niet alleen door Ayres voor de rol als meisje 
gecast om haar specialisme in moderne vocale technieken, maar ook vanwege de heldere 
klankkleur van haar stem (of andersom: Ayres heeft de rol van het meisje gecreëerd vanwege 
de stemkarakteristieken van Hannigan). Ayres maakt hier gebruik van een conventionele rela-
tie tussen stemtype en personage. In Garcia’s Traité vinden we bij de bespreking van de tim-
bres de volgende opmerking: ‘The character of these timbres is necessarily related to the age 
and to the nature of the organ of each individual; let us even say that in young singers extreme 
freshness should be the dominant quality: it indicates an organ which is in all its virginity.’22 
Het heeft er de schijn van dat Garcia meent dat een heldere stemkwaliteit slechts is voorbe-
houden aan jonge zangeressen want hij ziet het als een dwaling wanneer ‘singers already 
aged, borrow, in order to rejuvenate themselves, a childish timbre’.23 Ik denk echter dat niet 
leeftijd doorslaggevend is maar veeleer ‘the nature of the organ’. Tijdens het Holland Festival 
van 2007 klonk de toen zestigjarige Edita Gruberova bijvoorbeeld nog als een groen blaadje.24 
Garcia’s opmerking raakt wel aan de reden voor de associatie van een heldere stem met jeug-
digheid. Het is namelijk een natuurlijk verschijnsel dat de stem met het klimmen der jaren 
daalt.25 Joke Dame stelt dat een hoge en heldere vrouwenstem op die grond wordt geassoci-
eerd met een ‘jong, onschuldig meisje; meer met een kind dan met een volgroeide vrouw’.26 
Daaruit volgt ook de verbinding van een hoge heldere stem met onrijpheid en maagdelijkheid 
en van een lage volle stem met seksuele volwassenheid.27 Van deze conventie wordt bijvoor-
beeld ook gebruikt gemaakt door vrouwen in rockmuziek van wie de diepe, ruwe stem een 
ruig leven suggereert.28 De vastgestelde metaforische relatie tussen berglandschap en maagd 
die was gegrond op zuiverheid, kan derhalve worden doorgetrokken naar de hoge, heldere 
vrouwelijke zangstem. 
   Laten we aan de hand van de sopranen A en B uit de ‘Methode’ eens bekijken of zij Amina 
karakteriseren als een ingénue. De coloraturen en toonhoogte zijn in principe door de compo-
nist vastgelegd dus concentreer ik mij allereerst op de klankkleur van de stem. 

 
Afbeelding 2. Spectrogram van een fragment uit Amina’s eerste recitatief uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door sopraan A. 

                                                 
22 Garcia, Complete Treatise: Part Two, p. 160, voetnoot 64. 
23 Ibid. 
24 Misha spel schreef naar aanleiding van dit concert in het NRC van 25 juni 2007: ‘De stem van Gruberova is – 
zelfs als je haar leeftijd buiten beschouwing laat – in de draagkracht en energie van de topregisters hors con-
cours’. 
25 Zie A.C.M. Rietveld & V.J. van Heuven, Algemene Fonetiek (Bussum: Coutinho, 1997), p. 325. Tot de leeftijd 
van ca. 60 jaar daalt de gemiddelde toonhoogte waarop wordt gesproken om daarna weer licht te stijgen. 
26 Joke Dame, Het zingend lichaam: betekenissen van de stem in westerse vocale muziek (Kampen: Kok Agora, 
1994), p. 108. 
27 Ibid., p. 109. 
28 Hannah Bosma & Patricia Pisters, Madonna (Amsterdam: Ooievaar 2000), p. 150. 
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Afbeelding 3. Spectrogram van een fragment uit Amina’s eerste recitatief uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door sopraan B. 
 
Beide sopranen zingen met een heldere toon, zichtbaar aan de rijkelijke aanwezigheid van 
energie in de hoge harmonischen waarbij sopraan A wordt geholpen door een betere opname. 
De toon is over het algemeen strak, met enkel inflecties aan het eind van beide frasen door 
sopraan A. Zowel sopraan A als sopraan B beschouwen Amina bij hun eerste optreden als in-
génue. In het volgende fragment uit hetzelfde recitatief blijkt er echter iets meer aan de hand 
te zijn: 
 

 

 
Afbeelding 4. Spectrogram van een fragment uit Amina’s eerste recitatief uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door sopraan A. 
 
Sopraan A geeft uitdrukking aan haar tranen van geluk door ‘pianto’ dof te zingen en ‘gioia’ 
helder. Op zich levert dit chiaroscuro-gebruik een fraaie toonschildering op, maar het contrast 
is wel wat sterk aangezet voor een onwetend meisje. Bovendien lijkt het alsof ze haar verdriet 
bij de tekstherhaling probeert te verbergen achter een wat geforceerd luide toon; haar tranen 



 37 

blijven op de achtergrond aanwezig via een kleine inflectie op /dol/. Hoe anders pakt sopraan 
B dit fragment aan: 
 

 

 
Afbeelding 5. Spectrogram van een fragment uit Amina’s eerste recitatief uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door sopraan B. 
 
We zien hier weliswaar ook een contrast tussen dof en helder op ‘pianto’ en ‘gioia’ maar het 
verschil komt op /to/ geleidelijk tot stand. Ook zingt sopraan B ‘gioia’ vrij snel wat een 
opgeruimde indruk maakt, versterkt door de strakke, heldere klank bij de tekstherhaling; 
‘pianto’ krijgt daarin weer dezelfde geleidelijke behandeling. Het verschil tussen sopraan A 
en B komt duidelijk tot uitdrukking in de laatste maat. Beiden zingen ze een F’’ in plaats van 
de genoteerde Bes’ maar sopraan A maakt /ples/ abrupt doffer terwijl sopraan B opnieuw voor 
geleidelijkheid kiest. Bovendien legt sopraan B de sterk nadruk op haar hoge noot door hem 
9.7 seconden aan te houden tegenover slechts 3.9 seconden door sopraan A. Sopraan B 
verklankt wat mij betreft probleemloos de ingénue: uit haar heldere, strakke toon en 
geleidelijke overgangen spreekt een gelijkmoedig karakter. Bij sopraan A vermoed ik diepere 
gronden, een rijker geschakeerd emotioneel leven dat minder goed verenigbaar lijkt met een 
ingénue. Maar misschien vergis ik mij, het is tenslotte een emotionele dag voor haar. 
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Afbeelding 6. Spectrogram van de eerste frase uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan A. 
 

 
Afbeelding 7. Spectrogram van de eerste frase uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan B. 
 
In de cavatina is de lucht inderdaad geklaard voor sopraan A. Ze doet in helderheid niet onder 
voor sopraan B al maakt ze aan het eind van beide periodes een inflectie. Sopraan B bena-
drukt de hoogste noot nog maar eens (2.9 sec. bij een aanvangstempo van kwartnoot= 56 te-
genover 1.1 sec. bij sopraan A bij kwartnoot= 54 (!)). Deze ietwat koket aandoende eigen-
schap blijkt ook uit de uitvoering van haar triller even verderop.   
 

 
Afbeelding 8. Spectrogram van de trillers uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan A (links) en sopraan B (rechts). 
 
Sopraan B neemt voor haar triller bijna de dubbele tijd als sopraan A al is de klank minder 
uitbundig dan die van sopraan A die er halverwege ook nog een zetje aan geeft.  



 39 

 

 
Afbeelding 9. Spectrogram van de vierde frase uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan A. 
 

 
Afbeelding 10. Spectrogram van de vierde frase uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan A. 
 
Een stralende glimlach breekt door bij sopraan A als de liefde ter sprake komt. De energie 
wordt nu gefaseerd afgebouwd in plaats van abrupt en de As’’ duurt ook bijna even lang als 
bij sopraan B (2.0 sec. om 2.2 sec.) bij wie we goeddeels hetzelfde beeld zien. De minder na-
drukkelijk lange hoge noot verleidt haar echter aan het eind van de frase tot het improviseren 
van enkele coloraturen waarin ze de As’’ weer opzoekt; alsof ze geen misverstand over haar 
zuivere karakter wil laten bestaan. Kijken we tot besluit nog naar de slotcadens: 
 

 
Afbeelding 11. Spectrogram van de slotcadens uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan A. 
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Afbeelding 12. Spectrogram van de slotcadens uit Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’ uit Bellini’s La 
sonnambula gezongen door sopraan B. 
 
Beide sopranen improviseren coloraturen maar wederom is het vooral sopraan B die de hoog-
te opzoekt. Zij zingt een Ces’’’en een C’’’ waar sopraan A het bij een Bes’’ laat; bovendien 
eindigt ze met een 10.8 seconden aangehouden Bes’’ voorzien van een messa di voce, typisch 
voor haar gelijkmoedigheid. Verder zingt sopraan A haar versieringen onder één lijn waar so-
praan B staccato drieklanken laat horen. Een typerend slot van deze vergelijking van twee uit-
voering van ‘Come per me sereno’: sopraan A eindigt dan wel stralender, het is vooral so-
praan B die met haar coloraturen en triller, nadruk op de hoogte en continuïteit in plaats van 
contrast in het kleuren bij mij de indruk wekt van een jong onschuldig meisje. In het vervolg 
van dit hoofdstuk laat ik sopraan A om die reden even voor wat ze is en beperk ik me tot so-
praan B.  
 
De realiteit  
 
Tot zover is er letterlijk en figuurlijk geen wolkje aan de lucht in La sonnambula. In een idyl-
lisch berglandschap drukt een geïdealiseerd meisje zich uit in gepaste melodieën; in de uitvoe-
ring van sopraan B is het geluk volmaakt. Maar dan gebeuren er een aantal zaken die de idylle 
verstoren. 
 

ZEVENDE TOONEEL.ZEVENDE TOONEEL.ZEVENDE TOONEEL.ZEVENDE TOONEEL.    

Elvino en Amina.Elvino en Amina.Elvino en Amina.Elvino en Amina.    

    

   Elvino ontevreden dat Rodolfo zoo veel attentie voor Amina getoond heeft,    Elvino ontevreden dat Rodolfo zoo veel attentie voor Amina getoond heeft,    Elvino ontevreden dat Rodolfo zoo veel attentie voor Amina getoond heeft,    Elvino ontevreden dat Rodolfo zoo veel attentie voor Amina getoond heeft, 

waarmede zij, alwaarmede zij, alwaarmede zij, alwaarmede zij, als vrouw, natuurlijk gevleid was, maakt haar daar over ves vrouw, natuurlijk gevleid was, maakt haar daar over ves vrouw, natuurlijk gevleid was, maakt haar daar over ves vrouw, natuurlijk gevleid was, maakt haar daar over ver-r-r-r-

wijten, zij vraagt hem saresti geloso? (zoudt gij misschien jaloersch zijn?) wijten, zij vraagt hem saresti geloso? (zoudt gij misschien jaloersch zijn?) wijten, zij vraagt hem saresti geloso? (zoudt gij misschien jaloersch zijn?) wijten, zij vraagt hem saresti geloso? (zoudt gij misschien jaloersch zijn?) 

Di chi? (van wien?).Di chi? (van wien?).Di chi? (van wien?).Di chi? (van wien?).    

 
De geliefden herstellen het scheurtje echter direct in het duet ‘Son geloso del zefiro’ dat wordt 
afgesloten met de woorden: 
 

Beiden.Beiden.Beiden.Beiden.    
Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.    
Ah costante nel tuo, nel mio senoAh costante nel tuo, nel mio senoAh costante nel tuo, nel mio senoAh costante nel tuo, nel mio seno    
Sia la fede che amore avvalora!Sia la fede che amore avvalora!Sia la fede che amore avvalora!Sia la fede che amore avvalora!    
E sembiante a mattino serenoE sembiante a mattino serenoE sembiante a mattino serenoE sembiante a mattino sereno    
Per noi sempre la vita sera.Per noi sempre la vita sera.Per noi sempre la vita sera.Per noi sempre la vita sera.    

Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu 

meer!meer!meer!meer!    Laat in uw hart en in het Laat in uw hart en in het Laat in uw hart en in het Laat in uw hart en in het 

mmmmijne het vertrouwen blijven ijne het vertrouwen blijven ijne het vertrouwen blijven ijne het vertrouwen blijven 

waarop de liefde bwaarop de liefde bwaarop de liefde bwaarop de liefde beeeerust. rust. rust. rust.     
En gelijk aan een zonnigen morgen En gelijk aan een zonnigen morgen En gelijk aan een zonnigen morgen En gelijk aan een zonnigen morgen     
zal ons het leven steeds zijn.zal ons het leven steeds zijn.zal ons het leven steeds zijn.zal ons het leven steeds zijn.    
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Maar na deze schijnbeweging en na ruim een uur opera, komt het dramatische conflict dan 
toch eindelijk tot stand. 
 

NEGENDE TOONEEL.NEGENDE TOONEEL.NEGENDE TOONEEL.NEGENDE TOONEEL.    

KaKaKaKamer in de herberg.mer in de herberg.mer in de herberg.mer in de herberg.    

Rodolfo en Lisa.Rodolfo en Lisa.Rodolfo en Lisa.Rodolfo en Lisa.    

    

      Hier verschijnt Amina, zij is gekleed in een wit nachtgewaad      Hier verschijnt Amina, zij is gekleed in een wit nachtgewaad      Hier verschijnt Amina, zij is gekleed in een wit nachtgewaad      Hier verschijnt Amina, zij is gekleed in een wit nachtgewaad;;;; aan het  aan het  aan het  aan het 

venster ziet men het einde van den trap waar langs zij gekomen is. Zij venster ziet men het einde van den trap waar langs zij gekomen is. Zij venster ziet men het einde van den trap waar langs zij gekomen is. Zij venster ziet men het einde van den trap waar langs zij gekomen is. Zij 

slaapt: zij is slaapwandelaarster en komt langzaam in het midden der kamslaapt: zij is slaapwandelaarster en komt langzaam in het midden der kamslaapt: zij is slaapwandelaarster en komt langzaam in het midden der kamslaapt: zij is slaapwandelaarster en komt langzaam in het midden der kamer.er.er.er.    

   Rodolfo herkent Amina als het mooie dorpsbruidje. Amina spreekt in haar    Rodolfo herkent Amina als het mooie dorpsbruidje. Amina spreekt in haar    Rodolfo herkent Amina als het mooie dorpsbruidje. Amina spreekt in haar    Rodolfo herkent Amina als het mooie dorpsbruidje. Amina spreekt in haar 

slaap tot Elvino en plaagtslaap tot Elvino en plaagtslaap tot Elvino en plaagtslaap tot Elvino en plaagt dien over zijn jaloerschheid.  dien over zijn jaloerschheid.  dien over zijn jaloerschheid.  dien over zijn jaloerschheid. Rodolfo is in Rodolfo is in Rodolfo is in Rodolfo is in 

tweestrijd met zich zelven of hij haar niet wakker moet maken. Lisa half tweestrijd met zich zelven of hij haar niet wakker moet maken. Lisa half tweestrijd met zich zelven of hij haar niet wakker moet maken. Lisa half tweestrijd met zich zelven of hij haar niet wakker moet maken. Lisa half 

ziende dat Amina hare hand uitstrziende dat Amina hare hand uitstrziende dat Amina hare hand uitstrziende dat Amina hare hand uitstrekt tot den denkbeeldigen Elvino en hare ekt tot den denkbeeldigen Elvino en hare ekt tot den denkbeeldigen Elvino en hare ekt tot den denkbeeldigen Elvino en hare 

woorden hoorend roept uit: Traditrice (trouweloze!).woorden hoorend roept uit: Traditrice (trouweloze!).woorden hoorend roept uit: Traditrice (trouweloze!).woorden hoorend roept uit: Traditrice (trouweloze!).    
≈    

   Amina, droomende van de huwelijksceremonie.   Amina, droomende van de huwelijksceremonie.   Amina, droomende van de huwelijksceremonie.   Amina, droomende van de huwelijksceremonie.    
≈    

   Rodolfo gaat naar de deur om de kamer te verlaten. Hij hoort menschen k   Rodolfo gaat naar de deur om de kamer te verlaten. Hij hoort menschen k   Rodolfo gaat naar de deur om de kamer te verlaten. Hij hoort menschen k   Rodolfo gaat naar de deur om de kamer te verlaten. Hij hoort menschen ko-o-o-o-

men, vertrekt door het venster waardoor Amina gekomen is en sluit dat. Zij men, vertrekt door het venster waardoor Amina gekomen is en sluit dat. Zij men, vertrekt door het venster waardoor Amina gekomen is en sluit dat. Zij men, vertrekt door het venster waardoor Amina gekomen is en sluit dat. Zij 

steeds slapende werpt zich op de sofa.steeds slapende werpt zich op de sofa.steeds slapende werpt zich op de sofa.steeds slapende werpt zich op de sofa.    

    

ELFDE TOONEEL.ELFDE TOONEEL.ELFDE TOONEEL.ELFDE TOONEEL.    

Amina, Teresa, Elvino, Lisa en de boeren.Amina, Teresa, Elvino, Lisa en de boeren.Amina, Teresa, Elvino, Lisa en de boeren.Amina, Teresa, Elvino, Lisa en de boeren.    

    

   Lisa heeft intusschen Elvino verwittigd en deze komt met Teresa en haar    Lisa heeft intusschen Elvino verwittigd en deze komt met Teresa en haar    Lisa heeft intusschen Elvino verwittigd en deze komt met Teresa en haar    Lisa heeft intusschen Elvino verwittigd en deze komt met Teresa en haar 

het huis binnen. Lisa werpt Elvino nu te gemoet: Mira e credi agli occhi thet huis binnen. Lisa werpt Elvino nu te gemoet: Mira e credi agli occhi thet huis binnen. Lisa werpt Elvino nu te gemoet: Mira e credi agli occhi thet huis binnen. Lisa werpt Elvino nu te gemoet: Mira e credi agli occhi tu-u-u-u-

oi. (Zie en geloof uw eigen oogen.)oi. (Zie en geloof uw eigen oogen.)oi. (Zie en geloof uw eigen oogen.)oi. (Zie en geloof uw eigen oogen.)    

   Amina ontwaakt bij het r   Amina ontwaakt bij het r   Amina ontwaakt bij het r   Amina ontwaakt bij het rumoer en begrijpt niets van de zaak, te minder umoer en begrijpt niets van de zaak, te minder umoer en begrijpt niets van de zaak, te minder umoer en begrijpt niets van de zaak, te minder 

daar Elvino haar van verraad beticht. Zij werpt zich in Teresadaar Elvino haar van verraad beticht. Zij werpt zich in Teresadaar Elvino haar van verraad beticht. Zij werpt zich in Teresadaar Elvino haar van verraad beticht. Zij werpt zich in Teresa’’’’s armen.s armen.s armen.s armen.    
≈    

   Elvino verstoot Amina ondanks zij hare onschuld blijft protesteeren.   Elvino verstoot Amina ondanks zij hare onschuld blijft protesteeren.   Elvino verstoot Amina ondanks zij hare onschuld blijft protesteeren.   Elvino verstoot Amina ondanks zij hare onschuld blijft protesteeren.    
≈    

   Allen verlaten het huis met bedreigingen tegen Amina, die in Teresa   Allen verlaten het huis met bedreigingen tegen Amina, die in Teresa   Allen verlaten het huis met bedreigingen tegen Amina, die in Teresa   Allen verlaten het huis met bedreigingen tegen Amina, die in Teresa’’’’s s s s 

armen valt.armen valt.armen valt.armen valt.    

    

Eind van het eerste bedrijf.Eind van het eerste bedrijf.Eind van het eerste bedrijf.Eind van het eerste bedrijf.    

 

We zitten pas in de pauze en de melodieën zijn bijzonder fraai, maar wat werkt Amina mij op 
de zenuwen. Ze is van een onnozele onnozelheid. In de ogen van Elvino mag ze dan een 
schuine schaats hebben gereden, wij weten dat ze daar niets aan kon doen. Romani leunt voor 
de spanningsboog in La sonnambula sterk op de techniek van dramatische ironie: het publiek 
weet meer dan de personages op het toneel en zweeft tussen hoop en vrees of Amina’s on-
schuld wordt aangetoond. Het publiek wordt zo verleid sympathie voor Amina te voelen. 
Maar dat valt tegenwoordig nog niet mee want het is lastig het vrouwbeeld en de toon van La 
sonnambula serieus te nemen, verzucht ook Senici: ‘Our culture seems to think its idealised 
depiction of feminine virtue and its sudden shifts in tone from the tear-jerkingly sentimental 
to the salaciously comic too distant from present-day sensibilities to grant the work canonical 
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status.’29 Senici wil La sonnambula echter graag serieus nemen, niet alleen in haar eigen tijd 
maar ook in de onze. Daartoe stelt hij de traditionele receptie van de opera als een pastorale 
idylle ter discussie en biedt hij een alternatieve lezing.30 
   Senici’s eerste nuancering van de idylle is van algemene aard. De genoemde deseksualise-
ring van de opera was op zichzelf een ambigu en tegenstrijdig verschijnsel en in wezen zelfs 
vrij oppervlakkig. Neem een ingénue zoals Amina: ze is voortdurend verliefd in de opera 
maar heeft nooit seks, praat er niet over en denkt er ogenschijnlijk ook nooit aan. Maar te-
gelijkertijd wordt de ingénue juist gekarakteriseerd door haar seksuele geschiedenis (precies 
door het ontbreken daarvan) en haar veronderstelde seksuele toekomst, ‘thus revealing the ni-
neteenth-century obsession with both female sexuality and its concealment, with both the 
promotion of female virginity and the taboo of its representation, with its exaltation as the 
ideal state - presumably to be desired for ever- and at the same time its temporality’.31 Seks 
lag dus vlak onder de oppervlakte, zeker in een moreel problematisch genre als de opera, en al 
helemaal in de moreel meest problematische nationale traditie, de Italiaanse. Vervolgens 
neemt Senici specifiek La sonnambula onder de loep. In zijn interpretatie blijkt het leven op 
de Alp heel wat minder paradijselijk te zijn. 
 
Zwitserland of Sicilië? 
 
Bellini definieert volgens Senici het Alpenlandschap niet scherp in zijn partituur. De muziek 
is weliswaar vanaf de ouverture onmiskenbaar rustiek maar niets wijst speciaal op de nabij-
heid van bergen. Het ontbreken van de ranz des vaches kan nog worden toegeschreven aan de 
Italiaanse operatraditie waarin het landschap nu eenmaal geen orkestrale stem had maar Belli-
ni laat zelfs de wel gebruikelijke vocale echo-effecten achterwege om aan te geven dat Amina 
zich op grote hoogte bevindt. Een gunstige gelegenheid tot geografische plaatsbepaling doet 
zich in het libretto voor als een ‘roep om de kudde’ in de eerste akte de vallende avond aan-
kondigt. Bellini maakt echter van het door Romani op dit punt voorgeschreven geluid van de 
doedelzak een vrij neutraal hoornmotief dat in de verte wordt geëchood (zie afbeelding 13). 
Hij vermijdt zo niet alleen de verbinding met de Zuidelijke Apennijnen van Paisiello’s des-
tijds welbekende Nina (waarin de schemering ook wordt ingeleid door een herder met een op 
de doedelzak gelijkend instrument (de zampogna)) maar ook een nadrukkelijke associatie met 
bergen. Bellini lijkt dus in tegenstelling tot Romani onwillig te zijn het publiek een duidelijk 
berglandschap te verschaffen. 
 

 
Afbeelding 13. Hoornmotief uit de eerste akte van Bellini’s La sonnambula, met de aanduiding: ‘het geluid van 
doedelzakken wordt gehoord dat de kudde terugleidt naar de schaapskooi’. 
 

                                                 
29 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 21. 
30 Idyllische interpretaties van La sonnambula zijn onder meer te vinden in bloemlezingen van operalibretti en in 
Bellinimonografieën. Zie bijvoorbeeld Jessica M. MacMurray (ed), The book of 101 opera librettos (New York: 
Black Dog & Leventhal, 1996), p. 27; Herbert Weinstock, Vincenzo Bellini: his Life and his Operas (New York: 
Knopf, 1971), pp. 332-334. Voor een overzicht van de negentiende-eeuwse receptie van La sonnambula, zie Se-
nici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 53. 
31 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 14. 
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Deze geografische onbestemdheid heeft zijn weerslag gevonden in de vroege receptie van La 
sonnambula. Niet zelden werd het werk geïnterpreteerd als een zuidelijke pastorale idylle in 
de lijn van de Griekse bucolische dichter Theocritus (derde eeuw voor Christus) die net als 
Bellini van Sicilië afkomstig was.32 In de negentiende eeuw was een dergelijke koppeling van 
biografie aan kunstwerk een gangbare praktijk en La sonnambula bood daartoe nog een ande-
re mogelijkheid. In de zomer vóór het componeren van La sonnambula verbleef Bellini aan de 
oevers van het Comomeer. Dit voorgebied van de Alpen met zijn mediterraanse ambiance 
bood de perfecte samensmelting van Zwitserland en Sicilië. Bellini zou bij het componeren 
van La sonnambula hebben geput hebben uit zijn zomerse herinneringen en Lombardije is dan 
ook voorgesteld als de werkelijke plaats van handeling.33 Hoe men ook denkt over zulke me-
thodes en interpretaties, ze zijn een indicatie voor het gebrek aan geografische specificiteit in 
La sonnambula. Dergelijke lezingen worden verder in de hand gewerkt door de decors van 
Alessandro Sanquirico voor de eerste productie van La sonnambula. Enerzijds laten de daar-
van bewaard gebleven ingekleurde gravures hooggebergte en pijnbomen zien, anderzijds is 
een deel van de vegetatie typisch voor lager gelegen gebieden. Ook de kostuums van de eerste 
productie behoren niet onmiskenbaar toe aan Alpbewoners maar zijn van een algemeen lande-
lijke bevalligheid.34  
   De speelruimte die het landschap van La sonnambula toestaat, maakt volgens Senici de weg 
vrij voor een interpretatie waarin Bellini en Romani het traditionele idyllische beeld van de 
Alpen in twijfel trekken, te beginnen bij de dorpsgemeenschap. In een ondubbelzinnig Alpen-
landschap zouden de bergbewoners zijn geïdealiseerd in de lijn van de Rousseauiaanse Itali-
aanse operatraditie. Maar doordat Bellini’s landschap van een generieke rusticiteit is, komt 
het platteland weer in beeld; het weinig idyllische, ‘realistische’ platteland welteverstaan zo-
als het operapubliek het destijds zag. De idylle van La sonnambula komt zo op de tocht te 
staan op vergelijkbare wijze als Shelley’s confrontatie met de werkelijke Alpbewoners die 
hem zo rauw op het dak viel (ter herinnering, hij beschreef hen als ‘half deformed or idiotic’). 
De portrettering van de bergbewoners in La sonnambula is ook niet bepaald vleiend. Waar 
Amina haar dorpsgenoten aanspreekt met ‘dierbare gezellen’ (‘care compagne’) en ‘lieve 
vrienden’ (‘teneri amici’) en zij op hun beurt Amina aanvankelijk adoreren en zelfs namens 
haar verhaal gaan halen bij de graaf, zijn ze even later evenzo opgetogen over Elvino’s huwe-
lijksvoornemen met zijn nieuwe bruid Lisa; als Amina uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn, 
kiezen ze van de weeromstuit weer haar zijde. Deze wispelturigheid kan natuurlijk komisch 
bedoeld zijn. Het is in ieder geval een vinding van Romani want in het ballet-pantomime La 
Somnambule uiten de bewoners juist hun zorg over de omslag van de mannelijke protagonist. 
Maar het is moeilijk een zweem van parodie te ontdekken en ik stem in met Senici’s conclusie 
dat Romani’s tekst niet anders dan serieus kan worden genomen.35 Verder geloven de berg-
bewoners in bovennatuurlijke verschijnselen want ze zien de ’s nacht in haar witte nachthemd 
slaapwandelende Amina aan voor een huiveringwekkend spook. Ten slotte gedragen ze zich 
ten opzichte van Rodolfo nogal kruiperig maar doen ze zijn rationele verklaringen voor Ami-
na’s gedrag en voor het vermeende spook resoluut af als sprookjes. Om kort te gaan: ‘Our vil-
lagers are surely obtuse, servile, narrow-minded and self-righteous.’36  
   Er blijft in La sonnambula dus weinig over van Rousseau’s tot voorbeeld strekkende berg-
bewoners. Deze uitholling van de idylle is echter alleen mogelijk binnen de context van de 
negentiende-eeuwse constructie van het Alpenlandschap. Had de handeling zich op het platte-
land afgespeeld, dan was de idyllische representatie niet geproblematiseerd aangezien het 

                                                 
32 Ibid., p. 53. 
33 Ibid., p. 54.  
34 Ibid., pp. 44-51. 
35 Ibid., p. 57. 
36 Ibid. 
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platteland en zijn bewoners al niet langer de idylle belichaamden. Senici drukt dit treffend uit: 
‘In order to come down, one needed to go up first, or at least begin the ascent.’37 Maar ook de 
twee protagonisten, Amina en Elvino, bevinden zich volgens Senici halverwege de berg. Uit 
een close reading van tekst en muziek blijkt hun relatie heel wat minder ideaal dan in de regel 
voorgesteld.  
 
Karakterisering  
 
De beslissing van Elvino om van het een op het andere moment Lisa in plaats van Amina te 
trouwen is dramatisch gezien misschien wel het meest problematische aspect van La sonnam-
bula. Toch is dit egocentrische gedrag van Elvino niet zonder precedent. Al in hun eerste ge-
zamenlijke optreden zijn de verhoudingen tussen de gelieven duidelijk. Elvino schenkt Amina 
bij de huwelijksvoltrekking zijn land, zijn huis, zijn naam, kortom al zijn bezittingen; zij kan 
hem niets anders dan haar hart schenken. De boodschap van deze mierzoete scène is duidelijk: 
het weesmeisje Amina mag haar handen dichtknijpen dat ze een rijke grondbezitter als Elvino 
heeft weten te strikken. Maar Elvino lijkt aanvankelijk niet zwaar te tillen aan het standsver-
schil. Zijn cavatina ‘Prendi, l’anel ti dono’ (‘Neem; den ring geef ik u’) is in zijn vloeiende 
sierlijkheid even ongedwongen als de openingsscène van Amina. Bij de herhaling van de me-
lodie, nu in duet, blijkt voor een goed verstaander echter de ondergeschikte positie van Ami-
na. Ze harmoniseert op deemoedige afstand van een sext boven de melodie die Elvino op de 
oorspronkelijke toonhoogte zingt en die dus duidelijk aan hem toebehoort.38  
   Mag dit argument van Senici misschien wat gezocht lijken (het barst immers van dergelijke 
duetten in de operaliteratuur zonder dat er direct sprake is van onderworpenheid), het volgen-
de is dat naar mijn mening zeker niet. De overgang van Elvino’s cavatina naar zijn cabaletta 
bestaat uit een korte interjectie waarin Amina aangeeft slecht uit haar woorden te komen: 
 

Amina.Amina.Amina.Amina.    
Ah! vorrei trovar paroleAh! vorrei trovar paroleAh! vorrei trovar paroleAh! vorrei trovar parole    
A spiegar comA spiegar comA spiegar comA spiegar com’’’’io tio tio tio t’’’’adoro!adoro!adoro!adoro!    
Ma la voce, o mio tesoro,Ma la voce, o mio tesoro,Ma la voce, o mio tesoro,Ma la voce, o mio tesoro,    
Non rispondeNon rispondeNon rispondeNon risponde al mio pensier. al mio pensier. al mio pensier. al mio pensier.    

Ik wou dat ik woorden vondIk wou dat ik woorden vondIk wou dat ik woorden vondIk wou dat ik woorden vond    
oooom te zeggen hoe lief ik u heb!m te zeggen hoe lief ik u heb!m te zeggen hoe lief ik u heb!m te zeggen hoe lief ik u heb!    
Maar de taal, mijn afgodMaar de taal, mijn afgodMaar de taal, mijn afgodMaar de taal, mijn afgod    
sssschiet te kort voor wat ik zeggen chiet te kort voor wat ik zeggen chiet te kort voor wat ik zeggen chiet te kort voor wat ik zeggen 

wil.wil.wil.wil.    
 
Had Amina geen enkel probleem haar geluk onder woorden te brengen vóór Elvino’s op-
komst, in zijn aanwezigheid verliest ze dit vermogen kennelijk. Het baart haar ernstig zorgen 
zoals blijkt uit de chromatische baslijn en vele dissonante septiemakkoorden die Bellini 
plaatst onder een aarzelende, herhalende vocale lijn (zie afbeelding 14). 
 

                                                 
37 Ibid., p. 58. 
38 Ibid., p. 59.  
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Afbeelding 14. Amina’s interjectie in Elvino’s cavatina in de eerste akte van Bellini’s La sonnambula. 
 
Elvino kapt haar bruusk af. Hij heeft geen boodschap aan de problemen van zijn verloofde en 
zijn diatonische cabaletta in A-majeur wordt dan ook niet beïnvloed door Amina’s chromati-
sche zorgen in F-mineur. Hij zingt de volgende woorden: 
 

Elvino.Elvino.Elvino.Elvino.    
Tutto, ah! tutto in questo iTutto, ah! tutto in questo iTutto, ah! tutto in questo iTutto, ah! tutto in questo isssstantetantetantetante    
Parla a me del foco ondParla a me del foco ondParla a me del foco ondParla a me del foco ond’ ardi: ardi: ardi: ardi:    
Io lo leggo neIo lo leggo neIo lo leggo neIo lo leggo ne’ tuoi sguardi, tuoi sguardi, tuoi sguardi, tuoi sguardi,    
Nel tuo riso lusinghier!Nel tuo riso lusinghier!Nel tuo riso lusinghier!Nel tuo riso lusinghier!    
LLLL’alma mia nel tuo sembiantealma mia nel tuo sembiantealma mia nel tuo sembiantealma mia nel tuo sembiante    
Vede appien la tua scolpitaVede appien la tua scolpitaVede appien la tua scolpitaVede appien la tua scolpita    
E a lei volE a lei volE a lei volE a lei vola, a, a, a, è in lei rapita in lei rapita in lei rapita in lei rapita    
Di dolcezza e di piacer!Di dolcezza e di piacer!Di dolcezza e di piacer!Di dolcezza e di piacer!    

Alles, ja alles spreekt nuAlles, ja alles spreekt nuAlles, ja alles spreekt nuAlles, ja alles spreekt nu    
vvvvan an an an ’t vuur dat in mij gloeitt vuur dat in mij gloeitt vuur dat in mij gloeitt vuur dat in mij gloeit    
iiiik lees het in uw oogenk lees het in uw oogenk lees het in uw oogenk lees het in uw oogen    
iiiin uwen liefelijken lach!n uwen liefelijken lach!n uwen liefelijken lach!n uwen liefelijken lach!    
Mijn ziel ziet zich inMijn ziel ziet zich inMijn ziel ziet zich inMijn ziel ziet zich in    
uuuuw gelaat weerschijnen.w gelaat weerschijnen.w gelaat weerschijnen.w gelaat weerschijnen.    
eeeen vliegt tot u, wordt verruktn vliegt tot u, wordt verruktn vliegt tot u, wordt verruktn vliegt tot u, wordt verrukt    
vvvvan liefde en geluk.an liefde en geluk.an liefde en geluk.an liefde en geluk.    

 
Senici ziet in deze tekst een voorbeeld van Elvino’s egocentrisme.39 Het gaat om zíjn voor-
stelling van Amina’s gevoelens en de persoonlijke voornaamwoorden die betrekking hebben 
op hem zijn prominent voor die van haar geplaatst (‘io’-‘tuoi’ en ‘mia’-‘tua’). Er klinkt een 
zelfzuchtige en bezitterige opvatting van het huwelijk in door.  
   Amina lijkt in de loop van de opera voorzichtig in verzet te komen tegen haar ondergeschik-
te rol. Nadat Elvino wel heel lichtgeraakt reageert op Rodolfo’s vleierijen maken de gelieven 
het goed in het bovengenoemde duet ‘Son geloso del zefiro’. We zien aanvankelijk hetzelfde 
patroon als in hun vorige duet: Elvino zingt een melodie die Amina herhaalt en als de twee 
samenkomen zingt hij een geornamenteerde versie van deze melodie op de originele toon-
hoogte terwijl zij hem wederom een sext erboven volgt (dankzij Elvino’s lompe reactie op 
Amina’s zorgen overtuigt dit argument met terugwerkende kracht). Maar Amina’s expositie 

                                                 
39 Ibid., p. 61. 
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van de melodie is geen slaafse herhaling van Elvino’s vertoog stelt Mary Ann Smart.40 Vóór 
de letterlijke herhaling van zijn melodie aan het eind van haar uiteenzetting kneedt Amina de 
versieringen van de melodie in vormen die haar het best schikken. Bovendien parodieert ze 
Elvino’s beeldspraak die ze subtiel naar haar hand zet: 
 

Elvino.Elvino.Elvino.Elvino.    
Son geloso del zefiro erranteSon geloso del zefiro erranteSon geloso del zefiro erranteSon geloso del zefiro errante    
Che ti scherza col crine, col veloChe ti scherza col crine, col veloChe ti scherza col crine, col veloChe ti scherza col crine, col velo;;;;    
Fin del sol che ti mira dal cielo,Fin del sol che ti mira dal cielo,Fin del sol che ti mira dal cielo,Fin del sol che ti mira dal cielo,    
Fin del rivo che specchio ti fa.Fin del rivo che specchio ti fa.Fin del rivo che specchio ti fa.Fin del rivo che specchio ti fa.    

Ik ben jaloersch van den wind.Ik ben jaloersch van den wind.Ik ben jaloersch van den wind.Ik ben jaloersch van den wind.    
Die door uw haren, met uw sluier Die door uw haren, met uw sluier Die door uw haren, met uw sluier Die door uw haren, met uw sluier 

speelt,speelt,speelt,speelt, v v v van de zon, die van den an de zon, die van den an de zon, die van den an de zon, die van den 

hemhemhemhemel u bel u bel u bel u beeeestraalt, vstraalt, vstraalt, vstraalt, van den stroom an den stroom an den stroom an den stroom 

waarin in uw beeld zich spiegelt.waarin in uw beeld zich spiegelt.waarin in uw beeld zich spiegelt.waarin in uw beeld zich spiegelt.    
Amina.Amina.Amina.Amina.    

Son, mio bene, del zefiro amante,Son, mio bene, del zefiro amante,Son, mio bene, del zefiro amante,Son, mio bene, del zefiro amante,    
Perche ad esso il tuo nome confidoPerche ad esso il tuo nome confidoPerche ad esso il tuo nome confidoPerche ad esso il tuo nome confido    
Amo il sol, perche teco il divido,Amo il sol, perche teco il divido,Amo il sol, perche teco il divido,Amo il sol, perche teco il divido,    
Amo il rio, perche lAmo il rio, perche lAmo il rio, perche lAmo il rio, perche l’onda ti da.onda ti da.onda ti da.onda ti da.    

Ik heb den wind lief, mijn allesIk heb den wind lief, mijn allesIk heb den wind lief, mijn allesIk heb den wind lief, mijn alles    
oooomdat hij mimdat hij mimdat hij mimdat hij mij uw naam toefluij uw naam toefluij uw naam toefluij uw naam toefluis-s-s-s-

terttertterttert. . . . Ik heb de zon lief omdat Ik heb de zon lief omdat Ik heb de zon lief omdat Ik heb de zon lief omdat 

hij ook u bestraalt,hij ook u bestraalt,hij ook u bestraalt,hij ook u bestraalt, i i i ik heb den k heb den k heb den k heb den 

stroom lief, omdat hij u hier stroom lief, omdat hij u hier stroom lief, omdat hij u hier stroom lief, omdat hij u hier 

brengt.brengt.brengt.brengt.    

 
≈ 
 

Beiden.Beiden.Beiden.Beiden.    
Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.Mai piu dobbi! Timori mai piu.    
Etc.Etc.Etc.Etc.    

Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu Geen twijfel meer! Geen vrees nu 

meer!meer!meer!meer!    
Enz.Enz.Enz.Enz.    

 
Uit deze retorische manipulatie blijkt weinig meer van Amina’s eerdere verbale onvermogen 
noch van totale onderworpenheid.  
   De hierop volgende eerste slaapwandelscène waarin Amina wordt aangetroffen in de kamer 
van Rodolfo laat ik nu even voor wat hij is om er in hoofdstuk 4 uitgebreid op terug te komen 
(de scène is niet essentieel voor Senici’s betoog want hij laat hem zo goed als onbesproken). 
In zijn reactie op Amina’s vermeende ontrouw is Elvino voorspelbaar op zichzelf gericht. In 
zijn smartelijke cavatina noemt hij haar niet eens: 
 

ElvinoElvinoElvinoElvino....    
Tutto Tutto Tutto Tutto è sciolto.  sciolto.  sciolto.  sciolto.     
PiPiPiPiù per me non v per me non v per me non v per me non v’ha conforto.ha conforto.ha conforto.ha conforto.    
Il mio cor per sempre Il mio cor per sempre Il mio cor per sempre Il mio cor per sempre è morto morto morto morto    
alla gioia ed allalla gioia ed allalla gioia ed allalla gioia ed all’amor.amor.amor.amor.    

Alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij.     
Er rest mij geen troost meer.Er rest mij geen troost meer.Er rest mij geen troost meer.Er rest mij geen troost meer.    
Mijn hart is voor altijd dood Mijn hart is voor altijd dood Mijn hart is voor altijd dood Mijn hart is voor altijd dood     
voor geluk en voor liefde.voor geluk en voor liefde.voor geluk en voor liefde.voor geluk en voor liefde.    

 

                                                 
40 Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, p. 282. Senici gebruikt dit argument met een verwijzing naar Smart 
(Landscape and Gender in Italian Opera, p. 63). Smart baseert op haar beurt haar betoog deels op Senici. Dit is 
chronologisch mogelijk doordat Senici’s boek voortvloeide uit zijn dissertatie Virgins of the rocks: Alpine lands-
cape and female purity in early-nineteenth-century Italian opera (Cornell University, 1998). Ik gebruik beiden 
door elkaar aangezien ik de dissertatie niet heb weten te bemachtigen waardoor het onmogelijk is vast te stellen 
wie wat als eerste heeft gebruikt. Dit levert ook geen problemen op aangezien de interpretaties van beide auteurs 
in elkaars verlengde liggen. 
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Het komt tot een confrontatie met Amina die Elvino’s lyriek onderbreekt met een smeekbede. 
Elvino is niet voor rede vatbaar maar is toch van zijn stuk gebracht: hij moet het tweede cou-
plet van zijn cavatina nog voltooien maar in plaats van een conventionele herhaling van de 
melodie begint hij een nieuwe lyrische vorm. De tekst is wederom een en al zelfbeklag: 
 

Elvino.Elvino.Elvino.Elvino.    
Pasci il guardo e appaga lPasci il guardo e appaga lPasci il guardo e appaga lPasci il guardo e appaga l’almaalmaalmaalma    
delldelldelldell’eccesso deeccesso deeccesso deeccesso de’miei malimiei malimiei malimiei mali;;;;    
il piil piil piil più triste de triste de triste de triste de’ mortali mortali mortali mortali    
sono, o cruda, e il son per te.sono, o cruda, e il son per te.sono, o cruda, e il son per te.sono, o cruda, e il son per te.    

Verzadig uw oogen en een hart aan Verzadig uw oogen en een hart aan Verzadig uw oogen en een hart aan Verzadig uw oogen en een hart aan 

mijn grievende smart.mijn grievende smart.mijn grievende smart.mijn grievende smart.    
De ongeluDe ongeluDe ongeluDe ongelukkigste aller stervelikkigste aller stervelikkigste aller stervelikkigste aller stervelin-n-n-n-

gen ben ik, en dat ben ik door u.gen ben ik, en dat ben ik door u.gen ben ik, en dat ben ik door u.gen ben ik, en dat ben ik door u.    
 
Elvino ontneemt Amina haar ring en brengt zijn onderbroken scène tot een eind in een regel-
matige cabaletta. Niettegenstaande de tekst die spreekt van ambivalente gevoelens is dit voor 
Senici een teken dat hij de situatie weer meester is41: 
 

Elvino.Elvino.Elvino.Elvino.    
Ah! perchAh! perchAh! perchAh! perchè non posso odiarti, non posso odiarti, non posso odiarti, non posso odiarti,    
Infedel, comInfedel, comInfedel, comInfedel, com’ io vorrei! io vorrei! io vorrei! io vorrei!    
AhAhAhAh’ del tutto ancor non sei del tutto ancor non sei del tutto ancor non sei del tutto ancor non sei    
Cancellata dal mio cor.Cancellata dal mio cor.Cancellata dal mio cor.Cancellata dal mio cor.    
Possa un altro, ah! possa amartiPossa un altro, ah! possa amartiPossa un altro, ah! possa amartiPossa un altro, ah! possa amarti    
Qual tQual tQual tQual t’amo questamo questamo questamo quest’ infelice! infelice! infelice! infelice!    
Altro votoAltro votoAltro votoAltro voto’ o traditrice, o traditrice, o traditrice, o traditrice,    
Non temer Non temer Non temer Non temer dal mio dolor.dal mio dolor.dal mio dolor.dal mio dolor.    

Ha waarom kan ik u niet haten,Ha waarom kan ik u niet haten,Ha waarom kan ik u niet haten,Ha waarom kan ik u niet haten,    
ttttrouwelooze, zoo als ik wilderouwelooze, zoo als ik wilderouwelooze, zoo als ik wilderouwelooze, zoo als ik wilde!!!!    
Ach, geheel zijt gij toch nog Ach, geheel zijt gij toch nog Ach, geheel zijt gij toch nog Ach, geheel zijt gij toch nog 

nietnietnietniet    uuuuit mijn hart gebannen.it mijn hart gebannen.it mijn hart gebannen.it mijn hart gebannen.    
Moge een ander u beminnen,Moge een ander u beminnen,Moge een ander u beminnen,Moge een ander u beminnen,    
zzzzooals, ongelukkige ik u bemin.ooals, ongelukkige ik u bemin.ooals, ongelukkige ik u bemin.ooals, ongelukkige ik u bemin.    
Vrees geen anderen wenschVrees geen anderen wenschVrees geen anderen wenschVrees geen anderen wensch    
vvvvan mijn gewonde hart.an mijn gewonde hart.an mijn gewonde hart.an mijn gewonde hart.    

 
In de volgende scène krijgt Elvino’s herwonnen muzikale zelfverzekerdheid een pendant in de 
handeling: hij besluit Lisa te trouwen. Niet dat Elvino het nodig vindt Lisa’s instemming te 
vragen of haar zelfs maar persoonlijk in te lichten over zijn voornemen: Lisa verneemt het 
nieuws van haar huwelijk van het koor. Ze is weliswaar maar wat graag bereid haar, naar nu 
blijkt, voormalige geliefde in de armen te sluiten, maar het zegt opnieuw iets over het karakter 
en de maatschappelijke positie van de egocentrische herenboer Elvino. En eigengereid als hij 
is, verwerpt hij net als de bekrompen dorpsbewoners somnambulisme als verklaring voor 
Amina’s vreemde gedrag. Elvino is in Senci’s interpretatie zo onsympathiek dat het moeilijk 
is een glimlach te onderdrukken wanneer Teresa, via de in Rodolfo’s kamer gevonden doek, 
Lisa ontmaskert als huichelaarster en Elvino wederom met lege handen komt te staan. 
 
‘Ah! non credea mirarti’ 
 
Via een lange omweg zijn we dan eindelijk bij ‘Ah! non credea mirarti’ terecht gekomen, het 
traditionele hoogtepunt van de opera (en ook onderdeel van een slaapwandelscène waar ik in 
hoofdstuk 4 op terugkom). Het leven op de Alp blijkt in Senici’s interpretatie minder idyllisch 
dan Amina aan het begin van de opera tot uitdrukking bracht. Elvino is niet de prins op het 
witte paard en de band met haar dorpsgenoten is minder hecht dan ze dacht. Haar harmonieu-
ze relatie met het Alpenlandschap is kortom op de tocht komen te staan. In ‘Ah! non credea 
mirarti’ wordt de verbroken eenheid tussen Amina en de natuur expliciet verwoord: de ver-
welkte bloemen mogen opbloeien door Amina’s tranen, Elvino’s liefde is niet ontvankelijk 
voor zulk een natuurlijk helingsproces.42  

                                                 
41 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 65. 
42 Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, p. 283. 
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Amina.Amina.Amina.Amina.    

Ah! non credea mirartiAh! non credea mirartiAh! non credea mirartiAh! non credea mirarti    

SSSSì presto estinto, o fiore, presto estinto, o fiore, presto estinto, o fiore, presto estinto, o fiore,    

Passasti al par dPassasti al par dPassasti al par dPassasti al par d’’’’amore,amore,amore,amore,    

Che un giornChe un giornChe un giornChe un giorno dolo duro dolo duro dolo duro dolo durò....    

Ah! Ik Ah! Ik Ah! Ik Ah! Ik had niet gedacht je zo had niet gedacht je zo had niet gedacht je zo had niet gedacht je zo 

snel te zien verwelken, o bloem, snel te zien verwelken, o bloem, snel te zien verwelken, o bloem, snel te zien verwelken, o bloem, 

je ging voorbij als de liefde, je ging voorbij als de liefde, je ging voorbij als de liefde, je ging voorbij als de liefde, 

die slechts die slechts die slechts die slechts één dag duuéén dag duuéén dag duuéén dag duurrrrde. de. de. de.     

Elvino.Elvino.Elvino.Elvino.    

Io piIo piIo piIo più non reggo non reggo non reggo non reggo    

A tanto duolo.A tanto duolo.A tanto duolo.A tanto duolo.    

IIIIk kan zulk een verdriet niet vk kan zulk een verdriet niet vk kan zulk een verdriet niet vk kan zulk een verdriet niet ve-e-e-e-

lelelelen.n.n.n.    

Amina.Amina.Amina.Amina.    

Potria novel vigorePotria novel vigorePotria novel vigorePotria novel vigore    

Il pianto miIl pianto miIl pianto miIl pianto mio ridardio ridardio ridardio ridardi    

Ma ravvivar lMa ravvivar lMa ravvivar lMa ravvivar l’amore’amore’amore’amore    

IIIIl pianto mio non pul pianto mio non pul pianto mio non pul pianto mio non può....    

Konden mijn tranen Konden mijn tranen Konden mijn tranen Konden mijn tranen     

jjjje maar nieuwe kracht gevene maar nieuwe kracht gevene maar nieuwe kracht gevene maar nieuwe kracht geven    

maar de liefde doen herleven maar de liefde doen herleven maar de liefde doen herleven maar de liefde doen herleven     

kunnen mijn tranen niet.kunnen mijn tranen niet.kunnen mijn tranen niet.kunnen mijn tranen niet.    

 
De inbedding van de melodie in het muziekdramatische vertoog heeft gevolgen voor de inter-
pretatie. De uitzonderlijkheid van de melodie in Bellini’s oeuvre vindt volgens Senici name-
lijk haar bestaansgrond in de muzikale vertelling van de relatie tussen Amina en Elvino. Hij 
beschouwt de melodie als de climax van Amina’s muzikale verwarring waar Elvino’s gedrag 
haar toe gebracht heeft.43 Dahlhaus benadrukte in zijn formele analyse het compositorische 
vernuft waarmee Bellini een gevoel van eindeloosheid opriep en kende er de eigenschappen 
‘droefheid’ en ‘berusting’ aan toe. Nu sluit ‘verwarring’ deze emoties niet uit maar er is toch 
sprake van een wezenlijke accentverschuiving bij Senici. Want hoewel hij Dahlhaus’ analyse 
betrekt in zijn interpretatie, concentreert Senici zich juist op de rusten die de lange lijn frag-
menteren waardoor de melodie een ‘hijgend’ karakter krijgt.44 In zijn interpretatie wordt 
Amina’s breuk met de natuur weergegeven door een gebroken melodie waarin geen spoor 
meer is te vinden van de ongecompliceerde vorm noch van de coloraturen van haar eerste 
aria. We zien dus dat het betrekken van de historische en muziekdramatische context in de 
analyse van ‘Ah! non credea mirarti’ andere betekenissen genereert dan een puur formalisti-
sche benadering: Dahlhaus legt zich toe op coherentie terwijl Senici discontinuïteit benadrukt. 
Beide interpretaties zijn mogelijk door het ambivalente karakter van de melodie die daarmee 
als een pars pro toto voor de ambivalente receptie van La sonnambula als geheel kan worden 
beschouwd: is het een idyllische of een realistische portrettering van het leven op de Alp? Het 
lijkt erop dat in het eerste geval ‘Ah! non credea mirarti’ behoort tot wat Verdi Bellini’s ‘lan-
ge, lange, lange melodieën’ noemde45, in het tweede geval bestaat de melodie uit ‘ademloze 
fragmenten’46.  
  Maar hoe verhouden Dahlhaus’ en Senici’s ‘papieren’ interpretaties zich tot een daadwerke-
lijke uitvoering van de melodie? Daarvoor richt ik mij tot sopraan B die in haar uitvoering van 
‘Come per me sereno’ Amina’s zuiverheid en harmonieuze band met de natuur benadrukte 
door een heldere strakke toon, een nadruk op hoge noten, continuïteit in het kleuren, geïmpro-
viseerde coloraturen en een opvallende triller. Het ligt in de lijn der verwachting dat als Ami-
na inderdaad bedroefd of verward is, dit een afspiegeling vindt in haar manier van zingen. 
Wellicht dat sopraan B wat meer op sopraan A gaat lijken. 
 

                                                 
43 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 66. 
44 Ibid., p. 66.  
45 Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, p. 283. 
46 Ibid. 
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Afbeelding 15. Spectrogram van de eerste sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ uit Bellini’s La sonnambula 
gezongen door sopraan B. 
 
Wat direct opvalt, is dat sopraan B haar heldere strakke toon heeft ingeruild voor een doffere 
toon met meer kleurschakering. Meestal valt de variatie in de aanwezigheid van energie in de 
hoge harmonischen te relateren aan de toonhoogtecontour maar er is nu ook contrast te zien in 
haar kleuring. Ze past het chiaroscuro toe op /fio/ (maat 4), /mo/ (maat 6) en op /o/ (maat 10). 
Coloraturen improviseert ze niet meer, op een uitgewerkte dubbelslag op /mo/ en een kleine 
omspeling in maat 10 na. De al beperkte hoogte van de melodie krijgt geen nadruk door op-
zichtig getreuzel op hoge noten zoals in haar cavatina. Een triller ontbreekt in het geheel. Ik 
denk dat we kunnen vaststellen dat Amina in deze ingetogen uitvoering van ‘Ah! non credea 
mirarti’ door sopraan B niet meer het meisje van het begin van de opera is. De metaforische 
relatie van de zangstem van de ingénue met het berglandschap op basis van zuiverheid lijkt 
verbroken. Ze drukt niet alleen droefheid uit door de doffere toon, maar ook een zekere verlo-
ren onschuld met het chiaroscuro. Maar benadrukt ze de lange lijn van de melodie of het frag-
mentarische? Laat ik beginnen te zeggen dat daarin volgens mij een cruciale rol voor het tem-
po rubato is weggelegd. Met het spectrogram kan de timing van een zangeres echter onvol-
doende inzichtelijk worden gemaakt: de posities van de noten geven, zelfs op een grotere 
schaal, visueel te weinig houvast. Hier kunnen tempocurven wellicht uitkomst bieden maar 
die zal ik voor een andere keer moeten bewaren (het zou ook de moeite waard zijn daarmee de 
‘elastieken’ ritmes van coloraturen te bestuderen). Maar ook het kleuren kan coherentie of 
discontinuïteit bewerkstelligen. Naar mijn mening zorgt sopraan B in grote lijnen voor conti-
nuïteit door frases telkens op dezelfde manier als een boogvorm te kleuren: zacht beginnen, 
opbouwen en dan weer afbouwen naar zacht. Maar door het chiaroscuro in een paar details 
doorbreekt ze dit regelmatige patroon ook. Haar uitvoering is al even ambivalent als de melo-
die (en de opera) zelf. Misschien dat de tweede sectie van de aria meer duidelijkheid verschaft 
over haar karakterisering van Amina. 
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   Op de melodie van Amina volgt een interjectie van Elvino waarin hij zingt ‘io più non reggo 
a tanto duolo’ (‘ik kan zulk een verdriet niet velen’). Voor sommigen komt op dit punt al de 
verzoening tussen de voormalige gelieven tot stand.47 In dergelijke interpretaties wordt erop 
gewezen dat Elvino na zijn breuk met Amina muzikaal weer op gelijke voet staat met haar, 
naar haar luistert en een dialoog aangaat, precies wanneer zij haar diepste gevoelens al slaap-
wandelend toont. Door deze zin naar voren te verplaatsen (Romani had hem na de aria ge-
pland) anticipeert Bellini muzikaal op wat dramatisch direct volgt op ‘Ah! non credea mirarti’ 
wanneer Elvino de ring weer aan Amina’s vinger schuift. Een nadere blik laat volgens Senici 
echter een ander beeld zien.48 Elvino concentreert zich weer op zijn eigen gevoelens bij het 
zien van Amina in nood. Hij zingt bijvoorbeeld niet ‘wat heb ik haar aangedaan’, wat gezien 
de valse beschuldiging misschien wel op zijn plaats was geweest. Een andere opvallende ei-
genschap van de aria is de lage ligging voor Amina. Haar melodie beweegt zich voor het 
grootste deel tussen de kwint A’-E’’, bepaald niet hoog voor een sopraan die in deze opera 
nog bijna een octaaf hoger dient te kunnen zingen. De interjecties van Elvino vallen daarente-
gen in het hoge deel van zijn tessituur, de kwart E’-A’. Toch inspireert Elvino’s hoogte Ami-
na niet om zelf ook de hogere kwart van haar bereik op te zoeken. Integendeel, nadat ze in de 
interjecties aansluit bij zijn melodie brengt ze die naar beneden met de dalende kwintsprong 
E’’ –A’ en benadrukt zo haar standplaats in dit toongebied. Ze lijkt Elvino’s muziek wel te 
horen want ze complementeert hem, maar is niet van plan hem te vergezellen. Deze scheiding 
van de melodische ruimte wijst volgens Senici niet op een harmonieuze taakverdeling in het 
toekomstige huishouden van Elvino en Amina. In het licht van de verhouding tussen beide 
gedurende de opera is het een teken dat er maar één de baas kan zijn in hun relatie, ‘to put it 
bluntly, with Elvino on top’.49 Amina heeft dit begrepen en legt zich er bij neer. Haar voor-
zichtige verzet tegen Elvino’s overheersing komt daarmee ten eind en in het vervolg van de 
aria blijft ze dan ook in haar eigen gebied. Als de A’’ in de cadens dan uiteindelijk wordt be-
reikt maakt deze nauwelijks nog indruk want hij wordt direct afgezwakt door een As’’ die C-
mineur suggereert. Het contrast met haar openingsscène waarin ze de hoogte zo probleemloos 
vond, kan niet groter zijn.  
   De interpretaties van Senici en Dahlhaus over deze sectie verschillen slechts in nuance. Se-
nici hoort in de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ berusting waar Dahlhaus neigt 
naar wanhoop. Veel groter is het verschil tussen beider interpretaties en de uitvoering door 
sopraan B: 
 

 

                                                 
47 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 66. 
48 Ibid., pp. 67-68. 
49 Ibid., p. 67. 
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Afbeelding 16. Spectrogram van de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ uit Bellini’s La sonnambula 
gezongen door sopraan B. 
 
Sopraan B vertoont geen zweem van wanhoop of berusting. Integendeel, de hereniging zal 
hebben plaatsgevonden in de interjecties want sopraan B is weer terug bij af.50 De toon is hel-
der en strak, de hoogte wordt wel heel opzichtig opgezocht met een C’’’ die wordt gevolgd 
door een geïmproviseerde toonladderfiguur, en ook de ellenlange triller is weer in ere her-
steld. En waar op /pian/ (maat 6) wellicht een kleurcontrast of een decrescendo wordt ver-
wacht zoals sopraan A dat deed op hetzelfde woord in het openingsrecitatief, maakt sopraan B 
een haast triomfantelijk crescendo. In de mineur/majeurambivalentie waar Dahlhaus in zijn 
analyse over spreekt, slaat de balans in dit geval door naar grote terts. Nu zou de hoogte kun-
nen worden opgevat als verzet tegen Elvino omdat Amina nu ‘on top’ is. Ik denk echter dat 
sopraan B vooral duidelijk maakt dat Amina na een droevig uitstapje weer de ingénue is die 
zo zorgeloos opging in haar omgeving en liefde voor Elvino. We weten niet wat er zich alle-
maal heeft afgespeeld tussen de twee aria’s van sopraan B die ik heb besproken, maar ik vraag 
me af of een realistische lezing van La sonnambula wel opgaat in de uitvoering van deze so-
praan. Wat we van haar hebben gezien wijst eerder in de richting van een idyllische interpre-
tatie. Een laatste bevestiging daarvan krijgen we met de geïnterpoleerde triller en het hoge 
heldere slot op C’’’ in de uitvoering van de slotcadens door sopraan B:51 
 

 

                                                 
50 In deze opname ontbreekt overigens de tenor in de interjecties die ik hier en in de rest van mijn betoog uit 
ruimtegebrek buiten beschouwing laat. 
51 De uitspinning van de melodie vóór de cadens laat ik ook buiten beschouwing; thematisch is dit ook niet de 
meest interessante passage uit de aria. 
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Afbeelding 17. Spectrogram van de slotcadens van ‘Ah! non credea mirarti’ uit Bellini’s La sonnambula 
gezongen door sopraan B. 
 
Zoals de uitvoering van sopraan B een realistische lezing problematiseert, zo doet de partituur 
dit uiteindelijk ook. Want wat aan te vangen met de op ‘Ah! non credea mirarti’ volgende ca-
baletta ‘Ah! non giunge’ waarin Bellini zelf alle remmen losgooit in triomfantelijke coloratu-
ren? Is Amina dan toch weer hetzelfde meisje als aan het begin van de opera en is de breuk 
met de natuur ongedaan gemaakt? De tekst suggereert in ieder geval iets anders volgens 
Smart.52 
 

Amina.Amina.Amina.Amina.    

Ah! non giunge uman pensiero,Ah! non giunge uman pensiero,Ah! non giunge uman pensiero,Ah! non giunge uman pensiero,    

al contento ondal contento ondal contento ondal contento ond’io son piena;io son piena;io son piena;io son piena;    

aaaa’miei sensi io credo appena,miei sensi io credo appena,miei sensi io credo appena,miei sensi io credo appena,    

tu mtu mtu mtu m’affida, o mio tesor.affida, o mio tesor.affida, o mio tesor.affida, o mio tesor.    

    

    

Ah! mi abbraccia, e sempre insieme,Ah! mi abbraccia, e sempre insieme,Ah! mi abbraccia, e sempre insieme,Ah! mi abbraccia, e sempre insieme,    

sempre uniti in una speme,sempre uniti in una speme,sempre uniti in una speme,sempre uniti in una speme,    

della terra in cui viviamodella terra in cui viviamodella terra in cui viviamodella terra in cui viviamo    

ci formiamo un ciel dci formiamo un ciel dci formiamo un ciel dci formiamo un ciel d’amor.amor.amor.amor.    

Ah! geen menselijke gedachte kan Ah! geen menselijke gedachte kan Ah! geen menselijke gedachte kan Ah! geen menselijke gedachte kan 

het geluk begrijpen, dat me nu het geluk begrijpen, dat me nu het geluk begrijpen, dat me nu het geluk begrijpen, dat me nu 

vervult;vervult;vervult;vervult; i i i ik kan mijn zinnen nak kan mijn zinnen nak kan mijn zinnen nak kan mijn zinnen nau-u-u-u-

welijks geloven,welijks geloven,welijks geloven,welijks geloven,    jij gelooft in jij gelooft in jij gelooft in jij gelooft in 

mij, o mimij, o mimij, o mimij, o mijn liejn liejn liejn lieffffste.ste.ste.ste.    

    

Ah! omarm me, en voor altijd sAh! omarm me, en voor altijd sAh! omarm me, en voor altijd sAh! omarm me, en voor altijd sa-a-a-a-

men,men,men,men,    voor altijd verenigd in voor altijd verenigd in voor altijd verenigd in voor altijd verenigd in éééééééén n n n 

hoop,hoop,hoop,hoop,    maken we op de aarde waarop maken we op de aarde waarop maken we op de aarde waarop maken we op de aarde waarop 

we levenwe levenwe levenwe leven    een hemel van de liefde.een hemel van de liefde.een hemel van de liefde.een hemel van de liefde.    

 
Amina is geïsoleerd geraakt van haar dorpsgenoten die haar gevoelens niet meer kunnen be-
grijpen. Bovendien is ze tot het besef gekomen dat ze niet meer blind op haar zintuigen kan 
vertrouwen nu ze niet meer samenvalt met de natuur. Ze is met andere woorden zelfbewust 
geworden. Ten slotte drukt ze uit dat de Alp geen hemel op aarde is, daar moet voor worden 
gewerkt. Maar de muziek lijkt de verontrustende boodschap van de tekst te verdoezelen. Dit 
kan worden verklaard door te wijzen op de conventie uit Bellini’s tijd dat een opera nu een-
maal moest worden afgesloten met spetterend vuurwerk voor de prima donna. Bij nadere be-
schouwing blijkt volgens Senici echter dat Bellini op subtiele wijze woord en muziek op el-
kaar heeft betrokken.53 Hij heeft Romani’s conventionele woordaccentuering namelijk ver-
vangen door een eigenzinnige metrische indeling. Vervolgens breekt hij dit metrum door er 
telkens middenin rusten te plaatsen. Amina lijkt adem tekort te komen, alsof ze de kracht ont-
beert meer dan een handjevol syllabes onder een adem te zingen. Volgens Senici tekenend 
voor de emotionele en psychologische afstand die Amina vanaf haar eerste cabaletta ‘Sovra il 

                                                 
52 Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, pp. 283-284. 
53 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 72. 
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sen man mi posa’ heeft afgelegd. Onderweg heeft Amina haar onschuld verloren die het Al-
penlandschap aanvankelijk zo onproblematisch weerspiegelde.  
 
Tot besluit 
 
We zagen dat Amina aan het begin van de opera in volkomen harmonie leefde met de natuur 
en de dorpsbewoners. Dit uitte zich muzikaal in de regelmatige vorm en de blijmoedige colo-
raturen van haar aria’s. In een idyllische interpretatie van La sonnambula blijft Amina gedu-
rende het verloop van de opera dit ongecompliceerde meisje en overwint haar deugdzaamheid 
uiteindelijk alle complicaties ten gevolge van haar somnambulisme. Eind goed, al goed. Maar 
zo beschouwd is La sonnambula voor mij geen beklijvend dramatisch werk. Het is zoals ge-
zegd lastig tegenwoordig begrip op te brengen voor het geïdealiseerde vrouwbeeld in de ope-
ra. Daarmee samenhangend is Amina geen belangwekkend dramatisch personage. Ze is vol-
komen passief: alles overkomt haar, ze kan nergens iets aan doen en doet ook nergens iets 
aan. Amina maakt ook geen karakterontwikkeling door wat tegenwoordig toch bijna een 
voorwaarde sine qua non lijkt voor een goed verhaal in theater, film of roman. La sonnambula 
is op deze manier geïnterpreteerd ‘ein Kozert schöner Melodien, deren dramatische Verbin-
dung für die Bühnenleute ein notwendiges Übel und für den Hörer eine kaum beachtete Zutat 
wäre’.54 Dit is de opera door een moderne bril bekeken zoals Friedrich Lippmann stelt, en on-
getwijfeld zal het oorspronkelijke publiek zich wel hebben laten meeslepen door het verdriet 
van Amina in ‘Ah! non credea mirarti’.55 Maar persoonlijk vind ik het niet voldoende dat La 
sonnambula in onze tijd louter als stoffig museumstuk wordt opgevoerd. Opera kan als uit-
voerende kunst juist nieuwe wijn in oude zakken schenken.  
   Senici’s interpretatie biedt de mogelijkheid om La sonnambula als een vitaal theaterwerk te 
beleven. Niet alleen bleek voor Amina het leven op de Alp minder idyllisch te zijn, ze kwam 
ook (voorzichtig) in verzet tegen haar toebedeelde rol. Amina neemt haar lot in eigen handen 
en leert een les waardoor ze geloofwaardig en sympathiek overkomt. Ik beschouw Senici’s in-
terpretatie dan ook als een goed voorbeeld van een performatieve analyse die de betekenis van 
La sonnambula mede creëert in plaats van zuiver reflecteert. Ik hoor de opera in ieder geval 
anders door Senici’s verfrissende analyse. Zijn zienswijze lijkt mij dan ook vooral het product 
van onze tijd te zijn. Ik krijg echter de indruk dat Senici zelf meent dat hij niet interpreteert 
maar objectief weergeeft wat noodzakelijk in de partituur van La sonnambula en de context 
van haar ontstaanstijd ligt besloten. Aanvankelijk stelt hij nog dat er bij iedere uitvoering van 
de opera sinds haar première een onderhandeling heeft plaatsgevonden tussen de partituur en 
de culturele en maatschappelijke context van de tijd van de uitvoering. Als voorbeeld van on-
ze tijd geeft hij een productie van Covent Garden uit 2002 die in overeenstemming met de 
traditionele receptie de opera als een idylle beschouwt om dit in ‘Ah! non giunge’ alsnog in 
twijfel te trekken.56 Maar uit de afsluitende woorden van zijn betoog kan worden opgemaakt 
dat hij zijn interpretatie zelf niet ook als een uitvoering ziet: ‘a more attentive reading of the 
opera shows that the idyll of La sonnambula was under threat from the very beginning. […] 
Romani, Sanquirico and Bellini placed their village, and its inhabitants, resolutely ‘at the 
foot.’’ 57 Senici’s interpretatie is met andere woorden in overeenstemming met de oorspronke-
lijke intenties van de diverse historische auteurs en daarmee is het in wezen weer een traditio-
nele Werkbenadering. Spijtig, want de historische argumenten die Senici aandraagt voor een 
realistische lezing van La sonnambula zijn wat mij betreft niet zijn sterkste. Ik vraag me bij-

                                                 
54 Guido Pannain geciteerd in Friedrich Lippmann, Vincenzo Bellini und die Italienische opera seria seiner zeit, 
p. 118. 
55 Ibid. 
56 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, pp. 91-92. 
57 Ibid., p. 92. 



 54 

voorbeeld ernstig af of een stedelijk publiek dat kennelijk geen moeite had met hooggebergte 
in Plymouth wel gevoelig was voor de genoemde details die niet overeenstemmen met een au-
thentieke weergave van de Zwitserse Alpen. Zou het publiek bij het horen van (Alpen!)hoorns 
of het zien van eiken, kastanjes en beuken naast pijnbomen werkelijk hebben gedacht hebben 
aan het platteland? Ik denk dat een algemene rustieke sfeer in combinatie met hooggebergte 
op het toneel de Alpen opriep, zeker nadat het koor al in de eerste scène Zwitserland als de 
plaats van handeling heeft bepaald door te zingen: ‘In Elvezio non v’ha rosa fresca e cara al 
par d’Amina’ (‘In geheel Zwisterland is er geen roos levendiger en lieflijker dan Amina’). Er 
is volgens mij veel voor Senici’s interpretatie te zeggen maar vooral op basis van zijn close 
reading. En bij close reading ligt de nadruk eerder op de lezer dan op een historische auteur.  
   Smart is bereidwilliger om toe te geven dat een interpretatie als die van Senici een afspiege-
ling is van onze tijd: ‘such dark interpretations are perhaps a response to our continuing de-
light in Bellini’s music, even while his characters and their predicaments seem naive and dis-
tant from our own concerns.’58 Waarna ze evenwel zelf ook haar eigentijdse interpretatie legi-
timeert door te claimen dat deze in overeenstemming is met Bellini’s oorspronkelijke inten-
ties. Ze bepaalt daartoe de positie van La sonnambula in Bellini’s oeuvre. De opera wordt 
dikwijls als een terugval gezien na de vernieuwende voorgangers Il pirata (1827) en La stra-
niera (1829) met hun onmiskenbaar romantische toon. Zijn semiseria moet het stellen zonder 
de aan de ‘gothic novel’ ontleende duistere sfeer van deze werken maar vooral ook zonder de 
verregaande vormexperimenten. Bellini wist in zijn vroege opera’s het drama en de emoties 
realistischer en heftiger neer te zetten dan bijvoorbeeld Rossini doordat hij de starre tweedeli-
ge scènevorm openbrak waarin recitatief en aria (cavatina en cabaletta) duidelijk gescheiden 
waren. In de aria’s maakte de Rossiniaanse canto fiorito, gekarakteriseerd door overvloedige 
melismatische versieringen, plaats voor de canto sillabico of canto declamato waarin virtuosi-
teit tot een minimum is beperkt en de woorden als in het recitatief naar het ritme van de taal 
syllabisch zijn getoonzet. Maar Bellini werkte ook in omgekeerde richting. Op emotionele 
hoogtepunten in het recitatief laste hij korte ariosopassages in waardoor het recitatief niet lan-
ger slechts als drager van de plot fungeerde maar ook melodieus en expressief was. De verva-
ging van de scherpe markeringen tussen aria en recitatief vergrootte de muziekdramatische 
continuïteit en de emotionele zeggingskracht. We zien hier in een notendop de richting die de 
opera insloeg in de negentiende eeuw: een meer realistische en individuele expressie van de 
gevoelens van personages. 
   Na deze experimenten leek Bellini met La sonnambula een pas op de plaats te hebben ge-
maakt in zijn vernieuwingsdrang. Op graaf Rodolfo na drukken alle protagonisten zich uit in 
een opgesmukt idioom, de tenor Elvino niet uitgezonderd en dat in een tijd dat coloraturen 
voor de tenor niet langer in zwang waren. Tevens is Bellini opmerkelijk terughoudend in het 
gebruik van ariosopassages. Toch hoeft La sonnambula volgens Smart niet als een knieval te 
worden beschouwd voor de publieke vraag naar een ‘feelgood plot’ tegen een schilderachtige 
achtergrond en ongecompliceerd zangersvertoon, maar past de opera als een rechtgeaarde ro-
mantische opera in Bellini’s ontwikkeling tot dan toe.  
   Allereerst is het thema van de opera volgens Smart ‘initiatie in romantische vervreemding 
en desillusie’.59 Op de Alp blijkt niemand wat hij of zij lijkt te zijn: Amina (en later Lisa) niet 
in de ogen van Elvino en de dorpsbewoners, Elvino en de dorpsbewoners niet in de ogen van 
Amina. De dorpsbewoners ontdekken dat ze niet dicht kunnen varen op hun zintuigen. Ze 
mogen Amina dan hebben gezien in de slaapkamer van Rodolfo, uiteindelijk zullen ze moeten 
toegeven dat de verklaring daarvoor ligt in een onzichtbare toestand die ze voor waar moeten 
aannemen. Het blinde vertrouwen dat de Verlichting in de zintuiglijke waarneming en de ratio 
stelde, blijkt dus ongegrond. In zekere zin draait de tweede slaapwandelscène deze boodschap 
                                                 
58 Smart, ‘Bellini’s Fall from Grace’, p. 281. 
59 Ibid., pp. 281-283. 
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om want door het zien van de slaapwandelende Amina blijkt haar onschuld. Maar voor Amina 
zelf is de ontluistering van de werkelijkheid definitief zoals uitgedrukt in ‘Ah! non giunge’. 
Zij representeert typisch romantische preoccupaties als de breuk van de mens met de natuur 
en het isolement van het individu in de maatschappij (al dan niet als een verborgen kunste-
naarsportret).  
   Bellini’s muziek weerspiegelt deze thema’s volgens Smart met een spel tussen contraste-
rende muziekstijlen.60 In de regelmatige, gesloten vormen van de coloratuurrijke aria’s van de 
eerste akte sluipen op spraak geënte fragmenten binnen wanneer de idylle onder druk komt te 
staan in de tweede akte. Een mooi voorbeeld daarvan is de smeekbede van Amina die het re-
gelmatige patroon van Elvino’s scène doorbreekt (‘Tutto è sciolto’). De geïnterpoleerde dia-
loog doet de stemming zodanig omslaan dat Elvino zich genoopt voelt een nieuwe aria in te 
zetten. ‘Ah! non credea mirarti’ vormt het culminatiepunt van deze muzikale taal van ‘fall 
from grace’. Niet alleen is de melodie op korte spraakachtige motieven gebaseerd en is virtuo-
siteit tot een minimum beperkt, maar ook dringt de handeling de ariavorm binnen door de in-
terjecties van Elvino. Bellini’s vormexperimenten ten bate van een waarachtige, individuele 
uitdrukking krijgen dus een vervolg in La sonnambula.  
   Smart levert een prachtig staaltje muziekgeschiedenis van componisten en composities en 
gelukkig blijkt Bellini’s oeuvre coherent te zijn, maar ook deze realistische interpretatie van 
La sonnambula is er volgens mij een van onze tijd. De uitvoering van sopraan B toont aan dat 
Bellini’s partituur evenzogoed ruimte laat voor een idyllische interpretatie: hooguit elf maten 
maakt deze Amina een ‘fall form grace’. Daar kan wellicht tegenin worden gebracht dat zij 
niet zingt wat er genoteerd staat maar als we beseffen dat Garcia ‘Ah! non credea mirarti’ re-
kende tot de langzame aria’s waarin ook geïmproviseerde elementen uit de virtuoze stijl toe-
gestaan waren, dan kan de uitvoering van sopraan B evenzogoed historisch authentiek zijn. 
We zien dat de latente universaliteitclaim van Smarts Werkbenadering onhoudbaar is zo gauw 
een daadwerkelijke uitvoering in de analyse wordt betrokken. Niet dat de interpretaties van 
Senici en Smart naar de prullenbak hoeven te worden verwezen. Zolang ze worden be-
schouwd als interpretaties, als subjectieve afspiegelingen van onze tijd in plaats van reproduc-
ties van een externe werkelijkheid, zijn ze volledig legitieme onderdelen van de uitvoerings-
geschiedenis van La sonnambula. Dit geldt natuurlijk evenzogoed voor mijn eigen interpreta-
ties van de uitvoeringen van sopranen A en B.  
    In het volgende hoofdstuk wil ik de grote afwezige in de interpretaties van Senici en Smart 
aan de uitvoeringsgeschiedenis van La sonnambula toevoegen: Giuditta Pasta, de allereerste 
Amina. In het geval van La sonnambula is deze gebruikelijke omissie in een Werkbenadering 
bijzonder spijtig omdat de opera tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen Pasta 
en Bellini. En als we een moderne, realistische interpretatie van de opera dan toch willen legi-
timeren door ons te beroepen op oorspronkelijke intenties, dan hebben we daarvoor met de 
uitvoeringskunst van Pasta een sterk argument in handen. Hoofdstuk 2 schetst deze uitvoe-
ringskunst en de culturele context waarin Pasta werkte. In hoofdstuk 3 komt onder andere so-
praan B weer aan de orde en laat ik zien hoe haar idyllische interpretatie van ‘Ah! non credea 
mirarti’ kan worden gekoppeld aan veranderingen in de sociaal-culturele context waarin La 
sonnambula werd uitgevoerd. Sopraan A is het onderwerp van hoofdstuk 4. Ik stel daarin een 
alternatieve lezing van de opera voor via een analyse van haar karakterisering van Amina. 
Want dat is wat ik met deze uitvoeringsgeschiedenis tracht te bereiken: de lezer naar La son-
nambula te laten luisteren op een manier die ik belangwekkend acht. 
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Hoofdstuk 2 Giuditta Pasta 
 

‘Madame Pasta may indeed sing the same note in two different scenes; but, if the spiri-
tual context is different, it will not be the same sound.’1 

 
Catherine Clément 
 
In dit hoofdstuk staat Giuditta Pasta, de eerste Amina, centraal. Voor ik haar specifieke uit-
voeringskunst in een bredere culturele context plaats, maak ik eerst een omweg die noodzake-
lijk is voor de inbedding van dit hoofdstuk in de rest van mijn betoog. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk zagen, manifesteerde het typisch burgerlijke ideaal van vrouwelijke maagdelijkheid 
zich in La sonnambula. Catherine Clément toont in haar baanbrekende boek L’opéra ou la dé-
faite des femmes (Parijs, 1979)2 aan dat de negentiende-eeuwse opera als geheel is doordrenkt 
met de patriarchale ideologie van de bourgeoisie. Na analyse van de libretti van een flink aan-
tal overbekende negentiende-eeuwse opera’s is Cléments conclusie dat de vrouwelijke perso-
nages zich hebben te schikken naar door mannen bepaalde maatschappelijke waarden. De ge-
representeerde vrouwen overtreden altijd op de een of ander manier hun toegewezen sekserol 
waarvoor ze onverbiddelijk worden gestraft: ‘beyond the romantic ideology, lines are being 
woven, tying up the characters and leading them to death for transgression – for transgression 
of familial rules, political rules, the things at stake in sexual and authoritarian power.’3 De op-
standige, verleidelijke Carmen bijvoorbeeld, die zingt: ‘De liefde is een rebelse vogel die zich 
door niemand temmen laat […], de liefde is een zigeunerkind, zij stoort zich aan geen enkele 
wet; ik wil jou, ook al bemin je mij niet, maar als ik jou wil, pas dan maar op!’, moet het in 
eigen hand nemen van haar (seksuele) leven bekopen met fatale messteken van een man die 
dit niet kan verkroppen.4 Vrouwen die niet sterven zoals Amina, wacht een zware beproeving 
waarna ze worden gedwongen zich aan te passen ten koste van hun eigen geluk.5 De negen-
tiende-eeuwse operaheldinnen zijn in hun transgressie voor het mannelijke publiek tegelijker-
tijd aantrekkelijk en bedreigend. Aan het eind van de opera wordt het gevaar echter altijd on-
gedaan gemaakt. 
   Cléments werk wordt beschouwd als een beginpunt van de feministische muziekkritiek die 
in vergelijking met andere kunstdisciplines rijkelijk laat op gang kwam. Eén van de redenen 
voor deze vertraging heeft te maken met de aard van het medium muziek zelf. De feministi-
sche kunstkritiek verzette zich in eerste instantie tegen seksisme op het niveau van de inhoud 
van kunstwerken. Voor muziek is het echter bijzonder lastig een direct-referentiële inhoud aan 
te tonen.6 Tekstgebonden muziek biedt een uitweg en Clément richt zich dan ook op de libret-
ti van opera’s. Deze keuze is echter niet alleen een praktische. Volgens Clément is juist het 
woord in de opera op de achtergrond geraakt, zowel in de formalistische muziekanalyse (zie 
Dahlhaus’ analyse) als bij de operaliefhebber die enkel voor de zang van de prima donna 
komt. De muziek bedwelmt de luisteraar en maakt het woord onverstaanbaar waardoor kriti-
sche tekstreflectie uitblijft. Mary Ann Smart merkt bijvoorbeeld op dat ‘the words of Amina’s 
final sleepwalking aria ‘Ah! non credea mirarti’ are not usually noticed much, eclipsed by the 
aria’s amazing long-breathed melody’.7 Het publiek accepteert volgens Clément op deze wij-

                                                 
1 Stendhal, Life of Rossini, p. 380. 
2 Engels vertaling van Betsy Wing als Opera, or The undoing of women, (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1988). 
3 Clement, Opera, or The undoing of women, p. 10. 
4 Ibid., pp. 48-53. 
5 Ibid., pp. 91-93. 
6 Dame, Het zingend lichaam, p. 24. 
7 Smart, ‘Bellini’s fall from grace’, p. 283. 
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ze klakkeloos een verwerpelijke ideologie: ‘Reading the texts, more than in listening at the 
mercy of an adored voice, I found to my fear and horror, words that killed, words that told 
every time of woman’s undoing.’8  
   Het is de afwezigheid van de traditionele analysemethoden en formuleringen van de mu-
ziekwetenschap die Clément in staat stelt originele, onvermoede standpunten in te nemen. 
Haar manier van uitdrukken verraadt de invloed van de psychoanalyticus Jacques Lacan en de 
antropoloog Claude Lévi-Strauss en is door McClary treffend omschreven als ‘the free-
association ramblings of a subject on the psychoanalytic couch’.9 Ze vermijdt er ook een an-
der struikelblok mee in de moeizame verhouding tussen muziekwetenschap en vrouwenstu-
dies, namelijk dat muziek zich weerbarstig toont tegenover iedere vorm van verbale zinge-
ving. Er heerst zelfs een taboe op vragen naar betekenissen in muziek.10 Musicologen omzei-
len dit probleem met formele analyses die in hun schijnbare objectiviteit verheven staan bo-
ven interpretatie (zie wederom Dahlhaus’ analyse). Clément lardeert daarentegen haar betoog 
met persoonlijke opera-ervaringen en ze maakt kenbaar wat verschillende werken voor haar 
betekenen. Het associatieve, evocerende taalgebruik onderstreept tevens haar betoog: het 
bootst de bedwelmende kracht van muziek na die de luisteraar de inhoud doet vergeten. Door 
haar publiek voortdurend wakker te schudden, maakt Clément haar schokkende boodschap 
des te duidelijker. 
      Clément wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan burgerlijke gezinswaarden in de opera die 
volgens haar in het bijzonder vrouwonderdrukkend zijn.11 Monogamie stond in de negentien-
de eeuw weliswaar hoog in het vaandel maar werd voordurend bedreigd. Als reactie hierop 
werd een duidelijke oppositie gemaakt tussen maagd en hoer. Violetta overschrijdt de grens 
tussen beiden wat ze moet bekopen met haar leven want bij de bescherming van de goede 
naam van de familie is ieder middel geoorloofd. Pamina is het slachtoffer van mishandeling 
door van elkaar vervreemde ouders. Haar vader wint natuurlijk de strijd om de voogdij waarin 
de stem van de Koningin wordt verpletterd onder de stenen van de tempel. Voor Pamina 
wacht in de mannelijke wereld van de Orde niets dan onderdrukking. Het is wel even slikken 
als Mozart uitgerekend in Die Zauberflöte als misogyn wordt ontmaskerd: ‘if there is an opera 
that clearly shows, with all its verbal and musical power, the crushing symbolics of men over 
women, it is The Magic Flute. Divine Mozart? This is he. The ideal of fraternity and liberty? 
The very same. There are a few holes in the exalted cloth of our pious humanism.’12 Verzet 
tegen deze aanval op de humane opera bij uitstek (dat dacht je tenminste) wordt door een ont-
ketende Clément direct gebroken: ‘You do not like my story? You prefer The Magic Flute of 
your childhood? […] We would need another Mozart, one who did not eternally seek venge-
ance for having been, as a child, a learned birdcatcher, trained to catch harpsichords; a Mozart 
who … but I am delirious, jubilantly.’13 
   Een dergelijke gratuite psychoanalytische duiding roept bij mij enige weerstand op. Maar 
hoewel Clément in haar polemiek soms wat doordraaft, zou het onterecht zijn haar weg te zet-
ten als een hysterica. Integendeel, het is de combinatie van Cléments overduidelijke liefde 
voor de opera en haar worsteling met de duistere kant van het genre die haar boek zo onweer-
staanbaar maakt. Haar betoog is afwisselend opstandig, ontroerend en komisch. Clément 
neemt mij verder voor zich in door haar besef dat opera tegenwoordig geen dominante kunst-
vorm meer is maar dat zijn invloed doorwerkt in tal van moderne cultuuruitingen.14 Haar pro-
                                                 
8 Clement, Opera, or The undoing of women, p. 22. 
9 Susan McClary, ‘Towards a Feminist Criticism of Music’, in Catherine Clément, Opera, or the Undoing of 
Women, vertaald door Betsy Wing (London: Virago Press, 1989), p. x. 
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12 Ibid., p. 75. 
13 Ibid., pp. 75-76. 
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vocerende analyses van opera’s bieden verfrissende gezichtspunten, zeker ook in het geval 
van La sonnambula. 
   Clément geeft van de meeste opera’s die ze bespreekt een korte synopsis van de intrige op 
de manier van een traditioneel programmaboekje. In feite is een synopsis (en ook een verta-
ling) een interpretatie van een opera. De schrijver haalt aspecten naar voren die hij en zijn pu-
bliek belangrijk vinden en giet die in bepaalde formuleringen. Ik heb in het eerste hoofdstuk 
gebruik gemaakt van een belegen programmaboekje uit de vroege twintigste eeuw. De schrij-
ver ervan, en waarschijnlijk ook zijn publiek, interpreteerden La sonnambula als de traditio-
nele onschuldige idylle. Een zeker seksisme is de schrijver in zijn formuleringen niet vreemd. 
Zo troffen we bijvoorbeeld in de scène voor het duet ‘Son geloso del zefiro’ de opmerking 
aan: ‘Elvino, ontevreden dat Rodolfo zoo veel attentie voor Amina getoond heeft, waarmede 
zij, als vrouw, natuurlijk gevleid was, maakt haar daar over verwijten’. Natuurlijk. Clément 
beschouwt La sonnambula vanuit een feministisch perspectief waardoor uit haar synopsis een 
andere opvatting blijkt: 
 

The story: Amina must marry Elvino, all is for the best of worlds; but Lisa, the village inn-
keeper, is very much in love with Elvino. Then the local lord returns; and in the middle of the 
night Amina goes into his room and is found there asleep. She is a sleepwalker, but only the 
lord understands the strange illness. Elvino does not believe in her innocence and suddenly pre-
fers Lisa. The lord tries to explain Amina’s ailment to everybody, but no one believes him. At 
that moment the girls appears, in the midst of a sleepwalking attack; sound asleep she crosses a 
little bridge that collapses after she crosses. Elvino had reclaimed his ring but now he slips it 
onto her finger again, and she awakens a bride.15 

 
Een vergelijking van de eerste regel van beide synopsissen laat al een nuanceverschil in inter-
pretatie zien. In de traditionele synopsis is het huwelijk positief: ‘de bruiloft van Amina en 
Elvino wordt gevierd.’ Clément zinspeelt direct op een gedwongen huwelijk (‘must’). Het is 
ook in haar willoze slaap dat Elvino haar uiteindelijk tot vrouw maakt; dat is wat anders dan 
‘als zij ontwaakt valt hij haar in de armen’. Clément schrapt ook het hele buffa-element: de 
verhaallijn van Lisa’s doekje die in de traditionele synopsis zoveel nadruk krijgt. Niet uit 
ruimtegebrek (sommige synopsissen in Cléments boek zijn langer dan de traditionele) maar 
omdat La sonnambula voor haar geen speels vermaak is maar een tragedie van een onder-
drukte vrouw. Ten slotte wordt een ander accent gelegd op de ontknoping. In de traditionele 
variant zijn het Amina’s woorden die haar onschuld aantonen, bij Clément moet Amina een 
gammele brug oversteken die instort nadat ze er overheen is getrokken. Clément legt in haar 
begeleidende commentaar de nadruk op deze levensgevaarlijke beproeving. Amina moet vol-
gens haar in het openbaar boete doen voor haar onaangepaste gedrag: ‘opera exacts this pay-
ment; it is the only one for which it will turn loose its prey.’16  
   We zien parallellen met Senici’s interpretatie van La sonnambula (hij noemt Clément overi-
gens niet in zijn betoog). Ook Senici demaskeert het maagdelijk ideaal als een typisch burger-
lijke, patriarchale familiewaarde, en ook hij prikt door het veronderstelde sprookje tussen El-
vino en Amina en benadrukt de onderworpenheid van de vrouw aan de man in het huwelijk. 
Er is ook een verschil. Clément gaat uit van een traditionele interpretatie van de opera en legt 
daarin een latente ideologie bloot. Senici biedt een alternatieve, realistische lezing waarin de 
ongelijke verhouding tussen de gelieven expliciet is gethematiseerd. En al wordt Amina’s 
voorzichtige verzet daartegen uiteindelijk gebroken, de status quo wordt niet helemaal her-
steld want ze krijgt de gelegenheid haar misnoegen uit te drukken in ‘Ah! non giunge’. Seni-
ci’s lezing is in eerste instantie ingegeven door de wil van La sonnambula een geloofwaardig 
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drama voor onze tijd te maken. Dat er sterke overeenkomsten ontstaan met Clément is vol-
gens mij een teken dat feministische waarden inmiddels breed worden gedeeld. Want wie kan 
er tegenwoordig nog zonder glimlach naar het vrouwbeeld in een traditionele La sonnambula 
kijken? 
 
Kritiek  
 
Het voor de hand liggende commentaar op Cléments aanpak is dat ze opera reduceert tot en-
kel het woord.17 Paul Robinson heeft deze kritiek het meest prominent verwoord.18 Hij noemt 
vier aspecten die de verstaanbaarheid van het libretto in de weg staan en daarmee ook een 
puur tekstuele lezing van opera. Ten eerste wordt opera voor velen tegenwoordig in een 
vreemde taal gezongen. Ten tweede maakt ensemblezang het woord in verschillende gradaties 
onverstaanbaar. Ten derde is het orkest vanuit het standpunt van tekstverstaanbaarheid een 
hinderende bron van lawaai. Ten slotte offert de klassieke manier van zingen verstaanbaarheid 
op ten gunste van volume, hoogte en een mooi legato. Maar al deze factoren leiden volgens 
Robinson niet tot grote problemen omdat in de opera betekenis vooral door de muziek tot 
stand komt. Tekenend is dat opera’s in vertaling, de norm in het gesproken toneel, tegen-
woordig zo goed als verdwenen zijn. Niet alleen vanwege een drang naar authenticiteit en de 
komst van boventiteling maar vooral omdat ze niet noodzakelijk zijn.19 Verder treden ensem-
blezang en orkestrale climaxen nu net op in dramatische hoogtepunten en toch begrijpt het 
publiek precies wat er gebeurt. Hetzelfde geldt voor de onverstaanbaar gezongen klanken 
waaruit desondanks de uitgedrukte emoties kunnen worden afgeleid. Robinson beweert echter 
niet dat de woorden er helemaal niet toe doen, al was het alleen maar als uitdrukking van een 
menselijke intentionaliteit: ‘even when they are unintelligible, their presence identifies the 
singer as a human actor with specific feelings, giving voice to specific thoughts. […] As such, 
they are part of our experience even, as it were, when they are not.’20 Robinsons pleidooi voor 
het belang van de muziek bij de bestudering van opera slaat wat mij betreft weer door naar de 
andere kant. Zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden: tekst én muziek zijn van belang.  
   Verschillende andere auteurs hebben zich in hun kritiek op Clément meer op de inhoud ge-
richt. Er zijn met name vraagtekens gezet bij de vermeende slachtofferrol van vrouwen in de 
opera. Iemand die het idee verwerpt van de stervende operaheldin als uitsluitend passief en 
hulpeloos is Naomi André in haar boek Voicing Gender: Castrati, Travesti and the Second 
Woman in Early-Nineteenth-Century Opera (Bloomington 2006). Ze concentreert zich daarbij 
op de relatie tussen stemtype en personage in de romantische opera. Voor Clément is deze re-
latie zonneklaar: ‘Soprano: Persecuted Victim’, ‘Mezzo-Soprano: Resistance, Witchcraft, and 
Treason’.21 André stelt dat de verhouding tussen stemtype, sekse en personage minder een-
duidig was in de vroege negentiende eeuw. Deze periode blijft onderbelicht bij Clément. De 
enige opera’s van vóór 1830 die ze bespreekt zijn twee preromantische opera’s van Mozart: 

                                                 
17 Het is waar dat in haar boek geen notenvoorbeeld te vinden is maar Cléments vele terloopse verwijzingen naar 
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vertaling van Cléments boek geeft Susan McClary hiervan enkele voorbeelden waar ze later zelf op heeft voort-
geborduurd in Feminine Endings (Minnesota: University of Minnesota, 1991). McClary, ‘Towards a Feminist 
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20 Robinson, ‘Reading libretti and misreading opera’, pp. 345-346. 
21 Catherine Clément, ‘Through Voices, History’, in Mary Ann Smart (ed.), Siren Songs: Representations of 
Gender and Sexuality in Opera (Princeton: Princeton University Press, 2000), pp. 22-24. 
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Don Giovanni (1787) en Die Zauberflöte (1791). En dat is jammer want juist in de over-
gangsperiode tussen barok en romantiek heeft het vrouwelijke stemtype andere associaties 
dan in de tweede helft van de negentiende eeuw waar Clément zich op richt. Het betreft de as-
sociatie met heldenrollen die tussen de heerschappij van de castraat in de achttiende eeuw en 
van de tenor vanaf 1830, door vrouwen in travestie werden gezongen. De castraat liet aan de-
ze vrouwen een erfenis na die nog doorwerkte in een werk als La sonnambula. 
 
De erfenis van de castraat 
 
De praktijk om jongens te castreren voor hun stem brak ontstond in de tweede helft van de 
zestiende eeuw toen het vrouwen in Italië was verboden in kerkkoren te zingen.22 Alternatieve 
invullingen van de hoge partijen werkten niet bevredigend: jongens waren nog niet opgeleid 
of hun hoge stem ging verloren, countertenoren zongen in het falsetregister dat als zwak en 
schril werd ervaren. De castraat had daarentegen een behoorlijke omvang in het sterke, volle 
modaalregister. Castraten waren in de eerste plaats kerkzangers maar hun superieure stemmen 
deden al snel intrede in de opera. Enkele uitzonderlijke castraten groeiden uit tot de meest ge-
vierde zangers van hun tijd en domineerden twee eeuwen lang in de rol van held het operato-
neel. Dat lijkt tegenwoordig wellicht wat merkwaardig gezien de weinig verheffende manier 
waarop hun stemmen tot stand kwamen maar de castraten pasten helemaal binnen de esthetiek 
van hun tijd. Barokke kunstwerken tonen een wereld die in al zijn schoonheid en weelderig-
heid de alledaagse werkelijkheid naar de kroon steekt. Waarachtigheid was niet een realisti-
sche weergave van hoe dingen zijn maar hoe het menselijke vernuft ze idealiter voorstelt. Sti-
lering en idealisering zijn dan ook wezenlijke kenmerken van barokke kunst. Er spreekt een 
vreugdevolle wereldbeschouwing uit, gebaseerd op humanistische uitgangspunten en een on-
wrikbaar geloof in God. De somptuositeit van de barok moest niet alleen het intellect aan-
spreken maar vooral ook de zintuigen wat zich uit in virtuositeit en een zeker hedonisme. Niet 
voor niets betekende het woord ‘barok’ oorspronkelijk grillig, overladen en grotesk. Rodolfo 
Celletti spreekt in dit verband van een ‘poetics of wonder’: verwondering is de emotie die de 
barokke kunst wilde oproepen door het alledagsleven en de normale menselijke capaciteiten 
te overtreffen.23 In de barokopera werd het publiek een dergelijke geïdealiseerde wereld voor-
gehouden getuige de gestileerde overdaad die op vele vlakken terugkeert: in de complexe li-
bretti met hun gekunstelde taal en ‘larger-than-life’ personages, in de weelderige kostuums, in 
de decors met hun gesuggereerde oneindige perspectief, in de spectaculaire toneeleffecten, in 
de gegesticuleerde acteerwijze; maar bovenal in de muziek. Ik ga hier niet nader in op de 
overladen dacapo-aria’s van de componisten maar op hun belangrijkste uitvoerder, de cas-
traatzanger die Celletti omschrijft als de belichaming van een ‘vocal poetics of wonder’.24 De 
typisch barokke voorkeur voor het gestileerde, het niet-realistische blijkt bij de castraat onder 
meer uit een ambigue relatie in geluid en beeld tussen de sekse van de uitvoerder en de sekse 
van het personage. Het andere wezenlijke kenmerk van barokke kunst, virtuositeit, komt naar 
voren in de specifieke zangstijl van de castraat, het belcanto. De erfenis van de castraat in de 
vroege negentiende eeuw bestond uit deze beide aspecten die echter allebei ook veranderin-
gen ondergingen. 
 
 

                                                 
22 Voor uitgebreide informatie over de opkomst van de castraat zie John Rosselli, Singers of Italian opera: the 
history of a profession (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hoofdstuk 2 ‘Castrati’. Een meer popu-
lariserend boek is Patrick Barbier, Triomf en tragiek der castraten: de bizarre geschiedenis van de mannelijke 
sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw (Utrecht: Bruna, 1991). 
23 Rodolfo Celletti, A History of Bel Canto, vertaald door Frederick Fuller (Oxford: Clarendon Press, 1991), p. 2. 
24 Ibid., p. 8. 
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Seksuele ambiguïteit  
 
In de zeventiende en achttiende eeuw was de belangrijkste esthetische waarde van een stem 
uitzonderlijkheid in timbre en virtuositeit. De alledaagse stemmen van de tenor en bas moes-
ten het afleggen tegen de onaardse klankkleur en soepelheid van de castraatstem. Dit was in 
de eerste plaats het gevolg van het unieke lichamelijke gestel van de castraat. Laten we aan de 
hand van het bron-filtermodel zijn fysiologie koppelen aan de akoestische eigenschappen van 
zijn stemgeluid, te beginnen bij het brongeluid.25 Normaal gesproken nemen bij jongens de 
stembanden in de puberteit in lengte en volume toe waardoor de toonhoogte gemiddeld een 
octaaf daalt en de stemkwaliteit donkerder wordt.26 Door de castratie bleven de hormonale ef-
fecten van de puberteit uit en groeiden de stembanden niet. Castraten moeten wat tessituur be-
treft overeen hebben gestemd met een kind of een vrouw. De kleinere massa van de stemban-
den zal net als bij vrouwen een brongeluid met relatief minder sterke hoge harmonischen heb-
ben voorgebracht. Maar hier stond een krachtige stembandsluiting tegenover die juist in een 
typisch mannelijk, boventoonrijk geluid resulteert. De borstkas van de castraat ontwikkelde 
zich namelijk onevenredig sterk als gevolg van een verstoorde hormoonhuishouding. Ze be-
schikten daarmee over een uniek fysiek mechanisme: een bovenmaatse longcapaciteit om 
stembanden van jongensgrootte aan te drijven. Tel daarbij op een intensieve, ononderbroken 
scholing vanaf hun vroege jeugd (vier tot zes uur zang per dag) en de castraat had een stem 
die de capaciteiten van andere stemmen te boven ging: ‘This exceptional mastery of breath 
control and breathing power, combined with his assiduous training, was responsible for the 
flexibility, the soft edge, the agility, the wide range, the ease of legato, and other qualities 
which, although common to all the great singers of the eighteenth century and the early nine-
teenth century, were nevertheless present in a more spontaneous and marked way in some cas-
trati.’27 
   Ook de filtereigenschappen van het aanzetstuk van de castraat waren uniek. De bij puberen-
de jongens normale daling van het strottenhoofd bleef uit waardoor de stembanden dichter bij 
het aanzetstuk bleven, de resonantieholtes dus klein waren en daarmee de formanten hoog la-
gen, in de buurt van vrouwelijke waarden. Anderzijds groeide het aanzetstuk zelf uit tot dat 
van een volwassen man wat de resonantieholten vergrootte en de formanten juist weer ver-
laagde. Nu is bij het auditief vaststellen van het geslacht van een zanger de klankkleur van 
groter belang dan de toonhoogte. Een countertenor zingt bijvoorbeeld in hetzelfde toonhoog-
tegebied als een vrouwelijke alt maar zal toch als man worden geïdentificeerd omdat de 
klankkleur, die tot stand komt door de combinatie van de stembandtrilling en de resonantie-
eigenschappen van het aanzetstuk, een mannelijk lichaam verraadt.28 We zien bij de castraat 
zowel bij het stembrongeluid als de filtereigenschappen een mengelmoes van seksekenmer-

                                                 
25 Beweringen over de castraatstem blijven deels speculatie omdat de beschikbare bronnen fragmentarisch en 
veelal anekdotisch zijn. Ik heb voor de informatie over castraten gebruik gemaakt van verschillende bronnen: 
Naomi André, Voicing Gender: Castrati, Travesti and the Second Woman in Early-Nineteenth-Century Opera 
(Bloomington: Indiana University Press, 2006), hoofdstuk 2; Rosseli, Singers of Italian Opera, hoofdstuk 2 en 
Barbier, Triomf en Tragiek der Castraten; dit alles aangevuld met gezond verstand. 
26 Joke Dame wijst erop dat dit ‘natuurlijke’ octaafverschil niet uitsluitend het gevolg is van anatomische-
fysiologische factoren maar evenzeer en misschien vooral van cultureel-psychologische factoren. Dame, Het 
zingend lichaam, p. 108 noot 69. Dit wordt met cijfers geadstrueerd in Rietveld & Van Heuven, Algemene Fone-
tiek, pp. 320-321. 
27 Celletti, History of Bel Canto, p. 109. 
28 De countertenor zingt in het hoogste deel van zijn stembereik waarin de stembanden onder hoge spanning 
staan en dun en afgeplat van vorm zijn. Het bronsignaal zal derhalve weinig sterke hoge harmonischen bevatten. 
De alt zingt daarentegen in het laagste deel van haar stembereik met middelmatige stemspanning, de stembanden 
zijn dik en rond en het bronsignaal is boventoonrijk, zie Dame, Het zingend lichaam, p. 116. Verder zijn de for-
mantfrequenties voor een luisteraar een aanwijzing van de grootte van het zingende lichaam: lage formantfre-
quenties duiden op een man, hoge op een vrouw, zie Sundberg ‘The perception of singing’, pp. 187-188.  
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ken. De castraatstem belichaamde een triniteit van man, vrouw en kind: kenmerken van alle 
drie waren gestileerd verenigd in één stem.29 Deze seksevermenging werd verder versterkt 
door het onhoorbaar maken van de overgang tussen modaal- en falsetregister (een speerpunt 
in de pedagogische traktaten van de castraten30) met hun respectievelijke associaties met man-
nelijkheid en vrouwelijkheid. André spreekt van een ‘cross-dressing of the voice […] that re-
tains the mark of both genders, where the pleasure is in the mixing of male and female codes 
(rather than passing as one or the other)’.31 
   Bij de castraat liepen ook visuele kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid door el-
kaar als gevolg van de castratie. Door een overactiviteit van groeihormonen waren castraten 
in vergelijking met hun tijdsgenoten opvallend groot. In combinatie met hun sterk ontwikkel-
de borstkas gaf hen dit een mannelijk voorkomen. Daar stond het ontbreken van een adamsap-
pel en gezichtsbeharing tegenover. Tevens ontwikkelden castraten door gebrek aan mannelij-
ke hormonen extra vetweefsel op borst, heupen en dijen. Hun fysieke verschijning werd daar-
door ook gekenmerkt door de zachtere lichaamsbouw van vrouwen.32 Met deze ambigue ka-
rakteristieken konden de castraten op het toneel zowel mannelijke als vrouwelijke rollen visu-
eel ‘geloofwaardig’ spelen. In het dagelijks leidde de verschijning van de castraat tot verwar-
ring, getuige een relaas van Casanova: 
 

In comes a pretty-faced abate. His hips and thighs make me think him a girl in disguise; I say so 
to the Abate Gama, who tells me that it is Beppino della Mammana, a famous castrato. The 
Abate calls him over and laughingly says that I had taken him for a girl. He gives me a bold 
look and says that if I will spend the night with him he will serve me as a boy or girl, whichever 
I choose.33 

 
Hiermee zij direct gewezen op een gesublimeerde homo-erotiek die meespeelde in dit spel 
van seksevermenging. In de opera kwam het voor dat de gelieven door twee mannen werd ge-
zongen in dezelfde stemligging. Onverschillig wie het libretto hen liet zijn was er sprake van 
hoorbare homoseksualiteit.34 Een andere illustratie van de overschrijding van traditionele sek-
segrenzen door de castraat geeft Balzac in zijn novelle Sarrasine (Parijs 1830).35 De jonge 
beeldhouwer Sarrasine wordt obsessief verliefd op de stem en het uiterlijk van de zangeres La 
Zambinella. Later blijkt zij tot Sarrasine’s ontzetting een castraat te zijn wat uiteindelijk tot 
zijn ondergang leidt. Roland Barthes analyseert het verhaal in S/Z (Parijs 1970) om zijn plura-
liteitsdroom uit te werken waarin traditionele seksegrenzen zijn opgeheven. Daartoe keert hij 
de traditionele rolpatronen van vrouw-passief en man-actief om. Zambinella, die een vrouw 

                                                 
29 André, Voicing Gender, p. 32. 
30 Tosi zegt: ‘A diligent instructor, knowing that a soprano [= een castraat] without the falsetto must sing within 
the narrowness of a few notes, should not only attempt to acquire it, but should leave no means untried so that he 
unites it to the chest voice, in such a way that one cannot distinguish the one from the other, since if the union of 
the registers is not perfect the voice will be of many registers, and consequently will lose its beauty’, geciteerd in 
Stark, Bel Canto, p. 61. Bij Mancini vinden we: ‘One cannot produce a good effect if the voice is not equalized 
and united in its whole range’. Giovanni Battista Mancini, Practical Reflections on Figured Singing (Pensieri e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato (1774, herzien in 1777)), vertaald door Edward Foreman (Champaign: 
Pro Musica Press, 1967), p. 36. Dame’s opmerking dat het verdoezelen van de registerbreuk pas stamt uit de ne-
gentiende eeuw lijkt mij dan ook onjuist (Het zingend lichaam, p. 107, voetnoot 67).  
31 André, Voicing Gender, p. 32. 
32 Ibid., p. 29. 
33 Geciteerd in ibid., p. 29. 
34 Dame, Het zingend lichaam, p. 121. 
35 Honoré de Balzac, Sarrasine, Nederlandse vertaling van Rokus Hofstede & Jan Pieter van der Sterre, (Am-
sterdam: Stichting Voetnoot, 2006). 



 63 

lijkt te zijn, is via zijn stem actief en viriel; Sarrasine, een man, is daarentegen passief en 
overweldigd.36 
   Volgens Joke Dame moet de castraatstem ondanks zijn ambigue kenmerken vooral als een 
mannenstem worden opgevat.37 In beschrijvingen van zijn stem keren namelijk mannelijk ge-
connoteerde kwalificaties van macht, kracht en aanhoudend en doordringend vermogen tel-
kens terug. Ook de mythen over de potentie van zijn stem dragen bij aan de beeldvorming van 
de castraat als man: zijn zang bracht hem grote rijkdommen en had een vermeend genees-
krachtige werking. Bij de castraat is zijn mannelijkheid met andere woorden verplaats naar 
zijn stem en hij is om die reden eerder te beschouwen als de bevestiger van seksuele differen-
tie en niet als de opheffer ervan.38 Deze conclusie lijkt mij op zich juist. Het feit dat castraten 
vooral heldenrollen zongen wijst ook in deze richting: slechts een minderheid van vooral jon-
ge castraten specialiseerde zich in travestierollen zoals in de Paapse staten waar vrouwen van 
het toneel werden geweerd.39 Voor mij is echter van belang dat toonhoogte in de achttiende 
eeuw niet was geseksueerd en dat er niet noodzakelijk een symmetrische relatie bestond tus-
sen de sekse van de uitvoerder en de sekse van het personage.40 Het publiek associeerde des-
tijds het heroïsche, het actieve, kortom het mannelijke met een hoge stem die ook vrouwelijke 
kenmerken in zich droeg. Deze associatie overleefde de castraat. 
 
De held in de vroege negentiende eeuw 
 
De castraat verdween in de negentiende eeuw vrij snel uit de opera.41 Ofschoon castraten nog 
wel voorkwamen aan het begin van de eeuw (van Rossini’s enige castraatrol Arsace in Aure-
liano in Palmira uit 1813 tot de laatste grote castraatrol van Armando in Meyerbeers Il croci-
ato in Egitto uit 1824, beide rollen geschreven voor Giambattista Velutti), waren ze een ana-
chronistisch verschijnsel geworden. Met de pensionering van Velutti in 1830 verdween de 
laatste grote castraat van het operatoneel. Maar deze buitengewone zangers verdwenen niet uit 
het hart. De blijvende fascinatie voor de castraat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Balzacs 
                                                 
36 Dit komt Barthes op kritiek te staan. Zijn poging tot ondermijning van seksedifferentie is volgens sommigen 
niets anders dan een andere manier van mannen om vrouwen onzichtbaar te maken omdat het vrouwelijk posi-
tieve slechts mag bestaan in een mannelijk (monsterlijk) subject, zie Carolyn Abbate, ‘Opera; or, the Envoicing 
of Women’, in Ruth Solie (ed.), Musicology and Difference (Berkeley: University of California Press, 1993), pp. 
232-233. Joke Dame voegt hieraan toe dat Barthes de traditionele sekse-eigenschappen vrouw-passief en man-
actief nogal rigide omdraait. Daarmee sluit hij niet alleen zijn ogen voor het mannelijke, actieve dat ook deel 
uitmaakt van Sarassine maar ook voor de zwakte en broosheid van Zambinella. Bovendien neutraliseert Barthes 
diens sekse en ontkent zo het mannelijke in de castraat. Hij sluit daarmee een homoseksuele lezing van Balzacs 
novelle uit, namelijk dat Sarrasine verliefd is op zwakte en broosheid in een man (Het zingend lichaam, pp. 119-
120). 
37 Dame, Het zingend lichaam, pp. 114-118. 
38 Ibid., p. 117. 
39 André, Voicing Gender, pp. 28-29, 33. 
40 Dame, Het zingend lichaam, p. 105. 
41 Zie voor redenen voor het verdwijnen van de castraat: Barbier, Triomf en Tragiek der Castraten hoofdstuk 7. 
Ongetwijfeld was de castraat een langer leven in de opera beschoren als Wagner zijn idee had doorgezet om voor 
de rol van Klingsor in Parsifal een castraat te gebruiken. De castraat overleefde de negentiende eeuw in kerkko-
ren. Zo bestond de Sixtijnse Kapel in 1898 nog voor een kwart uit castraten. Aan deze gehandhaafde praktijk 
danken we ook de opnames van de castraat Alessandro Moreschi (1858-1922) die in 1913 met pensioen ging. 
Zijn uitvoering van Bach/Gounod’s Ave Maria is o.a. te horen op de CD Recording Pionieers (DG 459 000-2). 
Of deze documenten recht doen aan de zangkunst van de castraten valt te bezien want de opnamen zijn van 
slechte kwaliteit. Bovendien stond Moreschi aan het eind van zijn loopbaan en lijkt zijn zangstijl sterk te zijn ge-
kleurd door de negentiende eeuw. Een andere mogelijkheid om een indruk van de stem en virtuositeit van de cas-
traat te krijgen biedt de soundtrack van de film Farinelli (Auvidis-Travelling K 1005, 2003) Hier heeft het IR-
CAM een sopraan en countertenor met behulp van digitale techniek ingenieus met elkaar vermengd. De film 
verhaalt het leven van de beroemde castraat Carlo Broschi. Ondanks de sterke romantisering is het een mooie ge-
legenheid om iets van de fascinatie voor de castraat te proeven. Jeroen Krabbé acteert weer eens een componist. 
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Sarrasine pas in 1830 voor het eerst verscheen. In de opera was het vooral de verschijning 
van de castraat die uit de mode raakte, de voorkeur voor hoge flexibele stemmen bleef nog 
een aantal decennia bij het publiek bestaan.42 De leemte die ontstond in de invulling van hel-
denrollen werd dan ook niet opgevuld door de tenor. Mannenstemmen golden als te ruw en al-
ledaags voor de verfijnde esthetiek van de tijd.43 Bovendien had de voorkeur voor hoge 
stemmen in de hoofdrollen ertoe geleid dat de tenor, op enkele uitzonderingen na, in zang-
techniek achterop was geraakt.44 Tenoren zongen in de opera seria van de achttiende eeuw 
slechts ondergeschikte rollen van koningen en oude mannen en hun tessituur lag meestal laag, 
richting de bariton. In de opera buffa zongen ze weliswaar in de rol van geliefde maar waren 
ze eerder zoetgevooisd dan hartstochtelijk (denk aan Don Ottavio). Eigenlijk kwamen alleen 
zangeressen in aanmerking om de castraat te vervangen. Al in de achttiende eeuw zongen zij 
in travestie de held indien er geen castraat voorhanden was. De titelrol van Händels Rinaldo 
bijvoorbeeld werd tijdens de première in 1713 nog door de castraat Nicolini gezongen maar 
bij een reprise datzelfde jaar zong Jane Barbier Rinaldo.45 Castraat- en vrouwenstemmen wa-
ren inwisselbaar in de achttiende eeuw, met dit voorbehoud dat het timbre en de techniek van 
de castraat uniek waren en de voorkeur genoten.  
   Het verschil met de negentiende was dat de uitzondering norm werd: de held werd nu speci-
fiek geschreven voor een vrouw. De bekendste componist van heroïsche travestierollen is on-
getwijfeld Rossini die in de meeste van zijn Italiaanse opera seria een vrouw liet opdraven in 
de rol van held. Rossini’s componeerstijl kan grotendeels worden beschouwd als een voortzet-
ting van de achttiende-eeuwse esthetiek waar hij zich nauw mee verbonden voelde. Zo aanbad 
hij de castraat: ‘In my youth it was my good fortune still to be able to hear some of those fel-
lows. I have never forgotten them. The purity, the miraculous flexibility of those voices and, 
above all, their profoundly penetrating accent – all that moved me more than I can tell you.’46 
Door zijn samenwerking met Velutti voor de rol van Arsace had hij al vroeg in zijn carrière 
een gedegen kennis opgedaan van de zangtechniek van de castraat. Hoewel zijn carrière sa-
menviel met het verdwijnen van de castraat, riep hij zijn stem op in zijn sierlijke, virtuoze me-
lodieën, ook in de heroïsche travestierollen. Tegelijkertijd kondigde bij Rossini de tenor zich 
al aan als held en de verschillende praktijken van het heroïsche stemtype in de vroege negen-
tiende eeuw liepen in zijn oeuvre door elkaar. Lokale voorkeuren waren beslissend voor Ros-
sini’s stemkeuze. In het noorden van Italië zag het publiek graag een vrouw in travestie in de 
rol van held. Rossini’s opera’s voor Milaan, Venetië en ook Rome hebben dan ook heroïsche-
travestierollen. Napels, in het zuiden van Italië, volgde ondanks haar reputatie als voormalig 
castratenbolwerk de smaak van de voormalige Franse bezetters die nooit veel op hadden ge-
had met de castraat noch met travestie. Slechts in drie van zijn tien Napolitaanse opera’s is 
een heroïsche-travestierol te vinden; dit waren ook zijn minst succesvolle opera’s in de stad.47 
   De erfenis van de castraat bestond in de vroege negentiende eeuw onder meer uit een com-
plex van verhoudingen tussen de sekse van de uitvoerende en de sekse van het personage op 
het toneel. De gestileerde relatie tussen beiden bleef bestaan want in de heroïsche-
travestietraditie belichaamden een hoge vrouwenstem (de sopraan) en een lage vrouwenstem 
(mezzosopraan of alt) in travestie de gelieven. Maar het timbre van de vrouwenstem was niet 
inherent seksueel ambigu zoals bij de castraat. De seksevermenging lag nu meer in het feit dat 
een personage dat hoorbaar een vrouw was typisch mannelijk geconnoteerd gedrag vertoonde. 
Ook visueel veranderde er wat. Waar de castraat vrijwel probleemloos kon doorgaan voor bei-

                                                 
42 André, Voicing Gender, p. 89. 
43 Celletti, A History of Bel Canto, p. 8. 
44 Rosselli, Singers of Italian Opera, pp. 176-177. 
45 André, Voicing Gender, p. 35. 
46 Geciteerd in ibid., pp. 25-26. 
47 Ibid., pp. 104-107. 
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de geslachten, was een vrouw in een broek visueel niet geloofwaardig als man. Integendeel, 
travestie had een sterk erotische component omdat het een uitgelezen kans bood het vrouwe-
lijke lichaam te laten zien: ‘male costume was […] specifically designed to emphasize the 
female form rather than detract from it with realistically masculine garb.’48 Daarmee kreeg het 
hoorbare homoseksuele spel ook een duidelijkere visuele pendant.  
 
First woman, second woman 
 
De tenor verving in de loop van de negentiende eeuw de lage vrouwenstem definitief in de rol 
van held. Het romantische streven naar dramatische waarachtigheid speelde daarin een be-
langrijke rol. Ook de deseksualiserende tendens in de maatschappij die in hoofdstuk 1 aan de 
orde kwam droeg eraan bij: de vermenging van mannelijke en vrouwelijke codes en de open-
lijke etalering van het vrouwelijk lichaam in de travestierollen werden niet langer geaccep-
teerd door de burgerij. In het volgende hoofdstuk kom ik hier nog op terug. De lage vrou-
wenstem verdween echter niet uit de opera in de vroege negentiende eeuw maar kreeg een 
specifieke rol in de intrige toebedeeld naast de sopraan en de tenor. André introduceert twee 
termen om de relatie tussen beide vrouwelijke stemtypes en hun stereotype personages te be-
schrijven.49 De sopraan is een ‘first woman’ en vormt samen met de tenor het liefdespaar. Ze 
is passief, heeft geen machtspositie en sterft doorgaans aan het eind van de opera (haar onder-
gang is typisch voor de negentiende-eeuwse opera waarin het lieto fine plaats heeft gemaakt 
voor een onvermijdelijk tragisch slot). De lage vrouwenstem ging op in de ‘second woman’ 
die doorgaans een ongelukkige liefde koestert voor de tenor. Zij onderneemt actie, heeft wel 
een machtspositie en overleeft de opera. Voor deze ‘second woman’-rollen werd dezelfde 
stem gebruikt als voor de held in de heroïsche-travestietraditie: een vrouwenstem met een la-
gere tessituur dan de sopraan die ook gebruik maakte van het mannelijk geconnoteerde mo-
daalregister. In de vroege negentiende eeuw kon een zangeres de ene avond in travestie de 
held zingen, de volgende avond was ze een ‘second woman’ in een andere opera. Er bestond 
dan ook een overlapping tussen beide type rollen: de ‘second woman’ behield wat van de he-
roïsche kwaliteiten die via de castraten op de helden in travestie waren overgedragen. Dit uit 
zich in de actieve deelname van de ‘second woman’ aan de handeling waarin ze haar lot in ei-
gen handen neemt. De hoge sopraan was daarentegen altijd dezelfde passieve, ultrafeminiene 
heldin, of ze nu was gekoppeld aan een vrouw in travestie of aan een tenor. In haar herkennen 
we de geslachtofferde heldin van Clément. 
   Giovanni Simone Mayrs Medea in Corinto (1813) kan als illustratie dienen voor de stem-
verhoudingen in de vroege negentiende eeuw.50 De opera verhaalt het klassieke verhaal van 
Medea die Jason (Giasone) aan het Gulden Vlies helpt waarna ze door hem aan de kant wordt 
geschoven voor Kreousa (Creusa). Creusa is in de plot het beminde onschuldige meisje, Me-
dea is de afgewezen vertoornde vrouw. De tessituur waarin Creusa zingt ligt over het alge-
meen hoger dan die van Medea en ze moet ook de lage noten in het modaalregister ontberen 
van laatstgenoemde. Creusa is kortom een ‘first woman’, Medea een ‘second woman’. De he-
roïsche associatie van Medea’s stem komt niet zo zeer tot uiting in nobel gedrag: nadat ze 
Creusa heeft gedood door middel van een vergiftigd gewaad laten ook haar eigen kinderen het 
leven in haar wraakoefening. Weliswaar geeft Mayr het publiek ruimschoots de gelegenheid 
zich te verplaatsen in Medea’s situatie door haar in het centrum van de handeling en de mu-
ziek te plaatsen, maar kindermoordenaars zijn toch zelden sympathieke personages. Medea’s 
heldenkarakter manifesteert zich veeleer in de actieve rol die ze speelt in de handeling. Als 
Jason haar versmaadt, broedt ze een duivels plan uit dat ze geheel op eigen kracht uitvoert en 
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dat haar de opera doet overleven. De grilligheid van Medea drukt Mayr uit in een vocale stijl 
die zich beweegt tussen vloeiende lyriek en chromatische, sprongsgewijze passages waarin 
het modaalregister nadrukkelijk wordt opgezocht. Creusa is in alles haar antipode. Ze kende 
de voorgeschiedenis tussen Medea en Jason niet en ze heeft dan ook niemand bewust kwaad 
gedaan. In haar naïeve passiviteit heeft Creusa vervolgens geen enkele invloed op wat haar 
overkomt. Bij het horen van haar lieflijke en hooggelegen melodieën weet de luisteraar ge-
noeg: ze zal het einde van de opera niet halen. 
   In de jaren dertig van de negentiende eeuw was het aantal hoofdrollen voor vrouwen door-
gaans teruggebracht van twee naar één. De nieuwe romantische heldin was een sopraan die 
samen met de tenor het liefdespaar vormde. Als er een andere vrouwelijke rol voorkwam dan 
was zij meestal een bediende of gezelschapsdame. Ze was in elk geval geen serieuze bedrei-
ging voor de liefde tussen tenor en sopraan zoals de ‘second woman’ dit nog wel was. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen dat de nieuwe heldin voortkwam uit de ‘first woman’. De 
hoofdgedachte van André’s boek is echter anders: 
 

Yet the Romantic heroine, the normative leading role for a woman in opera of the second half of 
the nineteenth century, was actually a hybrid role that included a combination of elements from 
both the first and second woman of the primo ottocento. Moreover, what this means is that behind 
the suffering undone heroine of Italian Romantic opera is the history of the heroic travesti role. 
Hence, the dying heroine in opera from the second half of the nineteenth century is a more compli-
cated character than one who only suffers and expires.51 

 
André neemt met de hybride heldin die ook over heroïsche eigenschappen beschikt dus expli-
ciet afstand van het beeld dat Clément schetst van de lijdzame operaheldin in de negentiende 
eeuw. Volgens Lucy Walker gaat ze daarmee te kort door de bocht: ‘Voicing Gender offers an 
unusually positive respons [ten aanzien van de lijdende heldin], even though André’s alterna-
tive construction of a less victimized nineteenth-century heroine can tend towards the ba-
nal.’52 Ik ben het met deze kritiek gedeeltelijk eens. Het probleem ligt volgens mij net als bij 
Clément in de generalisering van de theorie: niet alle vrouwelijke protagonisten in de negen-
tiende-eeuwse opera zijn heroïsch zoals ze ook niet allemaal slachtoffers zijn. Maar toege-
spitst op één zangeres snijdt André’s concept van de hybride heldin volgens mij zeer zeker 
hout. Ze illustreert het samengaan van ‘first woman’ en ‘second woman’ in de heldin namelijk 
aan de hand van Giuditta Pasta. 
 
Giuditta Pasta  
 
Enkele geparafraseerde voorwaarden uit een contract tussen Giuditta Pasta en John Ebers van 
het King’s Theatre te London uit 1826: 
 

Pasta’s contract covered a season of three and a half months, for a total of thirty performances; 
she was contracted to sing both as ‘Prima Donna assoluta’ and ‘Musico assoluto’ […]. The 
contract stated that she would be paid £ 2,300 (the highest fee of Ebers’ regime between 1820 
and 1827); she would receive the whole fee in advance - £ 500 in Paris where she was living, £ 
500 on her arrival in London, and the remaining £ 1,300 before her debut; in all the operas, she 
would have the right to choose which roles she would sing; she was not obliged to sing more 
than six times a month, or to sing in any other concerts at the theatre apart from Ebers’ benefit 
evening; she would sing no opera beyond those named (Tancredi, Giulietta e Romeo, Otello, 
Semiramide, La rosa bianci e la rosa rossa, Nina and Medea), with the exception of a new op-
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era expressly composed for the King’s Theatre – on condition she was entirely happy with her 
role; she would be afforded a benefit evening, presenting a new opera chosen by herself, the 
costs of which would be borne entirely by the management; she would be permitted leave of 
eight days; she would be able to sing in any private or public concerts, providing this did not in-
terfere with her operatic performances; a box would be at her disposal during the length of her 
engagement, plus twelve tickets for the pit and twelve for the gallery on every night she played; 
she would choose the costumes necessary for her roles, all paid for by the management; finally, 
if the management failed to adhere to any of the contractual clauses, she would have the right to 
suspend all performances – the theatre remaining dark until the dispute was resolved.53 

 
Giuditta Pasta (1797-1865) stond blijkens dit contract hoog in aanzien. Daar zag het in het 
begin van haar carrière nog niet naar uit. Haar debuut ging vrijwel onopgemerkt voorbij vol-
gens een tijdgenoot: ‘her voice was originally limited, and weak, without charm, without 
flexibility, a mediocre mezzo-soprano. [...] Her arms were fine, but her figure was short and 
clumsy.’54 Maar na een aantal jaar intensieve studie maakte ze in 1821 in het Parijse Théâtre 
Italien furore als Desdemona in Rossini’s Otello en als Romeo in Zingarelli’s Giulietta e Ro-
meo. Vanaf dat moment tot aan midden jaren dertig gold ze als de diva del mondo.  
 
Rollen 
 
Het bovenstaande contract is ook in een ander opzicht tekenend voor Pasta. Het feit dat ze als 
Prima Donna assoluta en als Musico assoluto55 was ingehuurd, laat zien dat ze zowel vrou-
wenrollen als heroïsche travestierollen zong. Ze kon in verschillende opera’s kiezen tussen 
beide type rollen: Clotilde en Enrico (Mayr’s La rosa bianca e la rosa rossa) Semiramide en 
Arsace (Rossini’s Semiramide), Amenaide en Tancredi (Rossini’s Tancredi) en Giulietta en 
Romeo (Zingarelli’s Giulietta e Romeo). Verder bestond haar repertoire uit typische ‘first-
woman’-rollen: Desdemona (Rossini’s Otello) en Nina (Paisiello’s Nina), en een ‘second-
woman’-rol: Medea (Mayr’s Medea).  
   De afwisseling van travestierollen en beide typen vrouwenrollen kenmerkte Pasta’s repertoi-
re gedurende haar hele carrière. Al bij haar doorbraak in 1821 bestonden haar rollen uit een 
typische ‘first-woman’-rol (Desdemona), en een oorspronkelijke castraatrol (Romeo, de opera 
stamt uit 1796). Tekenend voor de wisseling van de wacht in de heldenrol is het feit dat Pasta 
de rol van Armando uit Il crociato een jaar na de première van de opera van Velutti overnam. 
Verder zag Pasta geen been in het interpoleren van een aria uit een heroïsche travestierol in 
haar vertolking van Desdemona in Rossini’s Otello waarin ze in 1828 zelfs de titelrol zong die 
toch echt was geschreven voor een tenor.56 Ook in haar latere carrière, waarin de vrou-
wenstem steeds minder met de held werd geassocieerd, bleef Pasta travestie- en heldinnenrol-
len afwisselen. In 1829 nog zong Pasta een nieuw gecomponeerde travestierol, de titelrol in 
Nicolini’s Malek Adel. In 1830 (één jaar voor de première van La sonnambula) zong ze Tan-
credi en Zingarelli’s Romeo naast Desdemona, Nina en Semiramide. Toen Pasta tegen het 
eind van haar carrière in 1833 optrad in Londen zong ze behalve diverse vrouwelijke rollen 
nog steeds Tancredi en Bellini’s Romeo (I Capuletti e i Montecchi).57    
   Uit bovenstaande blijkt dat Pasta’s faam voor een groot deel was gebaseerd op rollen ge-
schreven voor andere zangeressen. Zo schreef Rossini slechts één rol speciaal voor haar (Co-
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rinna in Il viaggio a Reims, 1825) maar was ze in de jaren twintig zijn belangrijkste vertolker 
in zowel helden- als heldinnenrollen. Dit zegt iets over haar interpretatieve kracht. Van prima 
donna’s werd namelijk verwacht dat ze zich onderscheidden van de concurrentie en een nieuw 
gecomponeerde rol bood daarvoor een uitgelezen kans. Pasta was echter in staat ‘oud’ reper-
toire naar haar hand te zetten zo merkte Stendhal op: ‘She possesses the great secret of im-
printing a fresh pattern of colour upon old music.’58 Niet alleen door kofferaria’s in te lassen 
maar vooral door haar unieke manier van zingen en acteren (waar ik zo over kom te spreken). 
Evenwel deden de bestaande werken volgens Stendhal geen recht aan haar kwaliteiten en hij 
drong aan op speciaal voor Pasta geschreven opera’s: ‘If […] she were to sing in original 
works specifically composed to match the qualities of her voice, I have not the slightest doubt 
that, in two or three years time, her gifts would appear to be twice as splendid as they are 
now.’59 Zijn bede werd verhoord. In 1830 componeerde Donizetti voor Pasta de titelrol in An-
na Bolena, de opera die niet in de laatste plaats door haar aanwezigheid zijn verlate doorbraak 
betekende; twee jaar later volgde Bianca in Ugo, conte di Parigi. Maar van alle componisten 
was Pasta het innigst verbonden met Bellini. In april 1830 voegde ze haar eerste Bellini-rol 
toe aan haar repertoire, Imogene uit Il Pirata (1827). Daarop zong ze hoofdrollen in de pre-
mières van drie van zijn opera’s: Amina in La sonnambula (maart 1831) en de titelrollen in 
Norma (december 1831) en Beatrice di Tendea (1833). In 1833 voegde ze ten slotte de rol van 
Romeo nog aan haar repertoire toe.  
 
Pasta’s belcanto 
 
De zangeressen die de castraat in de vroege negentiende eeuw in de opera vervingen namen 
niet alleen zijn seksuele ambiguïteit over maar ook zijn zangstijl, het belcanto. Dit gebeurde 
in eerste instantie via scholing. Castraten waren gezocht als pedagoog vanwege de gedegen 
kennis van alle facetten van het musiceren waar ze dankzij hun grondige scholing over be-
schikten. Bekendheid met compositie en contrapunt stelde hen bijvoorbeeld in staat eigen ver-
sieringen en alternatieve versies van aria’s uit te schrijven of te improviseren. Sommige cas-
traten groeiden zelfs uit tot succesvolle componisten zoals Nicola Porpora. Ook de zangtech-
niek van de castraat werd hoog aangeslagen. We zagen al dat de opvattingen van Tosi en 
Manchini tot in de negentiende eeuw wijdverbreid waren en aan de basis stonden van Gar-
cia’s zangmethode. Hun traktaten waren weliswaar gericht op de castraatstem maar er zijn 
ook voorbeelden te vinden van castraten die hun kennis over het belcanto direct doorgaven 
aan niet-gecastreerde mannelijke zangers en zangeressen. Zo leidde de castraat Francesco 
Pistocchi met Tosi een beroemde castratenschool in Bologna waar hij de castraat Antonio 
Bernacchi onderwees die op zijn beurt de vrouwelijke alt Vittoria Tesi en de beroemde Mo-
zarttenor Anton Raaff inwijdde in het belcanto.60 Dat vrouwen het belcanto tot in de puntjes 
konden beheersen blijkt uit de waardering die Tosi en Mancini in hun traktaten uitspreken 
voor enkele zangeressen die tot voorbeeld van de castraatstudent konden strekken.61  
   Naast scholing konden vrouwen in de praktijk van castraten leren aangezien ze in de opera 
het podium met elkaar deelden. Een bekend voorbeeld is de samenwerking tussen de sopraan 
Francesca Cuzzoni en de castraat Senesino die de hoofdrollen in Händels opera’s voor het 
Haymarkettheater vertolkten. De zangeressen konden castraten niet alleen van dichtbij obser-
veren tijdens repetities en uitvoeringen maar ze zongen ook samen in duetten als ze een lief-
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deskoppel vormden. Hun zang moest dan op elkaar worden afgestemd. André geeft als voor-
beeld het slotduet uit Händels Giulio Cesare tussen Cleopatra (voor het eerst gezongen door 
Cuzzoni) en Cesare (voor het eerst gezongen door Senesino).62 Beide vocale lijnen imiteren 
elkaar, verweven zich en er wordt unisono gezongen. De zangers moeten overeenstemmen in 
klankkleur, frasering en versieringen willen ze in hun melodische lijnen één worden in vol-
maakte liefde.63 Op deze wijze maakten de zangeressen zich de zangstijl en –techniek van de 
castraten op een directe manier eigen.  
   Hoewel de zangeressen aan het begin van de negentiende eeuw over hetzelfde vocale idi-
oom beschikten als hun voorgangers, onderscheidde hun belcanto zich wezenlijk van dat van 
de castraten. In de zeventiende eeuw gold het canto spianato, de pathetische stijl die we al za-
gen bij Garcia, als de meest prestigieuze zang- en componeerstijl. Kenmerkend voor aria’s in 
deze stijl waren een langzaam tempo, gematigd gebruik van versieringen en veel pathos. 
Hoewel Tosi’s traktaat in 1723 verscheen, vond zijn zangcarrière geheel plaats in de zeven-
tiende eeuw en hij achtte het canto spianato dan ook het hoogst in zijn werk. In de loop van 
de achttiende eeuw kwam de nadruk echter steeds meer op een quasi-instrumentale virtuosi-
teit te liggen, tot ongenoegen van Tosi: 
 

Too many modern singers add so many divisions that all airs sound alike; whereas not long ago 
one bravura air for each singer was enough in an opera. Is it the composer or the singer who has 
banished the pathetic from the stage? All musicians agree that it has the greatest charm, but they 
praise the pathetic, yet sing the allegro. He must want common sense that does not see through 
them. They know the first to be the most excellent but they lay it aside, knowing it to be the 
most difficult.64 

 
Tosi stelt een interessante vraag: ging de verandering in stijl uit van de componist of van de 
zanger? Voor Tosi is het combinatie van beiden: ‘the evil, of course, stems from the source; 
the greatest blame, nevertheless, lies with the singers.’65 De nieuwe voorkeur voor vocale 
acrobatiek komt duidelijk naar voren in Mancini’s traktaat uit 1774. Het twaalfde hoofdstuk 
uit zijn traktaat dat volledig is gewijd aan de behendigheid van de stem, kent zijn gelijke niet 
bij Tosi. Mancini waarschuwt weliswaar tegen schmieren maar geeft de student rijkelijk ad-
vies voor de uitvoering en improvisatie van versieringen.  
   In de vroege negentiende eeuw bleef virtuositeit nog steeds een belangrijk aandachtspunt in 
het belcanto. Garcia beschouwde souplesse als een vereiste voor goede zang, om het even in 
welke stijl:  
 

Many singers, I know, claim that the study of vocalization is completely useless for whoever 
aspires only to the use of the broad style [= canto spianato]. This assertion, more convenient 
than justified, is contrary to experience. The broad style becomes all the more easy when one 
has more completely shaped the organ to the difficulties of vocalization; let us even say that this 
suppleness is indispensable to whoever wishes to excell in the largo style. Heavy voices cannot 
attain perfection in any style.66 

 
In zijn Traité vinden we net als in de traktaten van de castraten hele hoofdstukken gewijd aan 
de juiste uitvoering van trillers, voorhoudingen, versieringen en cadensen. De notenvoorbeel-
den die Garcia geeft doen in hun complexe virtuositeit niet onder voor die van de castraten. 
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Uit deze voorbeelden blijkt verder dat ook improvisatie van versieringen nog steeds tot de 
standaarduitrusting van zangers behoorde. Afbeeldingen 1 en 2 laten Garcia’s uitwerkingen 
zien van improvisaties in La sonnambula. Aangezien de voorbeelden uit het eerste recitatief 
en de eerste aria van Amina komen, bevestigen zij nog maar eens haar naïeve karakter op dit 
punt in de opera al is de gelijkmatige verdeling van de coloraturen die Senici belangrijk acht 
ver te zoeken.  
 

 
Afbeelding 1. Garcia’s uitwerking van een improvisatie in Amina’s eerste recitatief.67 
 

 
Afbeelding 2. Garcia’s uitwerking van de slotcadens in Amina’s cavatina ‘Come per me sereno’.68 
 
In de traktaten van Tosi en Mancini vinden we ook de meeste andere middelen die Garcia 
noemt in zijn definitie van het canto spianato, zoals portamento, tempo rubato en inflecties. 
Het verschil tussen het achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse belcanto ligt dan ook niet 
zo zeer in het idioom maar in het gebruik ervan. Zoals gezegd was naast virtuositeit ook idea-
lisering een wezenskenmerk van barokke kunst. De emoties van operapersonages werden dan 
ook niet realistisch maar gestileerd gerepresenteerd. In de Affektenlehre van de tijd werd een 
beperkt aantal basisemoties onderscheiden die golden als universele en objectief kenbare ide-
aaltypen en die in navolging van de retorica met vaste figuren werden gecommuniceerd. Het 
is in deze context van een vrij abstract, retorisch expressiebegrip niet zo vreemd dat Tosi in 
zijn bespreking van de pathetische stijl niet meer loslaat dan dat zang nobel, elegant, smaak-
vol, vakkundig en volmaakt dient te zijn.69 De castraat diende daarmee bij de luisteraar vooral 
de absolute emotie van verwondering op te roepen.70 
   In de negentiende eeuw werd er daarentegen naar gestreefd het gemoed van de luisteraar te 
beroeren door de emoties van personages open en bloot weer te geven. In Garcia’s traktaat is 
deze opvatting duidelijk aanwijsbaar. Zijn stelling dat expressie het hart van de zangkunst 
vormt wordt bevestigd in een apart hoofdstuk waarin hij het idioom specificeert waarmee een 
zanger de verschillende emoties vorm kan geven.71 Zoals we zagen in de ‘Methode’ is bij 
Garcia emotionele spraak de leidraad voor de zanger bij een expressieve voordracht waarvan 
hij de eigenschappen kan leren kennen door zijn rol sprekend voor te dragen. Om het publiek 
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in vervoering te brengen is het noodzakelijk dat een zanger zelf voelt wat hij wil uitdrukken. 
Garcia beroept zich op de beroemde Franse tragedieacteur François-Joseph Talma (1763-
1826) als hij de zanger aanraadt zich het personage in gedachten voor te stellen terwijl hij 
zingt om een doorvoelde karakterisering te geven.72 Garcia’s expressiebegrip verschilt op 
twee punten wezenlijk met dat van de barok. Ten is eerste is stilering ingeruild voor een rea-
listische esthetiek. Dit blijkt wel het duidelijkst als Garcia zich distantieert van de volmaakte 
zangstem en –stijl van de castraten omdat het onvolmaakte, het ‘lelijke’ juist wenselijk kan 
zijn bij het uitdrukken van hartstochtelijke gevoelens: ‘the irregular means which appear de-
fective, [are] permissible, even advisable, to use under the inspiration of a bold and impassio-
ned movement.’73 Ten tweede zijn emoties voor Garcia niet objectief maar hoogst subjectief: 
‘Each individual has equally, in proportion to his nature and his position, a distinct way of 
feeling and expressing himself. The age, customs, organization and outward circumstances, 
etc., of each person modify the same sentiment, and require that he aptly vary the color of 
it.’ 74  
   Het essentiële verschil tussen het barokke en het romantische belcanto is kortom een ver-
schil in achterliggende esthetiek bij hetzelfde idioom. Waar bijvoorbeeld virtuositeit in de ba-
rok nog een doel op zichzelf was, blijkt uit Garcia’s advies ten aanzien van geïmproviseerde 
versieringen dat in de romantiek virtuositeit in dienst stond van de gevoelsuitdrukking: ‘When 
the accent is not at all sufficient to color the melody in some of its parts or in its entirety, one 
has recourse to the use of ornaments [fioritures], which receive the nuances described in the 
preceding chapters [waarin het chiaroscuro centraal stond]. […] the student should consider 
the ornaments, not in themselves, but with respect to the sentiment which they express.’75 
‘Coloreren’ heeft bij Garcia dus zowel de betekenis van ‘kleuren’ als ‘versieren’. Voor Cellet-
ti heeft de operahistoricus vanwege deze paradigmawisseling geen recht meer om in de vroe-
ge negentiende-eeuw van belcanto te spreken: ‘the moment opera begins to admit realism and 
to advocate it in place of abstraction, stylization, and ambivalence of timbre, bel canto is on 
the wane.’76 Ik vind dat Celletti hiermee de zaak nodeloos compliceert. Het lijkt mij eenvou-
diger zowel de zangstijl van de achttiende eeuw als de vroege negentiende eeuw als belcanto 
te benoemen met in het achterhoofd het verschil in uitdrukkingswijze. Als er één zangeres is 
die dit verschil tot uitdrukking brengt, dan is het Giuditta Pasta wel.  
   Van Pasta’s belcanto rest ons niets meer dan beschrijvingen die hooguit een indruk kunnen 
geven van haar buitengewone kwaliteiten. Een belangrijke bron over haar stem is haar vurige 
bewonderaar Stendhal (pseudoniem van de Franse auteur Henri Beyle) die een apart hoofd-
stuk besteedt aan Pasta in zijn Vie de Rossini (Parijs 1824). Stendhal was zich bewust van de 
beperkingen van het woord bij het beschrijven van een stem. Laten zijn woorden gelden als 
voorbehoud bij zijn luisterindrukken en die van anderen (inclusief die van mij): 
 

The temptation to sketch a musical portrait of Madame Pasta is too strong to be resisted. It may 
be averred that there was never a more difficult undertaking; the language of musical descrip-
tion is ungrateful and outlandish; I shall find myself constantly baulked by inadequacies of vo-
cabulary; and even on those occasions when I am lucky enough to light upon the exact word re-
quired to convey my thought, the chances are that it will awaken none but the vaguest associa-
tions in the reader’s mind.77 
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Pasta beheerste het belcanto in al haar facetten. Ze werd uitvoerig geprezen om haar gebruik 
van portamento, legato, en messa di voce, haar subtiele ritmische instinct en haar uitvoering 
van versieringen (haar triller was kennelijk ongeëvenaard).78 Maar het was geen volmaakte 
belcantostem zoals blijkt uit een ander terugkerend element in de beschrijvingen van Pasta’s 
stem, namelijk dat haar registers niet van gelijke kwaliteit waren zoals Stendhal bijvoorbeeld 
vaststelde: 
 

This leads me to the consideration of one of the most uncommon features of Madame Pasta’s 
voice: it is not all moulded from the same metallo, as they would say in Italy (i.e., it possesses 
more than one timbre).79 

 
Maar Pasta wist dit ‘euvel’ te baat te nemen: 
 

Madame Pasta’s incredible mastery of technique is revealed in the amazing facility with which 
she alternates head-notes with chest-notes; she possesses to a superlative degree the art of pro-
ducing an immense variety of charming and thrilling effects from the use of both voices. […] 
This fundamental variety of tone produced by a single voice affords one of the richest veins of 
musical expression which the artistry of a great cantatrice is able to exploit … Without such a 
palette of breath-taking colour deep within her won being, […] Madame Pasta could never have 
achieved the over-mastering force of natural expression which we have learnt to associate with 
her.80  

 
We zien hier een praktijkvoorbeeld van Garcia’s opvatting dat juist het onvolmaakte in de 
zangstem bijzonder expressief kan werken. Het romantische expressiebegrip komt verder naar 
voren in Pasta’s gematigde gebruik van versieringen, ver verwijderd van de overdaad van de 
castraten en van Rossini’s zangers:  

 
Extremely restrained in her use of fioriture, she resorts to them only when they have a direct 
contribution to make to the dramatic expressiveness of the music.81  

 
Tevens verstond ze de kunst van het chiaroscuro:  
 

[Pasta has] a voice which can weave a spell of magic about the plainest word in the plainest re-
citative; a voice whose compelling inflexions can subdue the most recalcitrant and obdurate 
hearts, and oblige them to share in the emotions which radiate from some great aria.82 

 
Maar bij Pasta maakte idealisering ook nog deel uit van haar voordracht: 
 

Madame Pasta [is] a miracle of emotional revelation, which is always true to nature and, al-
though tempered by the intrinsic laws of ideal Beauty, always alive with that unmistakable, 
burning energy, that extraordinary dynamism which can electrify an entire theatre.83  

 
Een laatste karakteristiek van haar stem is het grote bereik: 
 

Madame Pasta’s voice has a considerable range. She can achieve perfect resonance on a note as 
low as bottom A, and can rise as high as C# or even a slightly sharpened D, and she possesses 
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the rare ability to be able to sing contralto as easily as she can sing soprano … [..] The true des-
ignation of her voice is mezzo-soprano, and any composer who writes for her should use the 
mezzo-soprano range for the thematic material of his music, while still exploiting, as it were in-
cidentally and from time to time, notes which lie within the more peripheral areas of this re-
markably  rich voice.84  

 
Pasta bracht met haar belcantotechniek, haar gebruik van modaal- en falsetregister, haar pre-
naturalistische uitdrukkingswijze en haar grote tessituur de verschillende betekenissen van de 
lage en hoge vrouwenstem in de vroege negentiende eeuw samen in één stem. Ze bezat met 
andere woorden een hybride stem waarin de held, de ‘first woman’ en de ‘second woman’ 
waren verenigd. Toen Pasta in de jaren dertig in nieuwe rollen zong van de enig overgebleven 
heldin, klonken al deze verschillende karaktertypen mee in haar vertolkingen. 
 
Pasta’s acteerkunst  
 
Een recensent schreef naar aanleiding van Pasta’s uitvoering van Medea in Londen in 
1826: 

 
It is impossible to convey the dignity with which Madame Pasta invested these two notes. She 
gave them with the whole power of her voice, at the same instant flung wide her arms above her 
head, and her whole figure seemed to dilate with a passionate majesty that can only be under-
stood when seen.85  
 

Hiermee is gewezen op het wezenlijke element van Pasta’s uitvoeringskunst: het was een 
combinatie van zingen én acteren. Pasta had de status van attrice cantante en liep voorop in 
de veranderingen die het acteren in de opera van haar tijd onderging. Aan het begin van de 
negentiende eeuw bestond er een duidelijke scheiding tussen de opera buffa en de opera se-
ria, niet alleen in sociale status maar ook in acteerwijze. De opera seria vereiste een verhe-
ven, picturale stijl waarin gevoelens geïdealiseerd werden weergegeven met vaste, retorische 
gebaren. Het acteren in de opera buffa was vrijer, met ruimte voor improvisatie en ‘realisti-
sche’ gestiek. Maar in de loop van de eeuw vervaagden de grenzen doordat zangers in beide 
genres actief waren en realisme zijn schoorvoetende intrede deed in de opera. Stilering werd 
echter nog steeds verkozen boven een directe weergave van de werkelijkheid: het was niet de 
bedoeling dat een zanger zich impulsief overgaf aan de tekst die beheerst, weloverwogen en 
herhaalbaar diende te worden voorgedragen. In 1838 nog werd beweerd dat een realistische 
uitvoering van Amina ‘singing as a rustic, with no more command of the science than a peas-
ant could be supposed to possess’ weinig effect zou sorteren omdat ‘our feelings must be ex-
cited by notions of ideal beauty’.86 Toch was er vergelijkbaar met de ontwikkeling in het bel-
canto ruim beschouwd een trend richting realisme waar te nemen naarmate de eeuw vorderde.  
   Een struikelblok bij een realistische acteerwijze in de opera vormde de timing van gestiek. 
In het gesproken theater zorgde de snelheid van de dialoog voor een constante stroom van ge-
baren. Maar doordat de handelingssnelheid in de opera een stuk lager lag, kon het voorkomen 
dat de zanger zijn repertoire aan gebaren had verbruikt vóór het eind van een aria. Pasta vond 
haar eigen oplossing voor dit probleem.87 Ze bewoog vooral in de recitatieven terwijl ze 
spaarzaam gesticuleerde in aria’s. In de aria’s was ze het ‘levende standbeeld’ zoals dat ge-
bruikelijk was in de opera seria, maar in de recitatieven stapte ze van haar sokkel de levende 
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wereld in.88 Pasta nam ook niet langer alleen de sierlijke, retorische poses van het klassieke 
theater aan maar liet haar bewegingen voortkomen uit het drama. Ze liet zich daarbij inspire-
ren door het Franse en Britse gesproken theater en had direct contact met de acteurs François-
Jospeh Talma (die ook Garcia inspireerde) en Giuseppe De’Marini en de mimeactrice Anto-
nietta Pallerini.89 Stendhal weet te vertellen dat ze geen andere leermeesters had dan haar hart 
en observatievermogen. Toen Pasta eens een bedelaarskind een ruime som geld gaf, wuifde ze 
de complimenten van omstanders weg omdat ze niet uit deugdzaamheid had gehandeld maar 
uit bewondering voor de artisticiteit van het smekende gebaar van het jongetje dat ze later 
wellicht zelf nog eens kon gebruiken in een van haar rollen.90 
   Als voorbeeld van Pasta’s acteerwijze keer ik terug naar het citaat aan het begin van deze 
paragraaf. De armbeweging waarover wordt gesproken is vastgelegd op een prent (zie afbeel-
ding 3). Op dit punt in de opera tracht Giasone Medea te overreden zich neer te leggen bij 
haar verbanning en zijn huwelijk met Creusa. Ze weigert en als Giasone vraagt waar hij nog 
op kan hopen nu zijn plan in duigen lijkt te vallen antwoordt Medea: ‘Io!’. Het gebaar is vol-
gens Susan Rutherford typerend voor Pasta’s uitvoering van Medea: ‘A conventional ‘mimed’ 
approach to such a moment of self-identification might have seen the right arm bent across the 
chest, with the hand placed on the heart, and the head slightly inclined. But Pasta found a ges-
ture that did not merely express the literal meaning of the text, but rather supremely embodied 
both character and underlying dramatic action, and was thus symbolic both of Medea’s sense 
of self-worth and of the risk she takes in offering herself again to Jason.’91 Met de gebiedende 
grandeur waarmee Pasta deze woorden zong én acteerde, wees ze al vooruit op de ondergang 
van Giasone waar zijn afwijzing van zulk een trotse en sterke vrouw wel toe moest leiden. 

 
Afbeelding 3. Giuditta Pasta in Mayr’s Medea in Corinto, 1e akte, scene 
V: ‘Io!’. 92 
 
Dat Pasta nog met één been in de klassieke acteertraditie 
stond, blijkt ook uit de synchronisatie van haar bewegingen 
met de muziek. Haar jongere collega Maria Malibran bewoog 
impulsiever en haar gebaren verhielden zich vrij tot het ritme 
van de muziek. Waar bij Pasta melodie en beweging één 
samengebundelde expressie vormden, doorbrak Malibran deze 
hechte eenheid van klank en beeld. Bovendien streefde Mali-
bran in tegenstelling tot Pasta authenticiteit na in haar rollen 
zoals uit haar kostuumkeuze blijkt. Malibran speelde de 
slaapwandelende Amina bijvoorbeeld niet in het gebruikelijke 
katoenen negligé maar in de boerenkledij van een 
grofgeweven nachthemd met wollen kousen en een 

nachtmuts.93 Zo ver ging Pasta niet. In haar mannenrollen deed ze bijvoorbeeld geen moeite 
fysieke authenticiteit te realiseren. Ze mat zich geen mannelijke houding aan en ook haar uit-
monstering was niet altijd consequent mannelijk. Zo werd ze bekritiseerd om het dragen van 
witte, zijden schoenen in de rol van Zingarelli’s Romeo.94 Maar het mannelijke publiek van 
de vroege negentiende eeuw zal zich hier niet aan hebben gestoord want zoals gezegd boden 
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de travestierollen een kans om het vrouwelijk lichaam te aanschouwen. Pasta zelf was niet zo 
dol op het tonen van haar lichaam: ‘I was so ashamed at showing my legs! Instead of minding 
my singing, I was always trying to hide my legs. I failed.’95 Maar Pasta’s uitvoeringskunst 
compenseerde ruimschoots voor deze duidelijke breuk tussen de sekse van de rol en de sekse 
van de uitvoerende (die in het licht van de castraattraditie toch al niet als bijzonder problema-
tisch werd beschouwd), zoals een recensent opmerkte: ‘What does the illusion of costume 
matter when one wishes to convey the passion and the dramatic tone of a role? In so perilous 
an enterprise, it is only through the ideal that one can save oneself. Was it a woman, this Pasta 
singing Tandredi’s aria “Di tanti palpiti”? Was it a man? Whoever thought to ask? It was 
Tancredi.’96 Het was dus niet zozeer een kwestie van realisme maar van geloofwaardigheid. 
   Pasta’s carrière viel samen met de overgang naar de romantiek in de gecomponeerde mu-
ziek. Smart toonde in haar stukje muziekgeschiedenis uit het vorige hoofdstuk aan dat met de 
declamatorische stijl en de opheffing van de strikte scheiding tussen aria en recitatief, in de 
romantiek het idealisme van de barokke periode en haar uitloop plaatsmaakte voor meer rea-
lisme. Dezelfde verandering in esthetiek tekent zich af in Pasta’s manier van zingen en acte-
ren. Nu is het een kip-of-eivraag wie het voortouw nam in deze ontwikkeling: de componisten 
of de zangers. De muziekwetenschap legt traditioneel het initiatief bij de componist. Zo zegt 
Celletti: ‘In any type of opera, the singing is always the object, never the subject. Schools of 
singing and types of voice are created, not by singers or by singing teachers, but rather by the 
most representative opera composers and their librettist.’97 Kennelijk heeft Celletti nog nooit 
van een muze gehoord want dit is wel heel grove abstractie van de muziekpraktijk. Het is 
waar dat zangers niet zonder componisten en librettisten kunnen maar het omgekeerde is net 
zo goed waar. Dit geldt in het bijzonder voor de operapraktijk van de vroege negentiende 
eeuw waarin de zanger als coauteur werd erkend door componisten en het publiek, zoals uit 
de volgende woorden van Stendhal blijkt:  
 

And yet I should have to devote many pages to the subject, if I were to analyse every one of 
Madame Pasta’s creations – and by creations, I mean certain individual means of expression, 
which are of her own invention and which, I would be prepared to swear, the composer who 
wrote the notes of her part never so much as contemplated.98  

 
Vanwege deze status van Pasta als scheppende kunstenaar lijkt het me onjuist haar uitvoe-
ringskunst enkel als een afspiegeling van de componeerpraktijk van haar tijd te zien. Ik wil 
hier de verhouding componist/uitvoerder niet zuiver omkeren maar de positie die bijvoorbeeld 
Rutherford inneemt dat Pasta voorliep op de componisten, is even gerechtvaardigd.99 Gegeven 
het feit dat Pasta aanvankelijk bestaand repertoire in een nieuw jasje stak en dat de opera’s die 
vervolgens voor haar op maat werden gemaakt inspeelden op deze vernieuwingen, roept bij 
Rutherford de vraag op in hoeverre Bellini zich bij het componeren van zijn declamatorische 
muziek liet leiden door de realistische en intense weergave van emoties op het operatoneel. 
Rutherford spreekt specifiek over Norma maar ik denk dat hetzelfde kan worden gezegd over 
Bellini’s opera die een kleine tien maand eerder in première ging, La sonnambula. 
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Pasta’s Amina 
 
Bellini en Donizetti werden in 1830 door de rijke Milanese kooplieden Marieti en Sorensi ge-
engageerd elk een nieuwe opera te schrijven.100 Marieti en Sorensi hadden zich tot doel ge-
steld het prestige van de opera in hun stad verder te vergroten (en daarmee ook hun eigen aan-
zien) en daartoe trokken zij niet alleen de beste componisten van hun tijd aan maar ook de 
beste zangers. Ze bedeelden Bellini en Donizetti heel ruim met de beroemde tenor Giovanni 
Rubini en niemand minder dan Giuditta Pasta. Bellini gold op dat moment door zijn successen 
met Il Pirata, La Straniera en I Capuleti e I Montecchi weliswaar als de whizzkid in opera-
land maar zijn status verbleekte bij die van Pasta, de diva del mondo. Zelf was Bellini idolaat 
van Pasta vanaf het moment dat hij haar in 1826 voor het eerst hoorde én zag in een uitvoe-
ring van Medea in Corinto. Hij trachtte Pasta sindsdien te bewegen een van zijn rollen op te 
nemen in haar repertoire waar hij in 1830 met Imogene in slaagde. Met de nieuwe opdracht 
kreeg hij zelfs nog meer dan waarop hij had gehoopt. 
   Het ligt voor de hand dat Bellini de rol van Amina op maat schreef voor Pasta. Componisten 
en zangers gingen bij het schrijven van een nieuwe opera een hechte alliantie aan die beide 
partijen tot voordeel strekte. Het succes van een opera was grotendeels afhankelijk van de uit-
voering, de reputatie van een zanger hing af van de kwaliteit van nieuwe rollen. Aangezien de 
Italiaanse opera destijds een bloeiende industrie was waar de harde wetten van de markteco-
nomie golden, woog pragmatisme zwaarder dan idealisme. Als Bellini’s ideeën over de invul-
ling van de rol van Amina al niet in overeenstemming waren met Pasta’s talenten, dan zou hij 
het wel uit zijn hoofd hebben gelaten die te verwezenlijken; alleen Wagner kon het zich door 
een krankzinnige mecenas permiteren voor onbestaande zangers te schrijven. Met een Pasta in 
haar element had de financieel niet-onafhankelijke Bellini een gegarandeerd succes in handen 
zoals Stendhal al profeteerde:  
 

Her reputation is already such, that it needs no stretch of imagination to visualize the alacrity 
with which every struggling composer in the land, eager that she should appear in his opera, and 
so lay the foundations of his renown, would lay himself out to please her, and devote his whole 
life, if need be, to studying the characteristics of her voice in order to match them in his own 
music. […] I would like to prophesy that Madame Pasta is destined to make the fortune of that 
composer, whose ascendant star is fated eventually to eclipse the glory of Rossini.101  

 
Aan de andere kant was de grote Pasta ook in een positie om eisen te stellen. Uit een clausule 
van het contract tussen Giuditta Pasta en John Ebers blijkt dat het niet ongewoon was dat zij 
de controle had over werkelijk ieder facet van een operavoorstelling: 
 

In all the operas in which Madame Pasta will perform, she alone will choose the actors, the dis-
tribution of the roles, the absolute direction of all which regards the rehearsals, and all else for 
the mise en scène of the said operas. No-one will have the right to intervene in the rehearsals, 
nor intervene interfere with anything concerning the performance of those operas; it is of course 
understood that Madame Pasta will respect the ranking of the actors.102 

 
We weten niet hoe de verhoudingen vijf jaar later in Milaan lagen maar het is waarschijnlijk 
dat Bellini had te luisteren naar de wensen van Pasta, die ze ongetwijfeld had nu er eindelijk 
een rol speciaal voor haar werd geschreven. Ook de opdrachtgevers waren natuurlijk niet gek. 
Om een maximaal rendement uit hun onderneming te halen zullen ze van de componist heb-
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ben verwacht dat hij de internationaal gevierde (en prijzige) zangeres ter wille was. De nieu-
we opera had voor alle betrokken partijen de meeste kans van slagen als de specifieke talenten 
van Pasta en Bellini op elkaar werden afgestemd. De componist was in ieder geval tevreden 
over de samenwerking met zijn zangers want hij verklaarde na de première van La sonnambu-
la dat ‘Pasta and Rubini are two angels that have aroused the public to the point of mad-
ness’.103  
   De partituur van La sonnambula is in een aantal opzichten Pasta ook daadwerkelijk op het 
lijf geschreven. In overeenstemming met haar stem is de tessituur van de rol groot en indach-
tig Stendhals advies is het emotionele hoogtepunt ‘Ah! non credea mirarti’ geschreven in 
mezzoligging, haar voorkeursgebied. Een decimesprong van G’’ naar Es’ als in  ‘Ah! non gi-
unge’ speelt in op de ‘twee stemmen’ van Pasta. Het probleem is echter dat Pasta in haar 
veelzijdigheid zowel ‘first-women’ als ‘second-women’ zong. De vraag is dus niet óf Bellini 
Amina naar Pasta modelleerde maar naar wélke Pasta. De noten bieden daarover geen uit-
sluitsel. De complexe versieringen en lange melodische lijnen vragen weliswaar om een zan-
geres die is geschoold in het belcanto maar uit de notatie blijkt niet ondubbelzinnig of dit de 
klassiek gestileerde of romantisch realistische variant is. En de scheidslijn tussen een idylli-
sche en een realistische interpretatie is dun zoals uit hoofdstuk 1 is gebleken. We zijn dus aan-
gewezen op andere bronnen dan de partituur om vast te stellen of Bellini met zijn nieuwe ope-
ra voor Pasta de sentimentele semiseria-traditie volgde of, zoals Senici en Rutherford bewe-
ren, een vernieuwende, meer realistische weg insloeg. Ik ben van mening dat Pasta’s Amina 
als kind van haar tijd zowel idealistische als realistische eigenschappen in zich droeg.  
   In de eerste plaats heb ik moeite me Pasta in de naïeve pose van de traditionele ingénue 
voor te stellen. Ze zong dan wel ‘first-woman’-rollen maar op basis van haar zang- en acteer-
wijze en haar associatie met helden en ‘second women’ denk ik dat Amina bij Pasta als van-
zelf een hybride karakter kreeg: haar présence was gewoonweg te overweldigend om geloof-
waardig een onnozele maagd neer te zetten. Reacties van tijdgenoten op Pasta’s vertolking 
van Nina, dat andere beroemde sentimentele plattelandsmeisje, ondersteunen deze gedachte. 
Uit een recensie naar aanleiding van een optreden van Pasta in Nina in 1826 blijkt hoe ze de 
rol van de aan waanzin ten prooi gevallen maagd benaderde:  
 

 It is all nature. She does not act the character – she is it, looks its, breathes it. She does not stu-
dy for an effect, but strives to possess herself of the feeling which would dictate what she is to 
do, and which gives birth to the proper degree of grace, dignity, ease, or force.104  

 
Hier is Garcia’s concept van een realistische vertolking gestuurd door de emoties van het per-
sonage duidelijk herkenbaar. Hoe revolutionair Pasta’s interpretatie was, blijk uit de hevige 
kritiek van een andere recensent. Haar weergave van Nina naar de gelijkenis van ‘an imbecile, 
who moved clumsily with heavy small steps, hunched shoulders, fixed eyes, vulgar gestures, a 
bizarre manner, and a childish expression, weeping and laughing’ was niet in overeenstem-
ming met de bedoelingen van Paisiello die in dat geval wel muziek had geschreven met ‘an 
artificial misalignment of rhythm and musical sense, capricious fits and starts, dissonances ir-
ritating the ear; in short, a [..] musical language truly irrational’.105 Voor deze criticus lag de 
betekenis van Nina vastomlijnd in de partituur en hij kon de eigen inbreng van Pasta niet 
waarderen. 
   In de tweede plaats zijn er aanwijzingen uit de ontstaansgeschiedenis van La sonnambula 
dat er ook bewust gebruik werd gemaakt van Pasta’s heroïsche kwaliteiten. Tot nu toe heb ik 
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het alleen over Pasta en Bellini gehad maar Romani was natuurlijk ook belangrijk bij de tot-
standkoming van La sonnambula. Net als Bellini bracht Romani de zomer voor de première 
van de opera aan het Comomeer door en het staat zo goed als vast dat hij aldaar te gast was in 
Pasta’s villa. Het lijkt vanzelfsprekend dat librettist en zangeres ideeën hebben uitgewisseld 
over hun gezamenlijke project. Op dat moment bestond dit project echter nog niet uit La son-
nambula. Aanvankelijk was Bellini van plan, met instemming van Romani en Pasta, een ope-
ra te componeren gebaseerd op Victor Hugo’s Hernani. Romani en Bellini begonnen eind no-
vember 1830 aan het schrijven van hun Ernani maar begin 1831, slechts drie maanden voor 
de geplande première van de opera, verdween het werk van tafel. De reden hiervoor is niet he-
lemaal duidelijk. Bellini zei zelf in een brief problemen met de censor te vrezen maar kwade 
tongen beweerden dat hij niet in competitie verzeild wilde raken met zijn tegenstrever Doni-
zetti van wie hij eind december 1830 Anna Bolena met groot succes in première had zien 
gaan, ook een opera seria op een libretto van Romani en met Pasta in de hoofdrol.106 Wat de 
precieze reden om van Ernani af te zien ook was, van belang is dat de titelrol als een heroï-
sche travestierol was geconcipieerd. Bellini en Romani waren dus van plan Pasta’s heroïsche 
kwaliteiten aan te spreken die kennelijk van dien aard waren dat ze de nieuwe mode van de 
tenor in de heldenrol het hoofd konden bieden; en nog wel in een opera waarin Rubini, de 
grootste tenor van zijn tijd, de andere mannelijke hoofdrol zong.  
   Te elfder ure moest er echter een volledig andere opera worden geschreven. Bellini, Romani 
en Pasta verbleven begin 1831 alle drie in Milaan en er kan gezamenlijk overleg zijn gepleegd 
over het onderwerp dat uiteindelijk werd ontleend aan La Somnambule. Haast kan een motief 
voor deze keuze zijn geweest aangezien Romani kon putten uit zijn eerdere ervaringen met 
Alpenlibretti en Pasta uit haar bekendheid met de rol van Nina. Bellini bespaarde tijd door 
fragmenten van Ernani over te hevelen naar La sonnambula.107 Op het eerste gezicht mag het 
bevreemding wekken dat muziek voor een tragedie zijn weg vond in een sentimentele rustieke 
opera. Tenzij… tenzij het nieuwe werk ook een serieuze ondertoon had en de rollen van Er-
nani en Amina niet zo ver uit elkaar lagen.  
   Als ik de uitvoeringskunst van Giuditta Pasta, de culturele context waarin zij werkte en de 
ontstaansgeschiedenis van La sonnambula in beschouwing neem, is mijn conclusie dat de 
ambivalentie in de partituur van de opera het gevolg is van de nauwe samenwerking tussen 
een componist en een zangeres die zich beiden op het breukvlak van idealisme en realisme 
bewogen. Het blijft speculeren hoe Pasta’s uitvoering van ‘Ah! non credea mirarti’ heeft ge-
klonken maar de hybride eigenschappen van haar Amina zullen erin hebben geresoneerd. Ik 
kan deze eigenschappen niet beter omschrijven dan librettist Romani zelf: 
 

                                                 
106 Deze theorie is afkomstig van Emilia Branca, Romani’s weduwe die er alles aan gelegen lijkt te zijn Bellini in 
een kwaad daglicht te stellen en het succes van zijn opera’s zo veel mogelijk op het conto van haar man te 
schrijven. Bellini zou volgens Branca na de première van Anna Bolena op 21 december uit angst gezichtsverlies 
te lijden de arme, overwerkte Romani om een nieuw libretto hebben gesmeekt die deze in zijn goedertierenheid 
uiteindelijk voor de baatzuchtige componist schreef. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit verhaal aan alle 
kanten rammelt. Ten eerste was Bellini niet aanwezig bij de première van Anna Bolena in het Carcanotheater 
omdat tegelijkertijd in La Scala zijn I Capuleti e i Montecchi haar Milanese première beleefde. Ten tweede heeft 
Branca de chronologie handig naar haar hand gezet want in werkelijkheid vond de première van Donizetti’s ope-
ra niet plaats op de 21e maar op de 26e terwijl de Milanese kranten al op 23 december aankondigden dat La son-
nambula de nieuwe opera van Bellini zou worden. Ernani was dus al vóór de eerste uitvoering van Anna Bolena 
uit beeld geraakt. Bovendien was Branca in 1831 pas twintig jaar oud en had ze Romani nog niet eens ontmoet; 
haar memoires stammen uit de jaren tachtig. Anderzijds staat Bellini te boek als een competitief en wat paranoï-
de figuur die zich wel druk kan hebben gemaakt over het te verwachten succes van Donizetti. Zie Galatopoulos, 
Bellini: Life, Times, Music, pp. 193-195. 
107 Het staat vast dat Bellini fragmenten van Ernani heeft gebruikt in La sonnambula, al kan niet meer precies 
worden vastgesteld op welke plaatsen in de partituur. Later zou Bellini ook in Norma nog teruggrijpen op Erna-
ni. Zie Lippmann, Vincenzo Bellini und die Italienische opera seria seiner zeit, pp. 383-384. 
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The role of Amina in La sonnambula, although at first sight seemingly easy to portray, is pro-
bably more difficult than many other roles considered more important. It calls for an actress 
who can be playful, ingenious and innocent and, at the same time, passionate, sensitive and af-
fectionate. Furthermore, she must possess a cry for sorrow as well as a cry for joy and have dif-
ferent timbres in her voice for reproof and pleading. Amina should show in every movement, in 
every glance, in every sigh that elusive combination of the stylised and the realistic, the kind of 
element that one detects in certain of Theocritus’ idylls and in certain paintings of Albani. Fi-
nally, the actual singing must be extremely simple yet full of adornment, spontaneous yet scru-
pulously controlled, technically perfect yet indicating no sign of study.108 

 
Of Bellini met zijn opera voor Pasta Rossini in faam heeft overtroffen is een kwestie van 
smaak, maar Stendhals voorspelling werd in ieder geval deels bewaarheid: La sonnambula 
was een doorslaand succes en betekende de internationale doorbraak van Bellini. De opera 
veroverde in een aantal jaar heel Europa (in Nederland beleefde La sonnambula in 1839 haar 
première in Duitse vertaling) en iets later ook Amerika.109 Het werk zou gedurende de negen-
tiende eeuw overal in Europa repertoire houden maar met de verplaatsing in tijd en ruimte on-
derging Amina een karakterverandering. Daarover in het volgende hoofdstuk. 

                                                 
108 Geciteerd in Galatopoulos, Bellini; Life, Times, Music, p. 204.  
109 Josée Bégaud, ‘L’oeuvre à l’affiche’, in Jean-François Boukobza (ed.), La Somnambule: L’Avant Scène Op-
era no. 127 (Paris: Édition Premières Loges SARL, 1997), pp. 78. 
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Hoofdstuk 3 Ornithologie 
 

Inleiding 
 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de sociale positie van de vrouw binnen en buiten het opera-
huis en hoe de uitvoeringspraktijk van La sonnambula die weerspiegelde en onderstreepte. 
Daarvoor verplaats ik me naar Victoriaans Engeland waar La sonnambula bijzonder populair 
was. Op 28 juli 1831, nog geen vijf maanden na de Milanese première van de opera, traden 
Pasta en Rubini met La sonnambula op in het Londense Haymarket theater en tussen 1847 en 
1890 stond het werk iedere paar jaar wel op het programma van Covent Garden.1 Tevens 
duikt La sonnambula op in het werk van verschillende Victoriaanse kunstenaars. Zo baseerde 
Arthur Sullivan zijn operaparodieën A nice dilemma (1875) en Carefully on tiptoe stealing 
(1878) op Bellini’s opera en brengt de afgewezen vrijer Philip Wakeman in George Eliots 
roman The Mill on the floss (1860) zijn gevoelens onder woorden via Elvino’s cabaletta ‘Ah! 
perchè non posso odiarti’ (‘Ach, waarom kan ik u niet haten’).2 Deze populariteit kan in ver-
band worden gebracht met de sterk patriarchaal georganiseerde Victoriaanse samenleving. De 
negentiende-eeuwse Europese burgerij waar het operapubliek toe behoorde, had een 
scherpomlijnd idee over de positie van de vrouw in de maatschappij. Hoewel dit ‘vrouwelijk 
ideaal’ in verschillende culturen verschillend werd uitgewerkt, is de kern telkens gelijk: de 
vrouw was een sierlijk decoratief wezen dat de taak had de man te behagen.3 De prioriteiten 
van de vrouw zijn in Duitsland met gebruikelijke grondigheid gedefinieerd met de drie K’s: 
Kinder, Kirche, Küche.4 Het maagdelijk ideaal waar Senici in hoofdstuk 1 over sprak maakte 
ook deel uit van dit vrouwbeeld. In het Victoriaanse tijdperk werd het korset van het ‘vrouwe-
lijk ideaal’ bijzonder sterk aangehaald wat van invloed was op de karakterisering van Amina. 
 
De sirene 
 
Een telkens terugkerend aspect in de beeldvorming van de negentiende-eeuwse zangeres was 
de mythische figuur van de sirene.5 Vanaf de oudheid symboliseerde de sirene de kracht van 
muziek en seksueel genot. Oorspronkelijk was de sirene een rouwklaagster die overledenen 
begeleidde naar het Elysium en haar zang hield de belofte in van kennis van het verleden, he-
den en de toekomst. Met de komst van het christendom verdwenen deze positieve aspecten 
definitief en werd de sirene een afschrikwekkend voorbeeld van de gevaren van profaan genot 
en erotiek. Door de eeuwen heen is de sirene zeer divers geportretteerd maar de verleidende, 
ontmannende en noodlottige kracht van haar stem was een constante. In de negentiende eeuw 
gebruikten commentatoren de sirene binnen het sterk moralistische klimaat om te waarschu-
wen voor de decadente, verderfelijke en verleidende aspecten van de opera en het operahuis. 
Zo wees de criticus William Hazlitt in 1818 op het artificiële karakter van de opera:  
 

It does not subsist as an imitation of nature, but in contempt of it; and instead of seconding, its 
object is to pervert and sophisticate all our natural impressions of things … Not only is all 
communication with nature cut off, but every appeal to the imagination is sheathed and softened 
in the melting medium of Siren sounds. […] It may serve to assist the euthanasia of the British 
character, of British liberty, and British morals, - by hardening the heart, while it softens the 

                                                 
1 Josée Bégaud, ‘L’oeuvre à l’affiche’, pp. 78-82. 
2 Julian Budden & Elizabeth Forbes & Simon Maguire, ‘La sonnambula’, in Stanley Sadie (ed.), The New Grove 
Dictionary of Opera vol. 4 (London: Macmillan, 1992), p. 454. 
3 Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 5.  
4 Clement, Opera, or The undoing of women, p. 32. 
5 Rutherford, The Prima Donna and Opera, pp. 36-47. 
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senses, and  dissolving every manly and generous feeling in an atmosphere of voluptuous ef-
feminacy.6 

 
De professionele zangeres, de prima donna, gold als de ultieme belichaming van de sirene. Er 
is in deze tijd dan ook nauwelijks een zangeres te vinden die niet is vergeleken met dit mythi-
sche wezen. Soms stond de sirene voor een uitvoeringsideaal maar het aloude beeld van de si-
rene als verleidster domineerde het discours rond de prima donna. De term ‘sirene’ was door 
zijn sterke associatie met losbandigheid in het publieke taalgebruik een eufemisme voor 
‘prostituee’. Voor bepaalde Victoriaanse schrijvers was ‘prima donna’ er eenvoudigweg een 
synoniem voor en ook in Italië waren ‘virtuosa’ en ‘prostituta’ inwisselbare termen.7 Bellini 
beschreef in een brief hoe het vooroordeel over zangeressen zijn voorgenomen huwelijk in de 
weg stond omdat de oom van de bruid vreesde ‘that I, a theatrical man, would bring into his 
house all the singers in the world, or else would fall in love with all the prima donnas, whom 
he describes as the most seductive woman of the Inferno’.8  
   Voor verschillende mannelijke Victoriaanse romanschrijvers bood de sirenemythe een klas-
sieke verklaring voor het feit dat de zangeres zich met haar leven in het theater ontrok aan de 
gewenste positie van de vrouw in de maatschappij.9 Zij zetten de prima donna neer als een 
wispelturig, koppig en ambitieus schepsel dat eropuit was het prestige van de man te bedrei-
gen. Ook een overdreven honger naar seks keert telkens als inherente eigenschap van de pri-
ma donna terug. Meestal temde de schrijver de vrijgevochten sirene in het verloop van het 
verhaal via het huwelijk en het moederschap en vond ze uiteindelijk haar juiste plek als 
vrouw: thuis, gedienstig voor haar man. Als alternatief voor de sirene werd in romans ook wel 
een geïdealiseerde, passieve versie van de prima donna gecreëerd. Deze omwerking van een 
wilskrachtige stem tot een onschuldig instrument vond ook in de werkelijkheid plaats in de 
muzikale vorming van vrouwen.  
   De sterke groei van huiselijk musiceren in de Victoriaanse middenklasse werd gevoed door 
ideeën over de rol van muziek in de vorming van de samenleving. Kinderen werd via muziek 
bijgebracht dat men moet zaaien wil men maaien, gezinsbanden werden aangehaald rond de 
piano en op muziekavondjes werden belangrijke sociale contacten gelegd. Ook bij het definië-
ren van vrouwelijkheid speelde muziek een specifieke rol. Muzikale vaardigheid was voor een 
meisje een teken van welopgevoedheid, vlijt en financiële welgesteldheid van haar ouders. De 
instrumentkeuze was voor vrouwen beperkt tot piano, harp en gitaar. Deze instrumenten heb-
ben onder andere gemeen dat ze de vrouw in staat stelden zichzelf te begeleiden bij de meest 
passend geachte muzikale bezigheid voor vrouwen in huis: zang. Als musiceren in de huise-
lijke sfeer in het algemeen een positieve morele invloed had op luisteraars en uitvoerders, dan 
gold dit in het bijzonder voor zang. De opvattingen van de Duitse componist, journalist en 
zangleraar Joseph Mainzer over de rol van zang in de maatschappij verspreidden zich over 
heel Europa. Zang was volgens hem probaat voor velerlei zaken: 

 
It perfections the sense of hearing, purifies the voice, strengthens the lung and ameliorates the 
heart. Singing in taking from school its stiffness renders it more gay and attractive, the paternal 
home more sacred, and adds to the sublimity of public worship; it softens the rigours of poverty, 
makes the rich benevolent, consoles those who suffer, makes the happy happier; as it diminishes 
sorrow, so it doubles pleasure.10 

 

                                                 
6 Geciteerd in ibid., pp. 38-39. 
7 Ibid., p. 42. 
8 Brief van Bellini aan Florimo, februari 1835, geciteerd in ibid., p. 42. 
9 Voor titels en voorbeelden zie ibid., pp. 43-47. 
10 Geciteerd in ibid., p. 51. 
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Theorieën over de rol van zang in het leven van de vrouw lagen in het verlengde van hun po-
sitie in de maatschappij als nobele maar passieve dienares van de man. Ze mocht zingen maar 
voor het vermaak van anderen en niet om haar eigen emoties te tonen (als ze die al bezat), zo-
als blijkt uit het advies dat John Ruskin in 1865 aan amateur-zangeressen gaf: 
    

In music especially you will soon find what personal benefit there is in being serviceable: it is 
probable that however limited your powers, you have voice and ear enough to sustain a note of 
moderate compass in a concerted piece; that then, is the first thing to make sure you can do. Get 
your voice disciplined and clear, and think only of accuracy; never of effect or expression: if 
you have any soul worth expressing, it will show itself in your singing; but most likely there are 
few feelings in you at present, needing particular expression; and the one thing you have to is to 
make a clear-voiced little instrument of yourself, which other people can entirely depend on you 
for the note wanted.11 

 
Anderen zagen zang als een middel voor vrouwen om stoom af te blazen. Zo werd voorkomen 
dat emotionele en seksuele frustraties van de vrouw de rust in het gezin verstoorden of tot po-
litiek protest leidden. Een zachter ‘geneesmiddel’ voor vrouwen die zich verzetten tegen het 
huiselijke leven dan alternatieven als besnijding, lobotomie en elektroshock.12  
   Niet alleen hielp zang het karakter te vormen, zang onthulde het ook. Zo lezen we in The 
Musical World van maart 1838: ‘There is no token more characteristic of the mind and tem-
per, none of which we can place a fuller reliance, than the human voice.’13 Romanciers uit de-
ze tijd gebruiken het stemtype, de manier van zingen en de inhoud van de gezongen tekst dan 
ook om hun vrouwelijke personages te typeren.14 Uit hun werk komt naar voren dat de keuri-
ge jonge vrouw moest zingen als een bevallig zangvogeltje met een hoge, pure en zoetge-
vooisde stem. De professionele zangeres week van deze norm af en werd dan ook beschouwd 
als een bedreiging voor het ‘vrouwelijk ideaal’. Jonge vrouwen werden gewaarschuwd tegen 
corrumperende invloed van de prima donna die haar zang welbewust publiekelijk aanwendde 
voor het vergaren van financiële en seksuele onafhankelijkheid. In de loop van de negentiende 
eeuw verwijdde de kloof tussen de prima donna en het huiselijke zangvogeltje steeds meer. In 
de dramatische stemtypen van de lirico spinto (in het Italiaanse repertoire) en de nog zwaar-
dere hochdramatischer Sopran (bij Wagner) lag de nadruk meer op kracht dan op elegantie. 
Het fysieke uithoudingsvermogen van een Wagnerrol vroeg om een sterke, assertieve vrouw; 
Brühnnhilde werd aan het eind van de negentiende eeuw niet voor niets een inspiratiebron 
voor de vrouwenkiesrechtbeweging.15 Bovendien raakte klankschoonheid ondergeschikt aan 
een realistische uitdrukkingswijze. Als voorbeeld kan een andere beroemde slaapwandelaar-
ster uit de operaliteratuur dienen: Lady Macbeth uit Verdi’s Macbeth (1847). Verdi had voor 
dit grillige personage geen geïdealiseerde, ‘mooie’ stem in gedachte. In zijn kritiek op de zan-
geres Eugenia Tadolini zette hij zich nadrukkelijk af tegen het klankideaal van het zangvogel-
tje: ‘Tadolini sings to perfection, and I don’t want Lady MacBeth to sing at all. Tandolini has 
a wonderful voice, clear, flexible, strong, while Lady MacBeth’s voice should be hard, stifled 
and dark.’16  
    De prima donna botste dus met het ideaalbeeld van de vrouw in de maatschappij. Maar hier 
volgde de opera zijn eigen logica: ‘the modification in the soprano voice was a necessary ad-
junct to the transformation of the tenor into a darker, weightier instrument. The new concept 

                                                 
11 Geciteerd in ibid., p. 52. 
12 McClary, Feminine Ending, p. 99, voetnoot 28. 
13 Geciteerd in Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 54. 
14 Voor titels en voorbeelden zie ibid., pp. 54-56. 
15 Natuurlijk ook omdat ze zich opoffert voor een groter goed, ibid., p. 220. 
16 Uit een brief van Verdi aan Salvatore Cammarano van 23 november 1848, geciteerd in Freitas, Towards a Ver-
dian Ideal of Singing, p. 229. 
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of masculinised vocality had redesigned the acoustic territory of opera, and in order to create 
a coherent soundscape required a female counterpart.’17 Het is deze ontwikkeling in de zang-
techniek van de tenor die wijst op een sterke seksedifferentiatie in de negentiende-eeuwse 
opera die de grenzen tussen de seksen ook op het operatoneel eerder fixeerden dan vervaag-
den.  
 
Seksedifferentie in de zangstem 
 

‘The tenor and the soprano want to make love, but are prevented from doing so by the bari-
tone.’ 

 
Deze veelaangehaalde, aan George Bernard Shaw toegeschreven uitspraak is een indicatie van 
de vaste relatie tussen stemtype en personage in de opera vanaf de jaren dertig van de negen-
tiende eeuw. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de overeenstemming tussen de sekse van 
de uitvoerder en de sekse van het personage in de vroege negentiende eeuw geen vereiste was 
en dat de zangstem wat toonhoogte betreft niet was geseksueerd. Daarnaast hadden vrou-
wenstemmen zoals die van Pasta heroïsche, mannelijke connotaties, ook in vrouwelijke rol-
len. In de negentiende eeuw veranderde deze situatie door de Romantische hang naar ‘drama-
tische waarachtigheid’.18 De behoefte aan naturalisme in de stemverhoudingen leidde tot 
overeenstemming tussen de sekse van de zanger en de sekse van het personage: een zanger 
zong als regel de rol van een mannelijk personage en een zangeres de rol van een vrouwelijk 
personage. Bovendien kregen stemtypen vaste functies in de intrige. De tenor en sopraan beli-
chaamden de rollen van gelieven, van held en heldin; het personage dat een ongelukkige lief-
de koesterde had een lage stem, de bariton. Ook hier spreekt een voorkeur uit voor hoge 
stemmen voor de protagonisten maar het betreft nu een relatieve hoogte, het hoge stemtype 
van beide seksen. Toonhoogte raakte met andere woorden geseksueerd. 
   De nieuwe verhoudingen in de opera zijn het duidelijkst waarneembaar in de stem van de 
held die zich verplaatste van de castraat, via de vrouw in travestie, naar de tenor, van de hoge 
stem in absolute zin naar de seksegebonden hoge stem. Deze verschuiving hing ook samen 
met een verandering in het operapubliek. De barokopera was in eerste instantie hofvermaak. 
Met zijn bovennatuurlijke en etherische stem in rollen van geïdealiseerde historische en my-
thologische figuren weerspiegelde de castraat de goddelijke macht van achttiende-eeuwse 
monarchen. De romantische opera was het vermaak van de opkomende middenklasse en zij 
wilden zangers en personages die meer een (geïdealiseerde) afspiegeling van hun leven wa-
ren.19 De stem van de tenor werd als meer natuurlijk en menselijk beschouwd dan de cas-
traatstem die door een chirurgische ingreep tot stand kwam. Ook in de genoemde deseksuali-
serende tendens in de maatschappij kreeg de tenor de voorkeur boven de seksueel ambigue 
castraat of zangeres in travestie. Doorslaggevend in de machtsgreep van de tenor was echter 
een ontwikkeling in de zangtechniek. 
   In 1837 bracht de tenor Gilbert-Louis Duprez (1806-1896) Parijs in beroering door in de rol 
van Arnold in Rossini’s Guillaume Tell als eerste de hoge C in het modaalregister te zingen 
(de zogehete ut-de-poitrine, of in het Italiaans do-di-petto).20 Daarvóór zong de lichte, lyri-

                                                 
17 Rutherford, The Prima Donna in Opera, pp. 218-219. 
18 Dame, Het zingend lichaam, pp. 105-106. 
19 Dick Disselkoen, ‘Inleiding’, in Dick Disselkoen (red.), Opera : twaalf opera’s als spiegels van hun tijd (Nij-
megen: SUN, 1993), p. 10. 
20 Op Duprez’ status van grondlegger van de moderne tenorstem kan overigens wel wat worden afgedongen: 
‘The ut de poitrine, then, rather than representing a definitive break with the past, was perhaps only one of 
Duprez’s skills, a special effect reserved for special moments, and a phenomenon with precedents in earlier dec-
ades.’ Gregory W. Bloch, ‘The pathological voice of Gilbert-Louis Duprez’, Cambridge Opera Journal, 19/1 
(2007), pp. 13-14. 
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sche tenore di grazia zijn hoogste noten in het falsetregister of in de voce mista, de ‘gemeng-
de stem’.21 Het bereik van de tenor in de hoogte was daarmee geheel in overeenstemming met 
de esthetiek van de tijd groot en de klankkwaliteit was die van het omfloerste, vrouwelijk ge-
connoteerde falsetregister.22 De ut de poitrine sprak daarentegen het krachtige, mannelijke 
modaalregister aan. Duprez bereikte deze hoogte in het modaalregister door het strottenhoofd 
te laten zakken (‘gedekt zingen’) waardoor de klank ook donkerder werd (vgl. Garcia’s theo-
rie van de timbres). Daarnaast droeg de stem verder wat met de groter wordende zalen en het 
groeiende orkestaandeel natuurlijk niet slecht uitkwam. De modale hoge C werd al snel een 
vereiste voor de tenor en ook nu nog geldt hij als ‘moneynote’ waar een hele carrière op ge-
bouwd kan zijn. Met de geboorte van de tenore di forza werd de mannelijke seksualiteit in de 
opera opnieuw gedefinieerd. De tenor met de krachtige, volle stem gold in de romantische 
opera na 1830 als de ideale belichaming van de held die zich ondanks tekortkomingen in zijn 
karakter altijd nobel gedraagt.  
     De alt is de opvallende afwezige in Shaws definitie. Vanaf de tweede helft van de negen-
tiende eeuw werden er nauwelijks nog hoofdrollen voor het lage vrouwelijke stemtype ge-
schreven omdat de androgyne klankkwaliteit van de alt niet paste in de ondubbelzinnige re-
presentatie van de seksen in de burgerlijke opera. Wanneer André Shaw’s formulering aanpast 
tot ‘a tenor and soprano want to get together but the baritone and mezzo-soprano get in their 
way’23, spreekt ze over de vroege negentiende eeuw want in de tweede helft van deze eeuw 
vormde de mezzosopraan geen serieuze bedreiging meer voor de sopraan. Voor de lage vrou-
wenstem bleven enkel secundaire rollen over als ‘tarts, old women and boys’.24 Haar donkere 
timbre duidde op volwassenheid en ze trad dan ook vaak naast de sopraan op als gezelschaps-
dame, chaperonne of moeder (Theresa in La sonnambula is hiervan een voorbeeld). Bij een 
jong personage had dit timbre de connotatie van seksuele ervarenheid en zij was dan een ver-
leidster zoals Carmen en Dalila. Maar zelfs deze spaarzame hoofdrollen voor het lage vrou-
welijke stemtype werden geannexeerd door sopranen. De lage status van alten en mezzo’s 
blijkt verder uit de slechtere verdiensten in vergelijking met sopranen.25 Voor de lage vrou-
wenstem boden de zwaardere maar minder hoge rollen van Wagner soms uitkomst. Ook het 
concertpodium verschafte de alt meer mogelijkheden dan het operahuis, getuige bijvoorbeeld 
de glorieuze carrière van Ernestine Schumann-Heink.  
   De sterke seksedifferentie in de burgerlijke maatschappij vond haar weg dus ook naar het 
operatoneel. Zij tekende zich echter niet alleen af in de stemverhoudingen maar ook in de 
componeerstijl. In de vroege negentiende eeuw bediende de tenore di grazia zich van hetzelf-
de belcanto-idioom als zangeressen. Componisten maakten in de vocale schrijfwijze bijvoor-
beeld geen sterk sekseonderscheid in virtuositeit. Zoals we zagen bleek de overgang van idea-
lisering naar realisme onder meer uit een meer declamatorische schrijfwijze. Maar vooral 
mannen gingen meer declameren. Zangeressen zongen weliswaar dramatischer maar bleven 
dichter bij de canto fiorito die beter bij de vrouwelijke sekse zou passen zoals verwoord in de 

                                                 
21 De voce mista zou tot stand komen door een combinatie van modaal- en falsetregister en is in zangstemonder-
zoek niet onomstreden. Als men uitgaat van twee verschillende, elkaar uitsluitende productiemechanismen van 
de registers, is dat onverenigbaar met een mengvorm. Zie Stark, Bel Canto, pp. 86-87.  
22 Ibid., p. 41. Elvino’s partij gaat oorspronkelijk tot de hoge D, Arturo’s partij in I Puritani zelfs tot de hoge F. 
Beiden werden geschreven voor Giovanni Rubini die een legendarische hoogte had, in falset welteverstaan. Zo-
als we in hoofdstuk 4 zullen zien blijft dit niet zonder gevolgen voor hedendaagse uitvoeringen. Op You-
tube.com zijn voorbeelden te vinden hoe tenoren de hoge F tegenwoordig aanpakken. Het Guiness wereldrecord 
hoogste toon van een man staat op naam van Adam Lopez met een ongelooflijke Cis vijfgestreept, ruim drie oc-
taven boven de hoge C, en voorbij de laatste toets op een piano, ook op Youtube.com te vinden. 
23 André, Voicing Gender, p. 5. 
24 Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 222. 
25 Rutherford geeft als voorbeeld de alt Eugenia Mantelli die in New York in belangrijke rollen $48 per avond 
ontving tegenover $1600 per avond voor haar collega Nellie Melba, een sopraan. Ibid., pp. 229-230. 



 85 

Gazzetta musicale di Milano van 3 juni 1860: ‘the characters of woman, more ideal, easier to 
colour with the gentle tints of imagination, more easy therefore to locate in the sphere of a 
less prosaic and positive world, must in consequence feel less the need to attain the imitation 
of exterior nature, reflecting instead the ineffable accents of the intimate nature of man.’26 De 
coloraturen, trillers, versieringen en cadenzen in vrouwenrollen onderstreepten het beeld van 
de vrouw als naïef, decoratief wezen. 
   De negentiende eeuw was ook de eeuw van Freud en de ideeën over de sekseverhoudingen 
zijn dan ook uitvoerig getheoretiseerd in de psychoanalytische literatuur. Latere auteurs heb-
ben hierop voortgeborduurd en ook psychoanalytische theorieën specifiek voor de zangstem 
ontwikkeld. Wellicht dat zij een nader licht kunnen werpen op de sekseverhoudingen in de 
opera. 
 
Psychoanalyse en de zangstem 
 
In psychoanalytische theorieën over de vorming van het individu speelt de moederstem een 
belangrijke rol.27 De pasgeborene is volkomen afhankelijk van anderen voor de bevrediging 
van zijn behoeften. Hij stoot een schreeuw uit, een pure klank die is verbonden met een staat 
van misnoegen. De moeder reageert op deze schreeuw en kent er een betekenis aan toe door 
hem te interpreteren als een teken voor bijvoorbeeld honger of dorst. Vervolgens wordt de be-
hoefte van de pasgeborene bevredigd. In het geheugen blijft een indruk achter van het object 
van deze allereerste bevrediging gekoppeld aan de schreeuw. De eerste, pure schreeuw is geen 
eis, enkel een uiting van misnoegen. Het is de moeder die er een eis van maakt door de 
schreeuw te interpreteren. In feite bestaat de pure schreeuw alleen als een hypothetische con-
structie omdat de oorspronkelijke puurheid van de schreeuw al verloren gaat zo gauw de 
moeder tussenbeide komt. Bij de volgende schreeuw is alles anders. Hij is geen pure klank 
meer maar een vraag naar het object van de eerste bevrediging. Met andere woorden, de 
schreeuw is verworden tot taal want hij heeft betekenis. Het object dat deze behoefte vervol-
gens bevredigt, is echter nooit identiek aan het allereerste object aangezien de taal tussenbeide 
is gekomen. Het allereerste, onbemiddelde object van genot kan nooit meer in identieke vorm 
worden teruggevonden. Door de intrede in de taal verwordt dit object dus tot een verloren ob-
ject en ontstaat een ervaring van gebrek. In het geheugen is echter een spoor achtergebleven 
van het onbemiddelde geluk van de pasgeborene gekoppeld aan de pure, betekenisloze klank. 
Het subject zal daarom op zoek gaan naar inlossing van het gebrek en trachten het verloren 
object terug te vinden. 
   Met de intrede in de taal en cultuur, de symbolische orde die wetten en regels oplegt, maakt 
het subject zich los van de moeder. De psychoanalyticus Lacan noemt dit een symbolische 
castratie. De wijze waarop het subject zich opstelt tegenover het hieruit volgende ervaring van 
gebrek is niet neutraal, maar seksegedifferentieerd.28 Het vrouwelijke subject komt tot stand 
via negatieve identificatie, met het niet-hebben van de fallus. Castratie is voor haar een feit en 
blootstelling aan andere vormen van castratie brengt haar niet in gevaar. Mannelijke subjecti-
viteit komt daarentegen tot stand door positieve identificatie, met het hebben van de fallus, het 
embleem van macht en seksualiteit. Voor de man is zijn subjectpositie dan ook verliesbaar en 
er bestaat voortdurend een castratieangst. De grenzen van het mannelijk subject moeten om 
die reden herhaaldelijk opnieuw worden gesteld en bevestigd en dit gebeurt ondermeer in de 
kunst. 

                                                 
26 Geciteerd in ibid., p. 216. 
27 Het werk van Jacques Lacan is hierop van grote invloed geweest. Ik heb me gebaseerd op Michel Poizat die 
sterke verwantschap vertoont met Lacan. Michel Poizat, The Angel’s Cry, vertaald door Arthur Denner (Ithaca: 
Cornell University Press, 1992), pp. 99-104. 
28 Dame, Het zingend lichaam, p. 72. 
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   Bij de bepaling van mannelijke subjectiviteit komt het begrip ‘abjectie’ om de hoek kij-
ken.29 Het abject is een oneigenlijk deel van het subject dat hij moet verbannen om een stabie-
le identiteit te verwerven en te behouden. Maar het afgewezene kan niet definitief worden uit-
gewist en bedreigt voortdurend de schijnbare eenheid en stabiliteit van het subject. Het abject 
is tegelijkertijd ook een noodzakelijke voorwaarde voor het subject. Abjectie is dan ook voor-
al ambiguïteit. Het mannelijk subject stelt de grenzen van zijn identiteit door op het vrouwe-
lijk subject af te schuiven wat hij niet kan tolereren in zichzelf, door dat tot ‘abject’ te verkla-
ren. Het vrouwelijk subject fungeert zo als een gedoogzone voor zaken als machteloosheid en 
passiviteit die niet tot de traditionele mannelijke identiteit behoren. 
   Het mannelijk subject kan de vrouwelijke zangstem langs twee manieren abjecteren. Ten 
eerste bedreigt de vrouwelijke stem zijn stabiele identiteit doordat zij deel uitmaakt van het 
mannelijk subject in zijn jeugd: vóór de stembreuk stemt hij wat toonhoogte betreft overeen 
met de vrouw. Na de stemwisseling blijft de hoge stem bij de man beschikbaar via zijn falset-
register dat hem schaart aan de kant van het vrouwelijke. Om zijn stabiele identiteit niet in 
gevaar te brengen verklaart het mannelijk subject dit register tot abject; omgekeerd wordt het 
mannelijk geconnoteerde modaalregister abject voor vrouwen. We zien dit mechanisme werk-
zaam in de sterke seksedifferentie van de negentiende-eeuwse opera, in het bijzonder in de 
vervanging van het falsetregister door het modaalregister in de hoge tenornoten en in het ver-
dwijnen van de veelvuldig modaal zingende lage vrouwenstem. Het is interessant eens een 
psychoanalytische blik te werpen op een mythe rond de ut-de-poitrine. De beroemde tenor 
Adolphe Nourrit (hij was de eerste Arnold en zong in de roemruchte Brusselse opvoering van 
La muette de Portici die de Belgische Revolutie inleidde) was niet in staat tot een hoge C in 
het modaalregister zoals zijn concurrent aan de Parijse Opéra Duprez. Dit zou het vroegtijdige 
eind van zijn carrière hebben ingeluid en uiteindelijk tot zijn zelfdoding op 37-jarige leeftijd 
hebben geleid. Er wordt echter zelden bij verteld dat Nourrit al werd geplaagd door zenuwin-
zinkingen vóór 1837; één van die inzinkingen zorgde er nota bene voor dat Duprez hem ver-
ving op de avond van de ut-de-poitrine in Guillaume Tell. Nourrits pensioen en uiteindelijke 
sprong van een hotelbalkon waren eerder het gevolg van een verslechtering van zijn aandoe-
ning in combinatie met alcoholisme dan van zijn vocale impotentie.30 De hardnekkigheid van 
de mythe zou als een symbool voor castratieangst kunnen worden gezien: een man die in zijn 
vrouwelijke register blijft zingen zal onherroepelijk zijn ongeluk vinden. 
   Bij de tweede manier van abjectie gaat het om de herinnering aan de moederstem die de 
zangeres oproept bij het mannelijk subject. Enerzijds brengt de moederstem de hierboven be-
schreven gelukzalige toestand van de pasgeborene in het geheugen, anderzijds staat de moe-
derstem symbool voor de volledige afhankelijkheid en discursieve machteloosheid van de 
pasgeborene. Om niet te worden herinnerd aan deze angstaanjagende toestand die niet te ver-
enigen valt met zijn identiteit, wil het mannelijk subject iedere ervaring van discursief onver-
mogen uitsluiten. Hij bewerkstelligt dit door zijn eigen onvermogen af te schuiven op het 
vrouwelijk subject. De vrouw wordt met andere woorden haar discursieve vermogen ontno-
men om het discursieve vermogen van de man veilig te stellen. Laten we eens kijken hoe dit 
concreet kan worden uitgewerkt voor de zangstem. 
   We zagen al bij Clément hoe het vrouwelijk subject in het operalibretto via dood of aanpas-
sing het zwijgen wordt opgelegd. Michel Poizat komt in L’Opéra ou Le Cri de l’ange (Parijs, 
1986) tot eenzelfde conclusie maar langs de weg van de muziek. Volgens Poizat draait het in 
de operageschiedenis voortdurend om de vraag ‘Prima le Parole, Prima la Voce’, en is door de 
eeuwen heen afwisselend het woord of de zang geprivilegieerd.31 De nadruk op zanggenot en 
hoogte bij de castraat werd in het negentiende-eeuwse belcanto overgedragen op de sopraan 

                                                 
29 Ibid., pp. 80-87. 
30 Bloch, ‘The pathological voice of Gilbert-Louis Duprez’, p. 12. 
31 Poizat, The Angel’s Cry, pp. 40-92. 
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en de tenor. Maar vooral in het zingen van vrouwen werd steeds meer de hoogte opgezocht 
met als gevolg dat de vrouw onverstaanbaar werd. Het is voor een zangeres namelijk onmoge-
lijk op hoge toonhoogte juist te articuleren.32 Poizat spreekt van een ‘schreeuw’, een van het 
woord losgekoppelde, inhoudsloze klank. Ook de verbrokkelde tekst van coloraturen draagt 
daaraan bij. De zangeres is in de negentiende-eeuwse opera dus discursief onvermogend ge-
maakt en verworden tot een klankobject. Mannen bleven daarentegen verstaanbaar in de ope-
ra. In hun aria’s werd minder nadrukkelijk de hoogte opgezocht en zoals gezegd vond de 
nieuwe declamatorische zangstijl met name ingang in mannenrollen.33  
   Poizat gaat nog een stap verder. De vrouw is in de opera niet alleen het woord kwijtgeraakt 
maar ook haar sekse en seksualiteit. Poizats complexe verklaring hiervoor geef ik noodge-
dwongen kort weer.34 Het koor had in de katholieke liturgie traditioneel de functie van engel, 
de verheelijking van God. De hoge stem werd in het bijzonder geassocieerd met engelachtig-
heid. Zoals gezegd was het vrouwen tijdenlang verboden in kerkkoren te zingen waardoor de 
castraat de hoge partijen voor zijn rekening nam en de engel belichaamde. Vervolgens ver-
plaatste de engelachtige stem zich naar de opera wat bijvoorbeeld blijkt uit de voorkeur voor 
hoge stemmen in absolute zin. In de negentiende eeuw werd de engelenstem overgedragen op 
de vrouw. Via Freud legt Poizat uit dat ze daarmee buiten de seksualiteit werd geplaatst.35 Het 
jongenskind verbeeldt zich bij de ontdekking van het verschil tussen hem en het meisjeskind 
namelijk dat zij niet een andere sekse heeft maar dat het haar aan een sekse ontbreekt; ze 
wordt als gecastreerd beschouwd en staat als een engel buiten de seksen. De op deze wijze ge-
fantaseerde Vrouw wordt een plaats van het gebrek dat door de tussenkomst van de taal ont-
stond. De zoektocht van het mannelijk subject naar het allereerste, onbemiddelde object van 
genot dat zo verbonden is met gebrek richt zich volgens Poizat logischerwijs op de Vrouw die 
zelf wordt gekenmerkt door gebrek, belichaamd door de engelachtige zangeres.36 Tegelijker-
tijd houdt zij ook een belofte in van de inlossing van het gebrek: ‘The Woman, thus fanta-
sized, incarnates the “lack of lack”, the emblematic figure that is supposed to bridge the gap 
that causes desire.’37 En op dit punt komen De Vrouw en de geobjectiveerde vrouwelijke 
zangstem samen want de hoge, inhoudsloze klanken lijken ook het gebrek in te lossen doordat 
zij de pure schreeuw benaderen die in de herinnering zo sterk is verbonden met het allereerste 
object van genot.  
   Bovenstaande theorieën zijn natuurlijk sterk generaliserend maar het gaat erom de opval-
lende aanwezigheid van woordloze vrouwenstemmen in onze cultuur te verklaren (buiten de 
opera zijn zij bijvoorbeeld te vinden in de extatische zangeressen in housemuziek, in de vrou-
welijke noodschreeuw in klassieke Hollywoodfilms of in de kreunende vrouwen in porno-
films38). Volgens psychoanalytici stellen de engelachtige zangeres en de pure schreeuw de 
mannelijke operaliefhebber in staat te ontsnappen aan de wetmatigheden van de symbolische 

                                                 
32 Bij een hoge grondtoonfrequentie bevinden de harmonischen zich op grote afstand van elkaar; ze zijn immers 
hele veelvouden van de grondtoon. Er zijn dan weinig harmonischen om de formanten aan te spreken die bepa-
lend zijn voor de klinkeridentiteit. Daarenboven kan de grondfrequentie hoger liggen dan de eerste formantfre-
quentie die bepalend is voor de luidheid en draagkracht van de stem. Om de eerste formant toch aan te spreken, 
wijzigt de zangeres de articulatie wat ten koste gaat van de identiteit van de klinker, zie Johan Sundberg, ‘The 
Acoustics of the Singing Voice’, Scientific American, 236/3 (maart 1977), pp. 87-88. Hier kan tegenover worden 
gesteld dat deze luidheid op hoge frequentie er ook voor zorgt dat een hoge vrouwenstem überhaupt hoorbaar 
blijft boven de begeleiding aangezien de meeste energie van het orkest zich gemiddeld genomen concentreert in 
een lager gelegen frequentiegebied, zie Sundberg ‘The perception of singing’, pp. 175-178. 
33 Vanuit een akoestisch perspectief kan hieraan nog worden toegevoegd dat er door de lagere toonhoogte veel 
harmonischen zijn en de in de vorige noot genoemde problemen niet optreden. 
34 Poizat, The Angel’s Cry, pp. 111-158. 
35 Ibid., p. 146. 
36 Ibid., p. 147. 
37 Ibid., p. 150. 
38 Bosma & Pisters, Madonna, p. 149. 
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orde en de onbemiddelde gelukzaligheid van de pasgeborene te ervaren. Maar zonder dat zijn 
mannelijke identiteit in gevaar komt want de discursieve machteloosheid die daar ook aan is 
verbonden wordt afgeschoven op de zangeres. De opera bestaat volgens Poizat dan ook voor 
de vrouwelijke schreeuw. Het is niet het dramatische verloop dat tot de schreeuw leidt maar 
omgekeerd, de noodzakelijkheid van de schreeuw bepaalt het dramatische verloop.39 De kloof 
die ontstaat bij de symbolische castratie is echter onmogelijk te overbruggen. De enige manier 
om het verloren object terug te vinden, om terug te keren naar de toestand van de pasgebore-
ne, is door zelf verloren te raken, door letterlijk het bewustzijn te verliezen, kortom door te 
sterven.40 Het verloren object heeft derhalve dezelfde ambivalente eigenschappen als de 
Vrouw: ‘Elusive and inaccessible, evanescent or nonexistent, the cause of desire, the locus of 
lack, and the nullification of lack, locus of juissance both infinite and impossible, alluring and 
forbidden, death-ridden and deadly, trans-sensical and trans-sexual, heavenly voice or hellish 
cry, angel or demon.’41 Daarmee is de cirkel weer rond want waar doet deze tegelijk verleide-
lijke en gevaarlijke figuur aan denken? Inderdaad, aan de sirene en ook de pure schreeuw ‘can 
be a deadly call, like that of the sirens who charmed unwary sailors and lured them to their 
death’.42 In psychoanalytische theorieën over de zangstem is het negentiende-eeuwse discours 
rond de professionele zangeres, dat zich bewoog tussen afkeer en fascinatie, dus geëxplici-
teerd. Verder denk ik dat ook het ideaal van het huiselijke zangvogeltje met recht als een 
vorm van abjectie mag worden beschouwd. Laten we met deze concepten in het achterhoofd 
de uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’ vervolgen. 
 
De Victoriaanse Amina 
 
Tussen 1830 en 1850 raakte de in de virtuositeit van het belcanto geschoolde zangeres, de co-
loratuursopraan, in de gecomponeerde muziek uit de mode. Ze werd vervangen door de meer 
dramatische stemmen van Verdi en Wagner. De sporadische nieuwe rollen voor coloratuurso-
praan waren of emotioneel buitensporige personages (bijvoorbeeld Ophelia in Thomas’ Ham-
let) of onschuldige pagerollen (bijvoorbeeld Oskar in Verdi’s Ballo). Het stemtype bleef ech-
ter bestaan in de uitvoering van ouder repertoire, waaronder La sonnambula, maar onderging 
daarbij wel een metamorfose. Uit de vorige hoofdstukken bleek dat La sonnambula in weer-
wil van de ambivalente kwaliteiten van de partituur en van de uitvoeringskunst van Giuditta 
Pasta, in de traditionele receptie en in de uitvoering van sopraan B ondubbelzinnig werd geïn-
terpreteerd als een idylle. Met behulp van de hierboven geschetste maatschappelijke verhou-
dingen en psychoanalytische theorieën kan voor deze discrepantie een mogelijke verklaring 
worden gegeven aan de hand van de sopraan Adelina Patti. 
 
Adelina Patti 
 
Adelina Patti (1843-1919) was de meest vooraanstaande Amina van de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Ze zong de rol voor het eerst op 1 december 1859 in New York en maakte 
als Amina haar debuut in operacentra als London (1861), Parijs (1862), Wenen (1863) en Sint 
Petersburg (1869). Ook in Nederland debuteerde Patti in La sonnambula. Ze trad in 1862 met 
groot succes op in de Amsterdamse Schouwburg waarbij haar stem evenzeer werd gewaar-
deerd als haar verschijning: ‘c’est la voix d’un rossignol dans le corps d’un colibri.’43 Gedu-
rende haar carrière bleef ze de rol van Amina zingen, zij het minder frequent vanaf de jaren 

                                                 
39 Poizat, The Angel’s Cry, p. 145. 
40 Ibid., p. 104. 
41 Ibid., p. 156. 
42 Ibid., p. 150. 
43 S.A.M. Bottenheim, De opera in Nederland (Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1946), p. 145. 
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tachtig, tot aan haar laatste optreden in La sonnambula in 1890, rond de tijd dat ze al haar op-
tredens in opera’s afbouwde en vooral nog recitals gaf.44 Een kleine rekensom leert ons dat 
Patti bij haar roldebuut slechts zestien jaar was.45 Het New Yorkse publiek was niettemin on-
der de indruk van haar optreden al miste haar acteren in de tweede akte dramatisch gewicht 
door haar jeugdigheid.46 Het Londense publiek was aanvankelijk verbaasd om een kind het 
podium te zien betreden maar dit sloeg om in enthousiasme na haar uitvoering van de ‘maag-
delijke’ aria’s ‘Come per me sereno’ en ‘Sovra il sen la man di posa’. Haar stem was ‘equal, 
fresh and telling in every note of the medium, the upper “E-flat,” and even “F” at ready com-
mand; admirable accentuation of the words; considerable flexibility; dashing and effective use 
of “bravura”; expression warm, energetic, and varied, while never exaggerated; and, last, not 
least, an intonation scarcely ever at fault’; haar acteren was ‘full of thruth, refinemen, and 
simplicity’.47 Patti zou vanaf dat moment een kwart eeuw gelden als de ‘Queen of Song’ van 
het Victoriaanse operatoneel. 
   In beschrijvingen van Patti’s stem gedurende haar carrière keren bepaalde karakteristieken 
telkens terug: een puur en helder timbre, gelijkheid van registers, ongekende virtuositeit, een 
goed ontwikkelde hoogte en eenvoud in acteren.48 Deze eigenschappen plus haar perfecte tril-
ler verleidden niet alleen Nederlanders tot het maken van een vergelijking met een nachtegaal 
(ondanks dat in de natuur vooral de mannetjesnachtegaal zingt). Zo zegt collega-sopraan 
Emma Eames:  
 

Hers was the most perfect technic imaginable, with a scale, both chromatic and diatonic, of ab-
solute accuracy and evenness, a tone of perfect purity and the most melting quality, a trill im-
peccable in intonation, whether major or minor, and such as one hears really only in nightin-
gales, liquid, round and soft. Her crescendo was matchless, and her vocal charm was infinite. I 
cannot imagine more beautiful sounds than issued from that exquisite throat, nor more faultless 
phrasing, nor more wonderful economy of breath. Her phrases were interminable.49  

 
Ook beschrijvingen van Patti’s stem als sierraad keren veelvuldig terug. Haar stem was als ‘a 
string of luminous pearls, perfectly matched, every jewel flawless, identical in form and col-
our’.50 Of in combinatie met de nachtgegaal: ‘When she opened her mouth, pearls and dia-
monds issued forth in trills that would make a nightingale jealous.’51 Shaws gevoelens ten op-
zichte van Patti waren ambivalenter:  
 

There are certainly two very different sides to her public character. There is Patti the great 
singer: Patti of the beautiful eloquent voice […]: Patti of the unerring ear, with her magical rou-
lade soaring to heavenly altitudes: Patti of the pure, strong tone […]: Patti of the hushed, tender 
notes […]. But there is another Patti: a Patti who cleverly sang and sang again some pretty non-
sense from Delibes’ Lakmé. […] Great was the applause […] and out tripped the diva, bowing 
her acknowledgements in the character of a petted and delighted child. […] The diva tripped out 
again, bowing, wafting kisses, and successfully courting fresh thunders of applause. Will not 

                                                 
44 Thomas G. Kaufman, ‘A Chronology of Patti’s Appearances’, in John Frederick Cone, Adelina Patti: Queen 
of Hearts (Portland: Amadeus Press, 1993), pp. 317-381. 
45 Volgens een anekdote beheerste ze eind jaren ’40 al de techniek van Amina’s rol. Bij een auditie legde ze eerst 
haar pop op een stoel met de woorden ‘Là, ma bonne petite, attends que ta Maman te chante quelque chose de 
jolie’ en zong vervolgens vlekkeloos de hondsmoeilijke slotcabaletta ‘Ah! non giunge’. John Frederick Cone, 
Adelina Patti: Queen of Hearts (Portland: Amadeus Press, 1993), p. 23. 
46 Ibid., p. 41. 
47 Ibid., pp. 47-48. 
48 Cone’s boek verschaft talloze voorbeelden.  
49 Geciteerd in Cone, Adelina Patti, p. 2. 
50 Sopraan Emma Calvé in haar memoires uit1922, geciteerd in ibid., p. 1. 
51 Uit een recensie na een optreden in Monte Carlo in 1881, geciteerd in ibid., p. 136. 
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some sincere friend of Madame Patti’s tell her frankly that she is growing too big a girl for this 
sort of thing.52  

 
Henry T. Finck, niet geheel toevallig een al even vurige Wagneriaan als Shaw, verweet Patti 
eenzelfde oppervlakkige koketterie:  
 

She was infinitely more interested in showing off het lovely voice than in the music she sang. 
The composer was for her a mere peg to hang on her trills and frills.53  
 

Maar hij bewonderde haar stem ook:  
 
Patti was a nightingale; why ask more of her? In her way she was absolutely perfect, and perfec-
tion of any kind should be honored and extolled, without any of the buts and ifs on which I 
dwelt too much. In plain language, I made an ass of myself.54 

 
Voor een genuanceerder beeld van Patti’s stem zouden meer luisteraars aan het woord moeten 
worden gelaten, maar het mag duidelijk zijn dat Patti dichter bij het zangvogeltje stond dan bij 
Pasta. In alles was Patti het tegenbeeld van haar voorganger: geen donkere, rijkgeschakeerde 
stem met duidelijk onderscheidbare registers, geen intense vocale expressie en geen hoog-
dramatische armbewegingen maar een heldere, pure stem met nadruk op hoogte en virtuositeit 
en een voorkomen dat bovenal charmant en sierlijk was. Rupert Christiansen omschrijft de 
coloratuursopraan van deze tijd in een hoofdstuk met de omineuze titel ‘The Victorian Nigh-
tingales’ als volgt:  
 

The Victorian prima donna is a frailer and more impressionable creature than her early Roman-
tic counterpart. […] the Victorians turned to a more anodyne femininity and to a vocal style 
which in some ways was a throwback of Mrs Billington [weinig dramatische prima donna uit de 
achttiende eeuw] – pure silvery tone without vibrato, firm in intonation but limited in colour 
and emotional range, with a spectacular top register and easy coloratura, but nothing in the chest 
to give out the splendid rage of Pasta.55  

 
Favoriete rollen van de Victoriaanse nachtegalen, waar naast Patti ook Henriette Sontag 
(1806-1854) en ‘de Zweedse nachtegaal’ Jenny Lind (1820-1887) toe kunnen worden gere-
kend, waren die van onschuldige slachtoffers, zachtaardige en gedweeë meisjes die onrecht 
werd aangedaan zoals Mozarts Zerlina, Donizetti’s Lucia, Gounoud’s Juliette en Marguerite 
en Bellini’s Amina.56 In het licht van het vorige hoofdstuk is het beter te zeggen dat de nach-
tegalen met hun manier van zingen van een personage als Amina een onschuldig, passief 
meisje máákten. Ze belichaamden daarmee in tegenstelling tot hun dramatische collega-
zangeressen in de nieuw gecomponeerde muziek het ‘vrouwelijk ideaal’ van de maatschappij: 
‘In general, they answered the Victorian male culture’s obsession with women as ministering 
angel.’57 Het is wellicht verleidelijk op basis van Pasta’s uitvoeringskunst de conclusie te 
trekken dat de bewegingsvrijheid van vrouwen in de vroege negentiende eeuw groter was dan 
in de Victoriaanse tijd. Dit kan best het geval zijn geweest maar een belangrijke drijfveer ach-
ter de seksevermenging in de toenmalige opera was de voorkeur voor het geïdealiseerde. De 
operapersonages die Pasta zong en acteerde werden nog niet als afspiegelingen van het dage-

                                                 
52 Geciteerd in ibid., p. 182. 
53 Geciteerd in ibid., p. 140. 
54 Ibid. 
55 Christiansen, Prima Donna, pp. 94-95. 
56 Ibid., p. 95. 
57 Ibid. 
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lijks leven beschouwd en waren op die manier niet echt bedreigend voor de maatschappelijke 
status quo.58 Toen de opera in de loop van de eeuw dichter bij de werkelijkheid kwam te staan 
werd het pas noodzakelijk om het belcanto van zijn scherpe randjes te ontdoen. Celletti ziet de 
zang van de coloratuursopranen dan ook als ‘a typical verismo device: distorting the tone so 
as to give a merely superficial image of naivety and purity, instead of obtaining this from the 
melody, the colours, the diction, and any fioriture there might be.’59 
   Patti was in vele opzichten het prototype van de ideale Victoriaanse zangeres. Rollen van 
ingénues als Amina, Lucia en Zerlina vormden de kern van haar repertoire. Ze zong van Bel-
lini naast Amina bijvoorbeeld wel Elvira maar nooit Norma.60 Ook haar elegante verschijning, 
als een kolibrie, paste in het beeld van de vrouw als bevallig wezen. Haar podiumpresentatie 
modelleerde Patti naar het destijds populaire romantische ballet waarin in het wit gestoken 
danseressen als de befaamde Marie Taglioni zich even lichtvoetig en sierlijk bewogen als haar 
vloeiende coloraturen.61 De aanzet tot meer naturalisme in het acteren die de vorige generatie 
had gegeven, kreeg geen vervolg bij Patti: ze nam haar plaats op de sokkel in de picturale stijl 
weer in.62 Waar Malibran zich bij haar interpretatie van Amina als boerenmeisje kostumeerde, 
droeg Patti een hoepel onder haar prachtige nachtjapon (zie afbeelding 1). Doorgaans maakten 
ook de meest schitterende juwelen deel uit van haar uitmonstering op het podium.63  

 
Afbeelding 1. Adelina Patti als Amina.64 
 
Maar bovenal met haar manier van zingen, als een nach-
tegaal met een stem als een juweel, beantwoordde Patti 
aan het Victoriaanse ‘vrouwelijk ideaal’. We zien dus 
dat de patriarchale esthetiek van het zangvogeltje zich 
niet beperkte tot de huiselijke kooi maar zich ook uit-
strekte tot de volière van het operahuis. In deze context 
werd Amina de traditionele ingénue: een onschuldige 
maagd, van begin tot eind passief en aan het eind van de 
opera op haar plaats in het huwelijk met Elvino. Daar-
mee weerspiegelde de Amina van Patti niet alleen het 
‘vrouwelijk ideaal’ maar droeg er ook aan bij. In psy-
choanalytische termen belichaamde Patti met haar hoge, 
engelachtige en coloratuurrijke stem bij uitstek het man-
nelijk fantasma van de Vrouw. Ze was geen volwassen 
vrouw van vlees en bloed maar een kinderlijk, discursief 
onvermogend en sekseloos stemobject. De operaliefheb-
ber die voor de schreeuw naar het operahuis kwam, werd 
door Patti op zijn wenken bediend.  

Bovenstaande conclusies heb ik getrokken op basis van de stembeschrijvingen van oorgetui-
gen uit Patti’s tijd. Maar zoals Stendhal al zei, schieten woorden soms tekort bij het omschrij-
ven van de indruk die een stem maakt. We verkeren echter in de gelukkige omstandigheid dat 
Patti opnamen heeft nagelaten, waaronder een van ‘Ah! non credea mirarti’ die ik nu naast de 
luisterindrukken leg.  

                                                 
58 Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 215. 
59 Celletti, History of Bel Canto, p. 204. Celletti gaat er dus wel van uit dat de personages naiëf en puur waren 
wat niet zo hoeft te zijn zoals uit Pasta’s uitvoeringskunst bleek. 
60 Kaufman, ‘A Chronology of Patti’s Appearances’, p. 384. 
61 Christiansen, Prima Donna, p. 95. 
62 Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 251. 
63 Ibid., pp. 241-242. 
64 Overgenomen uit ibid., p. 242. 
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Opnamen 
 
Op basis van de beschrijvingen van Patti’s stem verwachten we in ‘Ah! non credea mirarti‘ 
wellicht het volgende beeld te zien: 
 

 

 
Afbeelding 2. Spectrogram van de eerste sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door een vooralsnog niet-
geïdentificeerde sopraan. 
 
We zien een constante aanwezigheid van energie in de hoge harmonischen wat wijst op een 
heldere strakke stem zonder kleuringen (zie bijvoorbeeld de gelijkmatigheid op ‘fiore’ (maat 
4) of op /so/ (maat 7)). De dynamiek is ook bijna zonder uitzondering te relateren aan het 
toonhoogteverloop. Verder wordt er een omspeling geïnterpoleerd (maat 8) en een slotcadens 
geïmproviseerd. Deze sopraan is evenwel niet Patti. Op afbeelding 3 is het spectrogram van 
haar uitvoering weergegeven. 
 

 



 93 

 

 
Afbeelding 3. Spectrogram van de eerste sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door Adelina Patti.65 
 
Allereerst valt de beperkte geluidskwaliteit op wat geen verwondering wekt bij een opname 
uit 1906: er is veel ruis zichtbaar (vergelijk de lichte achtergrond van afbeelding 2) en het fre-
quentie- en dynamiekbereik is beperkt. Toch kunnen een aantal zaken over Patti’s uitvoering-
kunst worden vastgesteld. Ten eerste is er veel variatie in energie in de hoge harmonischen. 
Volgt Patti aanvankelijk de melodische contour, tussen /o/ en /fio/ (maat 3 & 4) en op de me-
lismen van /par/ (maat 5) en /sol/ (maat 8) kleurt ze contrastrijk. Patti beheerste kennelijk nog 
de kunst van het chiaruscuro van de vorige generatie zangeressen. We zien eenzelfde eenheid 
in grote lijn en contrast in detail als bij sopraan B. Uitgezonderd de uitgewerkte dubbelslag op 
/mo/ beperken de omspelingen en coloraturen zich tot de laatste frase, met een vergelijkbare 
geïmproviseerde cadens als de andere sopraan. Tevens zoekt Patti bewust de laagte én haar 
modaalregister (niet zichtbaar, wel hoorbaar) op in deze cadens. Mijn algemene indruk van 
Patti’s doorvoelde uitvoering is dan ook niet die van een nachtegaal. Deze opname lijkt de 
stembeschrijvingen van Patti te logenstraffen. Maar wellicht komt net als bij sopraan B in de 
tweede sectie een heel andere Amina tevoorschijn: 
 

                                                 
65 Er bestaat onenigheid over de afspeelsnelheid van Patti’s opname van ‘Ah! non credea mirarti’, zie William R. 
Moran, ‘The Recorded Legacy of Adelina Patti’, in John Frederick Cone, Adelina Patti: Queen of Hearts (Port-
land: Amadeus Press, 1993), pp. 313-315. Op de opname die ik heb gebruikt (van het album Adelina Patti: 
1843-1919 (Pearl Gemm, CD 9312, 2004)) klinkt de aria een grote secunde lager dan hier genoteerd. 
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Afbeelding 4. Spectrogram van de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door Adelina Patti. 
 
Hier lijkt Patti in sommige aspecten meer in overeenstemming te zijn met het beeld van nach-
tegaal. Tot tweemaal toe improviseert ze een decoratief figuur en ze zingt een vrij langgerekte 
triller. Daar staat echter tegenover dat ze niet met strakke heldere stem zingt en contrastrijk 
blijft kleuren tussen /tria/ en /no-/ (maat 1) en tussen /no/ en /no/(maat 7); /re/ (maat 3) krijgt 
een duidelijk accent. Op de luide en heldere /pian/ (maat 6) maakt ze een kleine inflectie. Tot 
slot is tussen /mio/ en /ah/ (maat 7) een nadrukkelijke ademhaling zichtbaar die aan de afslui-
ting van de frase iets smartelijks meegeeft. In tegenstelling tot sopraan B laat Patti ook in de 
tweede sectie niet de typische vocaliteit van de ingénue horen maar gaat ze op dezelfde voet 
verder als in de eerste sectie. Nu ontbreken de interjecties in deze opname (waarschijnlijk 
vanwege de beperkte opnamecapaciteit) maar van een hereniging met Elvino of een terugkeer 
naar naïviteit lijkt geen sprake. Ook in de slotcadens houdt Patti zich grotendeels aan de nota-
tie en improviseert ze geen versieringen of hoge noten; de triller is de enige aanwijzing voor 
een Victoriaanse Amina:  
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Afbeelding 7. Spectrogram van de slotcadens van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door Adelina Patti. 
 
Dan toont de andere sopraan ons een wereld van verschil: 
 

 

 
Afbeelding 5. Spectrogram van de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door een vooralsnog 
niet-geïdentificeerde sopraan. 
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Hier zien we net als bij sopraan B een heldere, strakke toon en een geïnterpoleerde C’’’. Deze 
sopraan gaat zelfs nog verder door op /an/ (maat 6) nog eens een B’’ te zingen (weliswaar met 
inflectie) en in maat 7 een versiering in te voegen. Ook met het oog op het ontbreken van een 
contrast in stemkwaliteit met de eerste sectie is dit de sopraan die mij het meest doet denken 
aan het ideaal van het zangvogeltje. Dit is Amina de onschuldige bergmaagd, het sentimentele 
weesmeisje in optima forma. Ze kan zelfs jodelen getuige de niet zichtbare maar waar wel 
duidelijk hoorbare plotselinge registerwisseling op /re/ (maat 3). Haar slotcadens geeft nog 
maar eens de voorkeur weer voor hoge, heldere tonen en virtuositeit. Ze breidt de dialoog met 
de cellosolist uit en doet daarmee denken aan de instrumentale virtuositeit van de castraten of 
aan het meisje in Ayres’ In the Alps. Geheel in stijl sluit ze af op een langgerekte C’’’. Daar 
steekt Patti’s cadens toch wat schamel bij af. 

 

 

 
Afbeelding 6. Spectrogram van de slotcadens van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door een niet-
geïdentificeerde sopraan. 
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De onbekende sopraan hierboven is Luisa Tetrazzini (1871-1940) die tot hetzelfde type colo-
ratuursopraan behoorde als sopraan B, Amelita Galli-Curci (1882-1963) alsook Elvira de Hi-
dalgo (1892-1980)66; alledrie waren belangrijke Amina’s in hun tijd.67 Deze hoge, lichte so-
pranen met hun weelderige loopjes, sprongen, trillers, staccati en cadensen beantwoorden in 
hun opnamen helemaal aan het beeld van het zangvogeltje. Het lijkt er dus op dat Amina pas 
aan het eind van de negentiende eeuw verwerd tot de traditionele ingénue en bij Patti nog 
meer inhoud bezat. Maar er moet een slag om de arm worden gehouden. Patti was 63 toen 
haar opname van ‘Ah! non credea mirarti’ werd gemaakt en dat is haar aan te horen stelt J.B. 
Steane in zijn bespreking van Patti’s discografie.68 Enkele beperkingen van haar stem die Ste-
ane noemt zijn ook aan te wijzen in haar uitvoering van ‘Ah! non credea mirarti’: gebroken 
frasen ten gevolge van kortademigheid (tweede sectie maat 3), excessief portamento (waar 
niet) en een al te luide attack van hoge noten (sprongen in de eerste sectie maat 3). Maar we 
moeten denk ik uitkijken om als Steane bepaalde eigenschappen van Patti’s stijl als ‘niet mu-
zikaal’ te bestempelen, want de mogelijkheid bestaat dat ze destijds tot de gangbare uitvoe-
ringspraktijk behoorden. Zo klinkt Patti’s portamento-gebruik voor moderne luisteraars ex-
cessief maar doen Tetrazzini, Galli-Curci en De Hidalgo wat dit betreft nauwelijks voor haar 
onder. Roger Freitas gebruikt de opnamen van Patti zelfs om een historische manier van zin-
gen te reconstrueren voor Verdi-repertoire.69 Bovendien kan ‘kortademigheid’ juist in ‘Ah! 
non credea mirarti’ een bewuste interpretatieve keuze zijn. We stuiten hier op het probleem 
van het onderscheiden tussen ‘fouten’ en expressie. Mogelijk kan een uitgebreide inventarisa-
tie van het gebruik van eigenschappen als portamento in de opnamen van Patti en tijdgenoten 
uitkomst bieden (al blijft het uniciteitargument van kracht, zie ‘Methode’). Maar op basis van 
oorgetuigeverslagen van Patti’s stem in haar gloriedagen denk ik dat de conclusie gerecht-
vaardigd is dat ze op pensioensgerechtigde leeftijd in ieder geval haar virtuositeit en hoogte 
had verloren. Een aanwijzing dat ze ‘Ah! non credea mirarti’ vroeger in haar carrière meer als 
een nachtegaal zong is het feit dat de extravagante slotcadens van Tetrazzini uit Patti’s uitvoe-
ringspraktijk afkomstig is.70 Het heeft er de schijn van dat Patti nog een spoor van haar han-
delsmerk tracht te geven met de twee decoratieve figuren (waarvan de tweede identiek is aan 
die van Tetrazzini) en de trillers in de tweede sectie van de aria. Aan de andere kant ontbreekt 
in de oorgetuigeverslagen Patti’s chiaroscuro-gebruik dat uit deze opname duidelijk blijkt. 
Wellicht dat er een taboe rustte op deze zangtechniek die aan een personage als Amina meer 
diepgang verleende dan wenselijk werd geacht in de Victoriaanse maatschappij.  

 
 
 
 

                                                 
66 De Hidalgo’s opname van ‘Ah! non credea mirarti’ uit 1910 (zoals verschenen op het album The pupil and her 
teacher (CD FONO 1010, 2001)) is vergelijkbaar met die van Galli-Curci. In de eerste sectie veel kleuring, in de 
tweede sectie een heldere, strakke stem, een triller en geïnterpoleerde C’’’ in maat 2; net als Tetrazzini zingt ze 
ook een B’’ in maat 6 maar haar slotcadens is minder exuberant dan de twee anderen. 
67 Tetrazzini zong Amina onder meer in Buenos Aires (1907) en Covent Garden (1909-1911), De Hidalgo onder 
meer in New York (1910 Metropolitan Opera) en Bellini’s geboorteplaats Catania (1920), zie Josée Bégaud, 
‘L’oeuvre à l’affiche’, pp. 81-84. Galli-Curci zong Amina onder meer in Chicago (tussen 1916-1924). Toen ze in 
1910 door La Scala werd uitgenodigd om in La sonnambula te zingen maar ontdekte dat ze de rol van Lisa toe-
bedeeld had gekregen, zegde ze af; het is daarna nooit meer tot een optreden in dit theater gekomen, zie ‘Galli-
Curci’, in K.J. Kutsch & Leo Riemens, Großes Sängerlexikon: Vierte, erweiterte und aktualisierte Auflage, band 
3 (München: K.G. Saur, 2003), pp. 1691-1620. 
68 Steane, The Grand Tradition, pp. 14-17. 
69 Freitas, ‘Towards a Verdian ideal of Singing’. 
70 Michael Aspinall, ‘The Lucia Cadenza’, in R. Dalmonte & M. Baroni (eds.), Secondo Convegno Europeo di 
Analisi Musicale (Trento: Università Degli Studi di Trento, Dipartimento di Storia della Civiltà Europa, 1992), p. 
15. 
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Tot besluit 
 
Ik heb bij de bespreking van de zangeressen in dit hoofdstuk bewust enigszins gechargeerd 
om een contrast te creëren tussen de Amina van Pasta en van de nachtegalen. Er zijn zeker 
ook argumenten aan te voeren om de hoge noten en de virtuositeit van de coloratuursopranen 
niet ondubbelzinnig als tekenen van vrouwelijke onderdrukking of als mannelijke fantasieën 
te zien. In zijn kritiek op Clément wijst Paul Robinson erop dat de vrouwelijke slachtoffers in 
het libretto muzikaal op gelijke voet staan met hun mannelijke onderdrukkers via de gelijke 
behandeling die hun stemmen krijgen.71 Vrouwen zingen even luid als mannen en hebben een 
even grote stemomvang. Ze overtreffen mannen zelfs in doordringbaar vermogen van hun ho-
ge stemmen en in de behendigheid waarmee ze met hun stem omgaan. Op geen ander puur fy-
siek vlak kunnen vrouwen zich volgens Robinson op vergelijkbare wijze met mannen meten 
als in zang. Om die reden worden operaheldinnen zelden ervaren als slachtoffers maar eerder 
als subversieve krachten in een patriarchale cultuur. Het libretto mag de vrouw dan teniet-
doen, de muziek vertelt een ander verhaal: dat van haar mondigheid. Van hetzelfde laken een 
pak is de door Susan Rutherford opgemerkte discrepantie tussen de veronderstelde naïviteit 
die spreekt uit hoge noten en coloraturen en de vocale beheersing die nodig is voor hun juiste 
uitvoering.72 Volgens haar wordt deze tegenstrijdigheid ook dramatisch ingezet: ‘Some of 
these contradictions are visible in the characterisation of the coloratura heroines: Amina in La 
sonnambula (1831) is a village maiden whose nocturnal, somnambulatory escapades lead her 
tantalisingly into physical and moral danger.’73  
   Rutherford neemt ook op andere wijze stelling tegen Cléments analyse van de opera als 
misogyne kunstvorm bij uitstek. Tegenover de slachtofferrol van vrouwen in de opera als ge-
sloten kunstvorm (die volgens haar ook nog maar valt te bezien) staan genoeg voorbeelden uit 
de opera als praktijk die op het tegendeel wijzen. Ze stelt dat het publiek in een weinig realis-
tische kunstvorm als de opera veeleer een zangeres dan een personage zag, zeker in het geval 
van een ster als Patti.74 En die zangeres kon tot de bestbetaalde artiesten van haar tijd behoren. 
Ze was een van de weinige financieel onafhankelijke vrouwen in de negentiende eeuw en kon 
zo dienen als inspiratiebron voor een vrouwelijk publiek. Patti vergaarde tijdens haar carrière 
bijvoorbeeld een fortuin een Victoriaanse industrieel waardig en werd eigenaresse van Craig-
y-nos, een onderkomen dat niet zou misstaan in MTV cribs met zijn 34 kamers, biljartzaal, 
oranjerie, tennisbaan, kapel, orkestrion en eigen theater dat via een hydraulisch beweegbare 
vloer in een balzaal kon worden omgetoverd.75 Christiansen voegt hier nog aan toe dat Patti 
als getrouwde vrouw een tijd lang openlijk samenwoonde met haar minnaar, de tenor Ernest 
Nicolini, ‘her celebrity allowing her to ride the social embarrasment’.76 Rutherfords conclusie 
is dat theorieën als die van Clément te sterk generaliseren. Opera bestaat uit een complexe in-
teractie tussen sociale en artistieke vrijheden en beperkingen, tussen traditionele sekserollen 
en meer subversieve praktijken.  
   In Rutherfords studie naar de prima donna overlappen op het operatoneel de zangeres en het 
personage dat ze zingt. De vertolking van Amina door de coloratuursopranen mag dan zijn be-
invloed en hebben bijgedragen aan het ‘vrouwelijk ideaal’ van een patriarchale samenleving, 
door hun sociale positie als diva is er tegelijkertijd ook sprake van verzet tegen dit ideaal. In 
het volgende hoofdstuk bespreek ik een sopraan die naar mijn mening daarnaast ook in haar 

                                                 
71 Robinson, ‘It’s not over until the soprano dies’, p. 3. 
72 Rutherford, The Prima Donna and Opera, p. 217. 
73 Ibid., p. 217. 
74 Ibid., p. 15. 
75 Christiansen, Prima Donna, p. 117. 
76 Ibid., p. 113. 
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vertolking expliciet afstand neemt van de Victoriaanse Amina. Het betreft sopraan A, die de 
lezer ongetwijfeld al zal hebben ontmaskerd als een leerlinge van De Hidalgo: Maria Callas.  
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Hoofdstuk 4 Maria Callas: C’est le ton qui fait la musique 
 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk ga ik nader in op Amina’s mentale toestand. Met haar somnambulisme is ze 
het rustieke zusje van de extatische heldinnen uit de vroegnegentiende-eeuwse opera die op 
hun beurt in een lange Europese traditie van theatrale waanzin staan.1 Al bij de Grieken vin-
den we de door massahysterie bevangen Bacchanten en waanzinnige vrouwen als Medea en 
Phaedra. De waanzinscène kreeg vaste voet in het Engelse Renaissancetheater, met Shakespe-
are’s Ophelia als beroemdste waanzinnige van het Europese gesproken toneel. Buiten het the-
ater trad waanzin ook op in het epos (Ariostos Orlando furioso uit 1515) en in de roman (Cer-
vantes’ Don Quijote uit 1605). Vanaf de zeventiende eeuw werd de pathetische tragediestijl 
dikwijls geparodieerd door komische waanzinnige personages op te voeren. De romantici vat-
ten vanaf het eind van de achttiende eeuw weer serieuze belangstelling op voor de psycholo-
gie van de waanzin, bijvoorbeeld in het Sturm-und-Drang-toneel en de Gotische roman.  
   In de opera verscheen de waanzinscène voor het eerst in de Venetiaanse opera van de jaren 
veertig van de zeventiende eeuw. Net als in het gesproken toneel van die tijd werd waanzin 
ook komisch gebruikt. Meestal hield de waanzinnige dan zichzelf of iemand anders voor een 
godheid of beroemde held. De waanzinscène bood in de opera buffa van de achttiende eeuw 
een uitgelezen kans de ernstige opera op de hak te nemen. In de opera seria van deze eeuw 
bleef waanzin beperkt tot werken die hun stof ontleenden uit waanzinliteratuur zoals de vele 
opera’s gebaseerd op Aristo’s Orlando (onder meer van Lully, Domenico Scarlatti, Vivaldi en 
Händel). Later in de eeuw werd de komische waanzinscène onder invloed van het Franse mé-
lodrame een stuk pathetischer in de sentimentele opera. De handeling in de al eerder genoem-
de opera’s La buono figliuola, La finta giardiniera en Nina verliep volgens een vast stramien: 
een geliefde werd tegen een schilderachtige achtergrond tot waanzin gedreven door verstoord 
liefdesgeluk. Het was waanzin van het aandoenlijke, melancholische soort, ontdaan van de 
meer verontrustende kantjes. 
   Het romantische streven naar intense gevoelsexpressie kwam tot volle wasdom in de grote 
negentiende-eeuwse waanzinscène. Worden romantische operapersonages over het algemeen 
gekenmerkt door extreme gemoedstoestanden, waanzin drijft de overspannen gevoelsesthetiek 
op de spits. De plot stevende af op een tragische afloop en de komische weergave van waan-
zin verdween uit de opera. Net als in de sentimentele opera domineerde waanzin vanwege te-
leurstelling in de liefde. De vrouwelijke protagonisten uit Bellini’s Il Pirata (1827) en I Puri-
tani (1835) en Donizetti’s Anna Bolena (1830) en Lucia di Lammermoor (1835) zijn enkele 
prominente voorbeelden in een lange reeks van liefdeswaanzinnigen. Hun extase fungeerde 
als afweermechanisme tegen de imperfecte werkelijkheid waarin de liefde niet vervulbaar 
was; alleen waanzinnig konden de heldinnen de illusie van de absolute liefde koesteren. An-
dere motiveringen voor waanzin waren een slecht geweten (bijvoorbeeld Lady Macbeth) of 
een externe oorzaak als beheksing of vergiftiging. Haar toestand was de waanzinnige aan haar 
uiterlijk af lezen: een witte jurk, bleke gelaatskleur, starende blik, wilde haardracht en een be-
hoedzame tred op blote voeten. Gemeten naar de huidige psychologische inzichten was de 
negentiende-eeuwse waanzin echter nog steeds sterk geïdealiseerd en gestileerd. Er openbaar-
den zich maar een beperkt aantal symptomen die binnen de esthetische grenzen van het Scho-
ne bleven. Zoals uit dit korte overzicht al naar voren komt, was operawaanzin opvallend ge-

                                                 
1 Voor de geschiedenis van de waanzinscène heb ik gebruik gemaakt van Sieghart Döhring, ‘Die Wahnsinnssze-
ne’, in Heinz Becker (ed.), Die Couleur locale in der Oper des 19. Jahrhunderts (Regensburg: Gustav Bosse 
Verlag, 1976), pp. 279-314; Emilio Sala, ‘Women Crazed by Love: An Aspect of Romantic Opera’, Opera 
Quarterly, 10/3 (1994), pp. 19-41. 
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noeg vrijwel uitsluitend aan vrouwen voorbehouden. Om die reden heeft het verschijnsel de 
nodige aandacht gekregen in de feministische muziekkritiek.  
 
Representaties van waanzin  
 
Susan McClary behandelt de relatie tussen waanzin en sekse aan de hand van Monteverdi’s 
Lamento della ninfa, Donizetti's Lucia di Lammermoor, Strauss’ Salome en Schönbers Erwar-
tung.2 Ze haalt onder meer Foucault aan om te laten zien hoe er in de (vroeg)moderne Europe-
se samenleving met waanzin is omgegaan. Tot de zeventiende eeuw konden geesteszieken 
gaan en staan waar ze wilden mits ze geen gevaar voor hun omgeving opleverden. Met de tot-
standkoming van moderne instituties en discoursen in het tijdperk van de Rede, die onder 
meer politieke macht, wetenschap en seksualiteit reguleerden, werden ze echter in hun bewe-
gingsvrijheid beperkt. De motieven voor deze bemoeienis waren enerzijds filantropisch. An-
derzijds werd zij ingegeven door een toenemende behoefte aan het afbakenen en beheersen 
van menselijk gedrag. Hedendaagse cultureel antropologen beschouwen normen voor decent 
gedrag niet als universeel en waardevrij maar als tijd- en plaatsgebonden en ideologisch gela-
den. Volgens deze opvatting stellen machthebbers symptomen van waanzin vast met een poli-
tiek doel, om groepen die de maatschappelijke orde bedreigen buiten te sluiten en te overheer-
sen (het is in China bijvoorbeeld nog steeds een gebruikelijke praktijk om dissidenten in psy-
chiatrische klinieken te genezen van waanbeelden als vrijheid van meningsuiting). Niet dat 
waanzinnigen in de vroegmoderne samenleving uit het zicht verdwenen. Integendeel, ze wer-
den als afschrikwekkend voorbeeld publiekelijk tentoongesteld om de noodzakelijkheid van 
vrijheidsbeperking te laten zien. De macht van de bestaande orde werd zo gelegitimeerd en 
versterkt.  
   Met Elain Showalter wijst McClary vervolgens op de seksespecificiteit van waanzin in de 
negentiende-eeuwse geneeskunde. Waanzin gold als een typische vrouwelijke aandoening 
ondanks dat statistische gegevens aantonen dat evenveel mannen als vrouwen in tehuizen 
werden opgenomen. Bovendien verschilde de oorzaak van waanzin tussen de seksen. Bij 
mannen was waanzin het gevolg van woede, schuld of erfelijke belasting; vrouwen werden 
waanzinnig vanwege buitensporige seksualiteit. In het licht van een politieke analyse van 
waanzin vormde onverholen vrouwelijke seksualiteit een bedreiging voor de patriarchale ne-
gentiende-eeuwse maatschappij die via waanzin werd geneutraliseerd. De medische en maat-
schappelijke opvattingen over waanzin vonden ook hun weg in kunstwerken die op hun beurt 
de beeldvorming rond waanzin weer beïnvloedden. Twee conventies bij de representatie van 
vrouwelijke waanzin in de schilderkunst laten dit zien (Tony Robert-Fleury’s Pinel a là Sal-
pêtrière (1876) is een duidelijk voorbeeld). Ten eerste wordt de vrouw zinnenprikkelend 
voorgesteld als teken van haar waanzin. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke representaties 
mannelijke fantasieën van grensoverschrijding zijn, bedoeld voor een mannelijk publiek. Ten 
tweede is in het afgebeelde tafereel altijd een groep geestelijk gezonde mannelijke toeschou-
wers aanwezig. Duidelijk meester over de situatie representeren zij rationaliteit en redelijk-
heid. Ze vormen een zogenaamd ‘frame’, een schouwspel binnen in het schouwspel dat als 
surrogaat voor het publiek dient door het kijken naar de waanzinnige te reproduceren. De 
functie van het frame is bemiddelend aangezien het de kijker in staat stelt enerzijds direct naar 
de waanzinnige als seksueel object te staren maar anderzijds ook het afstandelijk observeren-
de gezichtspunt van de mannelijke toeschouwers in te nemen waardoor directe identificatie 
met de waanzinnige uitblijft. Op die manier beschermt het frame het publiek tegen de aanlok-
kelijke buitensporigheid van de waanzinnige vrouw. In feite is ook de verbinding van vrouwe-
lijke seksualiteit met waanzin een frame. De waanzinnige vrouw is ontoerekeningsvatbaar 

                                                 
2 McClary, Feminine Endings, pp. 80-111. 
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waarmee haar gedrag geen bewuste ondermijning van de status quo is. We zien in deze schil-
derijen dezelfde ambivalentie van tentoonstelling en indamming terug als bij de omgang met 
waanzinnigen in de samenleving. McClary maakt de vergelijking tussen het frame en het tra-
liewerk voor de ramen van het krankzinnigengesticht: het publiek wordt een voyeuristische 
blik gegund maar loopt zelf geen gevaar.3 
   In de opera kreeg de waanzinnige vrouw een stem. Sterker nog, via de muziek had het pu-
bliek toegang tot het innerlijk van de waanzinnige, tot de gevoelens achter haar woorden. De-
ze openlijke vertoning van vrouwelijke waanzin diende te worden ingedamd. De corrumpe-
rende kracht van muziek was immers sinds Plato bekend en er moest worden voorkomen dat 
het publiek zich vereenzelvigde met de waanzinnige vrouw wier aandoening zich wel eens 
kon verspreiden. Het middel hiertoe was ook in de muziek het frame. Een voorbeeld van een 
frame bij de muzikale representatie van waanzin biedt Lamento della ninfa.4 Uit de tekst blijkt 
dat de waanzin van de nimf van het obsessieve soort is, muzikaal weergegeven door een osti-
natobas onder een dan weer opstandige, dan weer berustende vocale lijn. Deze representatie is 
een mannelijke constructie van de componist Monteverdi en de dichter Rinuccini. Daarnaast 
wordt haar klacht ingeleid, ondersteund en tot een logisch eind gebracht door een trio van 
mannen dat de muzikale norm stelt waartegen de uitingen van de nimf als waanzinnig her-
kenbaar zijn. Zij nemen de typisch mannelijke positie in van rationele waarnemer, vergelijk-
baar met de toeschouwers op schilderijen, en presenteren de nimf als object. De aanwezigheid 
van mannelijke redelijkheid garandeert de beheersing van de waanzin. De kust is veilig, de 
waanzinnige nimf kan worden aangestaard.5  
 
Waanzin als bevrijding 
 
Het dubbele frame bij de representatie van waanzin werkt op vergelijkbare manier als de plot 
bij Cléments analyse van de negentiende-eeuwse opera: vrouwelijke transgressie wordt in 
toom gehouden door mannelijke structuren. Toch ziet Clément juist in waanzin een van de 
weinige mogelijkheden voor de operaheldin om te ontsnappen aan haar onontkoombare, be-
klagenswaardige lot in de plot. Het vertoon van gedrag dat door een politiek discours als 
waanzinnig is bestempeld, is namelijk ook een mogelijke manier van verzet tegen de heersen-
de orde. In het geval van de vrouw zou ze zich kunnen ontrekken aan haar in de patriarchale 
samenleving voorgeschreven rol door een openlijke tentoonstelling van haar seksualiteit. 
Voorwaarde voor de toe-eigening van deze mannelijke fantasie van transgressie is wel dat ze 
het frame weerstaat dat ongetwijfeld aan haar wordt opgelegd. En dit is precies wat er volgens 
Clément gebeurt in een aantal negentiende-eeuwse waanzinscènes.6  
   Clément behandelt in het aan Kierkegaard refererende hoofdstuk ‘The girls who leap in spa-
ce’ onder meer de beroemde waanzinscène uit Donizetti’s Lucia di Lammermoor.7 Deze 
sprong in de ruimte is een bevrijdende sprong, weg van de beperkingen opgelegd door de plot. 
Ondanks haar beklagenswaardige geestelijke toestand en daarop volgende dood, leest Clé-
ment toch bevrijding in Lucia’s waanzin. En die bevrijding komt via haar seksualiteit tot 
stand. In haar waanzin droomt Lucia gelukzalig over een huwelijk met Edgar, de man van 
háár keuze: ‘in a miraculous leap, Lucia flies toward Edgar, welcomes him, speaks to him, lo-

                                                 
3 Ibid., p. 89. 
4 Ibid., pp. 86-90. 
5 Joke Dame trekt deze objectspositie in twijfel. Ze wijst erop dat zodra de nimf het woord neemt de hiërarchie in 
vertelniveau omslaat en zij het subject van focalisatie wordt. Daarmee is ze geen pion in een mannelijk discours 
maar een sterke vrouw, een ‘prachtnimf’ in de woorden van Dame. Een luisteraar met een feministisch bewust-
zijn hoeft de compositie dan ook niet terzijde te schuiven als voorbeeld van ondubbelzinnige misogynie. Het zin-
gend lichaam, pp. 38-44.  
6 Hoewel Clément het woord ‘frame’ niet gebruikt zijn haar opvattingen sterk aan het concept verwant. 
7 Clément, Opera, or the Undoing of Women, pp. 88-90.  
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ves him, embraces in her empty arms an absent, hallucinated lover. Passion comes to life, the 
loving voice sings more steadily.’8 Ze gaat walsend een duet aan met de gehallucineerde Ed-
gar waarbij de fluit het substituut voor haar partner is. Ze is vrij en gelukkig: ‘Lucia dances 
with her desires: listen how joyful, airy and peaceful it is. Who says anything about unhappi-
ness? Madwomen’s voices sing the most perfect happiness.’9 Er is ook een frame, de verza-
melde bruiloftsgasten die haar gefascineerd en ontzet aanstaren: ‘all around her a horrified 
murmer nullifies her dream reality.’10 Maar hun gemompel bereikt Lucia niet: ‘each time the 
still motionless witnesses intervene in chorus she takes off again – higher, higher, and fainter 
each time. Off into the shadows of the unhappy world; she dismisses those who are separated 
from her forever, those who do not comprehend how perfectly complete is her joy.’11 Met het 
opzoeken van de hoogte gaat ook het woord verloren maar in dit geval tilt Clément daar niet 
zwaar aan. Ze legt de psychoanalytische theorie ten aanzien van de kinderlijke, irrationele 
staat positief uit want Lucia ‘rediscovers song’s childhood and its desiring freedom’.12 In de 
hoogte ontsnapt Lucia aan de mannelijke, rationele orde van de taal. 
   McClary sluit zich aan bij Cléments opvatting van Lucia’s waanzin als bevrijding en werkt 
de subversieve rol van de muziek verder uit. Haar hoofdgedachte is dat vrouwelijke waanzin 
in de opera muzikaal wordt vormgegeven door repetitieve, ornamentele en chromatische over-
drijving. Waanzinnige vrouwen overtreden daarmee conventies ten aanzien van vorm, diato-
niek en tonaliteit die ook te beschouwen zijn als frames, als mannelijke rationele structuren 
om buitensporigheden te kanaliseren. McClary noemt deze muzikale losbandigheid in één 
adem met de overtreding van sociale conventies. De waanzinscène van Lucia is een goed 
voorbeeld in kwestie.13 McClary stelt allereerst vast dat Lucia meer mogelijkheden tot verzet 
worden geboden dan Walter Scotts oorspronkelijke Lucy. Laatste laat zich slechts één enkel 
zinnetje ontvallen nadat ze haar verstand heeft verloren om vervolgens te zwijgen, terwijl Lu-
cia een volledige scène tot haar beschikking heeft waarin ze allesbehalve zwijgzaam is. Lu-
cia’s exces is vanaf het begin van de opera bespeurbaar. In tegenstelling tot de andere perso-
nages weigert ze zich te conformeren aan periodieke frasen, diatoniek en lyriek. Ze lapt 
vormconventies aan haar laars en wanneer daar geen ruimte voor is, zoekt ze de hoogte op. In 
haar ‘coloratura delirium’ laat ze volgens McClary de alledaagse wereld van sociale conven-
ties achter zich.14 Lucia’s exuberantie vindt haar hoogtepunt in de waanzinscène, een muzika-
le fantasie die formeel als los zand aan elkaar hangt. De blijmoedige regelmaat van de afslui-
tende cabaletta en het contrast met de morbide tekst ervan zijn tekenen dat ze zich succesvol 
heeft begeven naar een ander bewustzijnsniveau of, in de woorden van Clément, dat ze ver de 
ruimte in is gesprongen. Ook McClary interpreteert Lucia’s waanzin als een uitbarsting van 
seksuele energie. Chromatische uitstapjes naar vreemde harmonische regionen zijn erotisch 
geladen, McClary spreekt van een verleidelijke ‘perverse logica’.15 
   Het publiek wordt echter aan de sociale realiteit herinnerd door de inleidende woorden van 
de respectabele huisleraar Raimondo en door de conventionele cadensen waarmee de gehele 
scène is doorspekt. Maar ook in McClary’s analyse fungeren de bruiloftsgangers als het voor-
naamste frame, ditmaal ook muzikaal. Het koor verraadt zich als controlerende, bemiddelende 
instantie door Lucia te bewegen richting C mineur, een poging om haar afwijkende gedrag in 
een toonsoort te plaatsen die geschikt is voor wat de omstanders opvatten als een tragische 
gebeurtenis (vergelijkbaar met Cléments afkeurende gemompel). Maar tevergeefs, Lucia ein-
                                                 
8 Ibid., p. 89. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., pp. 89-90. 
12 Ibid., p. 89. 
13 McClary, Feminine Endings, pp. 90-91. 
14 Ibid., p. 92. 
15 Ibid., p. 93. 
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digt triomfantelijk in Es majeur op de tonica driegestreept.16 McClary wil uiteindelijk geen 
definitieve duiding geven aan Lucia di Lammermoor, daarvoor is het werk te gelaagd. De 
opera is in ieder geval geen ondubbelzinnig geval van misogynie noch slechts een publieksfa-
voriet, want de afsluitende hoge Es van de titelheldin wijst op meer dan passiviteit of bravou-
re. Met haar rebellie tegen muzikaal en sociaal conformisme is Lucia als de typische romanti-
sche held maar tegelijkertijd is ze door haar ontoerekenbaarheid ook slachtoffer, ze is kortom 
een martelaarster. Zoals in hoofdstuk 2 aangetoond zijn deze hybride eigenschappen wezens-
eigen aan de heldin in de vroegnegentiende-eeuwse Italiaanse opera. 
 
Kritiek 
 
Mary Ann Smart heeft de nodige reserves ten aanzien van dergelijke feministische interpreta-
ties van waanzin als vrouwelijke triomf.17 Het eerste, algemene kritiekpunt is de al te simplis-
tische voorstelling van (muzikale) structuur als mannelijk en onderdrukkend. Een lastige posi-
tie ten aanzien van kunstwerken, zo zegt Smart, waarin structuur nu eenmaal onontbeerlijk is 
voor communicatie. Hieruit volgt de kern van haar betoog: de negentiende-eeuwse Italiaanse 
opera was een kunstvorm waarvan de communicatieve kracht bij uitstek afhing van velerlei 
strikte conventies. Lucia’s muzikale excessen bestaan dan ook niet in een vacuüm zoals Clé-
ment en McClary ons willen doen geloven: ‘a historically conscious understanding of Italian 
opera would acknowledge that the space into which Lucia leaps is occupied by formal en 
harmonic constraints that determine the extent of her freedom, even as she seems to escape 
from plot into voice.’18 In haar artikel onderzoekt Smart de diverse frames in Lucia di Lam-
mermoor en de mogelijkheden tot verzet ertegen. 
   Smart erkent in eerste instantie dat Lucia in tegenstelling tot Scotts Lucy lucht kan geven 
aan haar gevoelens in een grote scène waarin ze vocaal kan triomferen op de wijze van Ro-
binson (zie hoofdstuk 3). Maar voor deze speelruimte wordt een prijs betaald. De melodieuze 
muziek esthetiseert Lucia’s uitingen die daarmee ook worden geneutraliseerd, zeker in verge-
lijking met de ongearticuleerde en daardoor meer verontrustende waanzin van Lucy. Zang kan 
eigenlijk alleen als vervreemding of vlucht werken in een context van uitsluitend gesproken 
woord zoals de ontstellende deuntjes van Ophelia in Shakespeare’s Hamlet. Wanneer zang 
opgaat in een volledig muzikale omgeving gaat dit effect verloren. Juist spraak zou in de ope-
ra een vergelijkbaar ‘waanzinnig’ effect hebben.19 
   Volgens Smart bestaat er een intuïtief gevoeld verband tussen coloraturen en waanzin. Vo-
cale acrobatiek en hoge noten suggereren hysterie en een eindeloos opgerekte lettergreep ver-
liest zijn rationele, woordelijke betekenis (ze haalt hier Poizats schreeuw aan). Muzikaal ge-
zien kunnen coloraturen bevrijdend werken doordat ze zich onttrekken aan structuren als een 
periodieke frasebouw en een doelgerichte tonale harmonie, zeker als we beseffen dat hun oor-
sprong ligt in een improvisatiepraktijk. Maar hier staat tegenover dat coloraturen een normale 
uitdrukkingswijze waren in de negentiende-eeuwse belcanto-opera. Lucia bedient zich van 
dezelfde vaste virtuoze formules wanneer ze mentaal nog in goede gezondheid verkeert. Vol-
gens Sieghart Döhring werden in de negentiende eeuw virtuositeit en expressie weliswaar in 
toenemende mate op elkaar betrokken maar nog steeds was het gros van de coloraturen dra-
matisch niet gemotiveerd als tegemoetkoming voor zangers en publiek.20 Bovendien stelt 

                                                 
16 Er volgt hierop nog een volledige scène die de waanzinscène isoleert. Deze scène waarin Edgardo zelfmoord 
pleegt kan echter ook worden gelezen als bewijs voor de verspreiding van Lucia’s aandoening. Ibid., p. 98. 
17 Smart, ‘The silencing of Lucia’, Cambridge Opera Journal, 4/2 (juli 1992), pp. 119-141. 
18 Ibid., pp. 124-125. 
19 Als we Poizat volgen in zijn stelling dat mannen steeds meer zijn gaan spreken in de opera dan komt de con-
notatie met waanzin wel weer naar voren in vrouwelijke zang. 
20 Döhring, ‘Die Wahnsinnsszene’, pp. 287- 305. 
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Smart vast dat de coloraturen opduiken in voorspelbare momenten als cadensen en gevarieer-
de herhalingen en daar nauwelijks ontwrichtend werken. Dus hoewel coloraturen op waanzin 
wijzen en daarmee mogelijk subversief zijn, worden ze in toom gehouden door de muzikale 
logica van de periode. Slechts in enkele passages van Lucia’s waanzinscène is het gebruik van 
coloraturen werkelijk buitensporig te noemen. Echter, wat als buitensporig wordt beschouwd 
is tijdgebonden. Smart maakt het interessante punt dat ieder tijdperk gewend raakt aan een 
bepaalde hoeveelheid coloraturen en dat die in de loop der tijd steeds meer zijn uitgebouwd in 
Lucia’s waanzinscène.21  
   De ariavorm van cavatina en cabaletta is misschien wel het meest gestileerde aspect van de 
belcanto-opera. Waar Lucia in de waanzinscène de strikte scheidingen tussen recitatief en 
cantabile doet vervagen, laat het orkest geen misverstand bestaan over het begin van beide 
secties. Deze discrepantie kan worden geïnterpreteerd als een symptoom van Lucia’s waanzin 
of, in feministische termen, als een afwijzing van de heersende muzikale en sociale normen. 
Smart benadrukt echter dat eenmaal onderweg in de waanzinscène het formele frame zijn 
plaats weer inneemt, het duidelijkst waarneembaar in de uiterst conventionele cabaletta. 
Döhring voegt hier nog aan toe dat het openbreken van de vorm in de negentiende-eeuwse 
opera zich niet beperkt tot waanzinscènes maar een algemene trend is in het streven naar indi-
viduele expressie en dramatische continuïteit (we zagen het ook bij Bellini).22 Helaas gaat 
Smart niet in op het dramatische contrasteffect dat zowel Clément als McClary toekennen aan 
de opvallende terugkeer naar regelmaat in de cabaletta. In plaats daarvan wendt Smart zich tot 
Lucia’s eerste cavatina in de opera waarin ze zich meer formele vrijheden permitteert dan in 
de waanzinscène. De grilligheid in de vorm van deze cavatina weerspiegelt echter slaafs de 
grilligheid van de tekst die op die manier als frame dient. 
   Tot slot voegt Smart voegt nog een laatste frame toe aan de waanzinscène: reminiscentie-
motieven. Ook zij genereren tegenstrijdige betekenissen. Enerzijds doorbreken ze het tempo-
rele frame van de compositie door het verleden op te roepen. Ze fragmenteren en onderbreken 
de muzikale vorm, wellicht als nabootsing van Lucia’s verwarde en associatieve denkpro-
ces.23 Anderzijds verbinden de motieven een duidelijke betekenis aan haar chaotische vertoog 
en verankeren het in het verleden als versterking van het frame van de plot. Van belang is dat 
de citaten bijna uitsluitend in het orkest optreden en Lucia ze niet oppikt. Het orkest onder-
streept op die manier niet langer de gedachten van Lucia maar speelt een eigen rol. De motie-
ven verwijzen naar drie cruciale momenten in de opera waarin Lucia werd geconfronteerd met 
de mannen die haar trachten te beheersen. Als de externe stem van het orkest deze momenten 
in herinnering brengt, wordt Lucia’s verzet definitief vermorzeld onder het gewicht van het 
verleden. Alle besproken elementen in beschouwing nemend is Smarts conclusie ten aanzien 
van de representatie van waanzin in de opera dat bevrijdende en beperkende elementen voort-
durend om voorrang strijden. Lucia ontsnapt echter zelden voor lange tijd aan de verschillen-
de frames. In de cabaletta blijft er ten slotte van Lucia niet meer over dan een speeldoosje, 
‘tinkling out chromatic scales and ornaments, bereft of the urgency that characterized her ear-
lier music’.24  
   Uit bovenstaande blijkt dat bij een afgewogen interpreatie van een waanzinscène rekening 
dient te worden gehouden met een veelheid aan factoren. Opvallend genoeg refereren de ge-
noemde auteurs alleen terloops naar een factor die volgens mij in het bijzonder zowel bevrij-
dend als beperkend kan werken: de uitvoering. McClary is nog het meest uitgesproken over 
het coauteurschap van de zangeres in de waanzinscène. Tussen de uitvoerige bespreking van 

                                                 
21 Smart, ‘The silencing of Lucia’, pp. 128-130. 
22 Döhring ‘Die Wahnsinnsszene’, p. 302. 
23 Döhring ziet de waanzinscène als een laboratorium voor de ontwikkeling van reminiscentie- en leidmotieven 
die door de associatieve herinneringen van de waanzinnige worden gemotiveerd, ibid., pp. 296-299. 
24 Smart, ‘The silencing of Lucia’, p. 131. 
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de ontwrichtende kwaliteiten van Lucia’s genoteerde muziek ligt een alineaatje geklemd 
waarin ze opmerkt dat ‘of course, much depends on the performance: the scene can be (and 
frequently is) sung as a formal vocalise or as the lament of a pathetic distracted virgin. But it 
is also possible to use details of this sort to create an extraordinary portrait of a woman who, 
in her madness, has transgressed all conventions of propriety and whose exuberance is both 
awesome and frightening.’25 Een concreet voorbeeld van een erotisch geladen uitvoering door 
Anna Moffo is letterlijk slechts een voetnoot in McClary’s betoog. Ze merkt daar verder in op 
dat niet-erotische uitvoeringen aanleiding geven tot andere interpretaties van de scène. Daar-
mee duidt McClary zelf op het bezwaar dat kleeft aan haar aanpak en die van Clément, name-
lijk dat het in feite Werkbenaderingen zijn. Clément en McClary mogen dan een frisse femi-
nistische blik werpen op Lucia’s waanzinscène maar hun interpretatie is uiterst traditioneel 
gebaseerd op de partituur met de componist als enige auteur; hetzelfde geldt voor de kritiek 
van Smart. Alleen al een allereenvoudigst onderzoekje van Andranick Tanguiane naar drie 
uitvoeringen van de cadens uit Lucia’s waanzinscène bevestigt de invloed van een zangeres 
op de interpretatie.26 Uit haar pilotstudie naar de mogelijkheden van uitvoeringsanalyse blijkt 
dat één zangeres de scène analytisch benadert en de vorm benadrukt terwijl een ander kiest 
voor een meer theatrale uitvoering waarin de uitbeelding van waanzin centraal staat. Vanwege 
het belang van de uitvoering in een interpretatie van muzikale waanzin betrek ik in mijn ana-
lyse van de twee slaapwandelscènes uit La sonnambula naast de muzikale en tekstuele facto-
ren nadrukkelijk ook een uitvoering door Maria Callas. Maar eerst moet een nadere blik wor-
den geworpen op somnambulisme en de representatie ervan in het theater. 
 
Somnambulisme 
 
Tot nu toe heb ik aangenomen dat waanzin en somnambulisme op dezelfde leest zijn ge-
schoeid. In de literatuur over negentiende-eeuwse opera worden beide gesteldheden door-
gaans ook ineengeschoven. Als er al onderscheid wordt gemaakt is dat op basis van genre: 
slaapwandelaarsters zijn semiseria waanzinnigen. Zo vinden we bij Döhring: ‘Sinngemäß den 
Wahnsinnsszenen zuzurechnen sind einige Schlafwandelszenen in der Oper des 19. Jh., wie 
etwa in Bellini’s “Sonnambula” […] - zum Typus 1 [=‘waanzin door teleurstelling in de lief-
de’], Variante: bürgeliches Rührstück, gehörig.’27 Bij Clément is de slaapwandelende Amina 
samen met de waanzinnnigen Lucia en Elvira een van de ‘girls who leap into space’. Amina 
en Lucia ontsnappen op vergelijkbare wijze aan de beperkingen van de plot in hun dromen, 
‘those gratuitous moments when, more than any other time, they were beyond constraints, 
outside the system, dreaming their mystical marriage at the top of their sweet voices’.28 Dit 
laatste zie ik niet in het geval van Amina. Ze komt in het recitatief van de tweede slaapwan-
delscène niet hoger dan een As’’ en ‘Ah! non credea mirarti’ wordt nu net gekenmerkt door 
een lage ligging. Tenzij Clément natuurlijk spreekt over uitvoeringen van de coloratuurgene-
ratie, maar die benadrukten met hun hoge noten in mijn optiek eerder de beperkingen van de 
plot dan dat ze die omzeilden. In Cléments interpretatie is ook het frame aanwezig in de 
slaapwandelscène: ‘just as they were present to witness Lucia’s bloody madness, there are 
others everywhere, always others to witness.’29 Sarah Hibberd toont echter aan dat medici en 
dramaturgen in de negentiende eeuw wel degelijk onderscheid maakten tussen waanzin en 

                                                 
25 McClary, Feminine Endings, p. 96. 
26 Andranick Tanguiane, ‘Analyzing three interpretations of the same piece of music’, in R. Dalmonte & M. 
Baroni (eds.), Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale (Trento: Università Degli Studi di Trento, Dipar-
timento di Storia della Civiltà Europa, 1992), pp. 21-31. 
27 Döhring, ‘Die Wahnsinnsszene’, p. 287. 
28 Clément, Opera, or the Undoing of Women, p. 92. 
29 Ibid., p. 91. 
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somnambulisme.30 Haar bevindingen hebben gevolgen voor een feministische, subversieve 
lezing van Amina’s uitstapjes. 
   Zoals we in hoofdstuk 1 zagen was de bron voor Bellini’s opera het ballet-pantomime La 
Somnambule van Eugène Scribe, op een choreografie van Jean-Pierre Aumer en met muziek 
van Ferdinand Hérold. Het werk beleefde in 1827 te Parijs zijn première, een jaar waarin de 
belangstelling voor somnambulisme bij het Parijse theaterpubliek zo sterk was dat recensen-
ten zich afvroegen of er in de stad wel voldoende daken waren om plaats te bieden aan al die 
slaapwandelaarsters en ze het publiek aanraadden in de straten voor de zekerheid een paraplu 
op te steken.31 De nieuwe mode in het theater liep parallel aan een verschuiving van waanzin 
naar somnambulisme in de belangstelling van de medische wetenschap. Beide condities wa-
ren volgens de toenmalige psychiatrie aan elkaar verwant vanwege de blik die ze boden op het 
onderbewuste. Somnambulisme bleef echter een vreemde eend in de bijt omdat het zich be-
vond tussen de elkaar uitsluitende toestanden van dromen en waken. Vanwege de afwezigheid 
van een plausibele verklaring voor het fenomeen werd somnambulisme bovennatuurlijke 
kwaliteiten toegeschreven en wetenschappers raakten er in de jaren twintig meer en meer door 
geobsedeerd. In plaats van de zelden waargenomen natuurlijke soort onderzochten ze door 
magnetisme opgewekt somnambulisme waarover ze meer controle hadden. Kunstmatig som-
nambulisme kon zich al snel in een even grote belangstelling verheugen als het achttiende-
eeuwse mesmerisme waar het uit voortkwam. Talloze artikelen verschenen over het onder-
werp en professionele magnetiseurs gaven drukbezochte openbare seances waarin ze voorna-
melijk vrouwen in een slaapwandelende toestand brachten. De interesse van het grote publiek 
werd aangewakkerd door de overtuiging dat de kunstmatige slaapwandelaarsters over een 
zesde zintuig beschikten waarmee ze contact met de doden konden leggen en ziekten konden 
diagnosticeren. 
   In het theater vervingen slaapwandelaarsters mede door de publieke belangstelling voor 
somnambulisme waanzinnigen als Nina en Ophelia die tot de late jaren twintig het Parijse to-
neel hadden overheerst. Maar in feite waren werken met slaapwandelaarsters een voortzetting 
van de zachtmoedige, sentimentele waanzinstraditie. Visueel onderscheidden de slaapwande-
laarsters zich ook niet van hun voorgangers: een wit gewaad, bleke gelaatskleur, starende blik 
en behoedzame tred op blote voeten als symbool voor hun eenvoud en maagdelijkheid; de 
losse haardracht wees op openlijke sensualiteit en was een teken van hun verloren verstand. 
Het onderscheid met de waanzinstraditie lag met name in de plot die was afgestemd op de 
verwarringen die ontstonden door de slaapwandelende protagoniste. Dramaturgisch gezien 
bestaat er volgens Hibberd echter een essentieel verschil tussen waanzin en somnambulis-
me.32 Waanzin kan worden beschouwd als een provocerende uiting van vrouwelijke seksuali-
teit die door middel van een frame wordt ingetoomd; een slaapwandelaarster vormt daarente-
gen geen seksuele bedreiging door haar passiviteit. We zien dat bijvoorbeeld in La sonnambu-
la terug. Amina vertoont weliswaar seksueel ongeremd gedrag wanneer ze de kamer van Ro-
dolfo in haar nachthemd binnenwandelt maar alleen in de ogen van de personages op het to-
neel, het publiek in de zaal weet dat ze onschuldig is. Het hoeft zich dan ook niet bedreigd te 
voelen door Amina’s seksualiteit en een beschermend frame is niet nodig. In de slotscène van 
La sonnambula komt het verschil tussen beide toestanden bijzonder pregnant tot uiting. Elvi-
no en de dorpsbewoners zien juist door Amina’s somnambulisme haar onschuld in terwijl de 
waanzin van bijvoorbeeld Lucia haar ‘schuld’ aantoont. Het desondanks aanwezige frame van 
een koor van toeschouwers is in feite overbodig in deze scène, iets wat de Parijse pers ook 
kritisch opmerkte. Wellicht hierdoor aangespoord besloten de makers van La Somnambule in 

                                                 
30 Sarah Hibberd, “Dormez donc, mes chers amours’: Hérolds La Somnambule (1827) and dream phenomena on 
the Paris lyric stage’, Cambridge Opera Journal, 16/2 (2004), pp. 107-132. 
31 Ibid., p. 112. 
32 Ibid., pp. 122-123. 
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latere uitvoeringen het toneel te verduisteren in de finale zodat de bemiddelende menigte dor-
pelingen uit het zicht verdween. De hooguit zichzelf in gevaar brengende somnambule kon 
vrijelijk worden aangestaard door het publiek. 
   De verschillen tussen somnambulisme en waanzin wijzen op een dieperliggend onderscheid 
tussen de Franse en Italiaanse theatertradities.33 In de Franse genres speelde pantomime een 
belangrijke rol. De verwarringen ten gevolge van somnambulisme en het gevaar dat de zich 
op daken begevende somnambule liep, leenden zich bij uitstek voor een visuele uitbeelding. 
De extreme gemoedstoestand en de seksuele transgressie van waanzinnige vrouwen kwamen 
beter vocaal tot hun recht in de Italiaanse opera. De buitensporige coloraturen en de griezelige 
scheiding tussen stem en lichaam van de Italiaanse waanzinscène deden pas met een werk als 
Thomas’ Hamlet uit 1868 hun intrede in de traditioneel tekstgerichte Franse opera. La son-
nambula stond tussen beide tradities in: Romani ontleende zijn libretto uit de Franse senti-
mentele traditie maar Bellini schreef in Il Pirata al een typisch Italiaanse waanzinscène. Het is 
derhalve interessant te zien hoe het slaapwandelgegeven in La sonnambula wordt uitgewerkt. 
 
De eerste slaapwandelscène uit La sonnambula 
 
Aan de eerste slaapwandelscène uit La sonnambula wordt in de literatuur over de opera heel 
wat minder aandacht geschonken dan aan de tweede slaapwandelscène met zijn pièce de ré-
sistance ‘Ah! non credea mirarti’ en een, zeker voor Bellini, geavanceerd gebruik van remi-
niscentiemotieven.34 Clément en Senici refereren bijvoorbeeld slechts terloops aan de scène. 
En dat is jammer want de scène is in meerdere opzichten onthullend.  
 
Amina verschijnt via de balkondeur in de kamer, gekleed in een eenvoudig wit gewaad. Ze slaapt: ze 
is een slaapwandelaarster. Langzaam komt ze in het midden van de kamer.35 
Rodolfo Rodolfo 
Che veggo? Saria forsè il notturno fantasma! Ah! 
non m’inganno … Questa è la villanella che 
dianze agli occhi miei parve sì bella. 

Wat zie ik? Dit moet het nachtelijke spook zijn! 
Ah! Ik vergis me niet … Dit is het dorpsmeisje 
dat me zo mooi voorkwam. 

Amina Amina 
Elvino… Elvino … Elvino … Elvino … 
Rodolfo Rodolfo 
Dorme… Ze slaapt. 
Amina Amina 
Non rispondi? Je antwoordt niet? 
Rodolfo Rodolfo 
È sonnambula. Ze is een slaapwandelaarster. 
Amina Amina 
Geloso saresti ancora dello straniero? … ah 
parla! Sei tu geloso? 

Ben je nog steeds jaloers op de vreemdeling? … 
ah spreek! Ben je jaloers? 

Rodolfo Rodolfo 
Degg’io destarla? Moet ik haar wakker maken?  
Amina Amina 
Ingrato, a me t’appressa…  
Amo te solo, il sai. 

Ondankbare, kom dichter naar me toe … Ik hou 
alleen van jou, dat weet je. 

                                                 
33 Ibid., p. 131. 
34 Volgens Dahlhaus voorzien de reminiscentiemotieven de scena ed aria van een solozanger muzikaal van vol-
doende gewicht om als volwaardig alternatief te kunnen dienen voor de traditionele ensemblefinale, Ninetheen-
th-Century Music, p. 119. Misschien dat de aanwezigheid van Pasta hetzelfde effect sorteerde. 
35 De Italiaanse tekst is overgenomen uit het libretto bij Callas’ studio-opname (EMI 5 56278-2, 1997 (1957)), de 
vertaling is van eigen hand. De regieaanwijzingen moeten niet als oorspronkelijk worden beschouwd; ik heb ze 
hier voor de duidelijkheid overgenomen. 
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Rodolfo Rodolfo 
Destisi. Ik moet haar wakker maken. 
Amina Amina 
Prendi … la man ti stendo … Un bacio imprimi 
in essa, pegno di pace. 

Neem … ik reik je de hand … Druk een kus op 
haar, een teken van vrede. 

Rodolfo Rodolfo 
Ah! non si desti … Alcun a turbarmi non venga 
in tal momento. 

Ah! Ze wil niet wakker worden … Niemand 
moet me in dit ogenblik storen. 

Hij sluit het raam, als Lisa binnenkomt, Amina ziet en ongezien weer weggaat. 
Lisa Lisa 
Amina! O traditrice! Amina! O de verraadster! 

Rodolfo wil naar Amina gaan maar houdt dan in. 
Rodolfo Rodolfo 
O ciel! che tento? O hemel! Wat doe ik! 
Amina Amina 
Oh! come lieto è il popolo che al tempio ne fa 
scorta! 

Oh! Hoe gelukkig is de menigte die ons naar de 
kerk begeleidt! 

Rodolfo Rodolfo 
In sogno ancor quell’anima è nel suo bene as-
sorta. 

Zelfs in haar dromen is deze ziel nog vervuld van 
geluk. 

Amina Amina 
Ardon le sacre tede. De heilige vlam brandt. 
Rodolfo Rodolfo 
Essa all’altar si crede! Ze waant zich voor het altaar! 
Amina  Amina 
Oh madre mia, m’aita; non mi sostiene il piè! Oh, mijn moeder, sta me bij; mijn voeten dragen 

me niet meer! 
Rodolfo Rodolfo 
No, non sarai tradita, alma gentil da me. Nee, je zult niet door mij bedrogen worden, lief-

lijke ziel. 
Amina Amina 
Cielo, al mio sposo io giuro eterna fede e amore! Hemel, mijn echtgenoot zweer ik eeuwige trouw 

en liefde. 
Rodolfo Rodolfo 
Giglio innocente e puro, conserva il tuo candor! Onschuldige en pure lelie, bewaar je zuiverheid! 
Amina Amina 
Elvino! … Alfin sei mio. Elvino! … Eindelijk ben je de mijne. 
Rodolfo Rodolfo 
Fuggasi. Ik moet vluchten. 
Amina Amina 
Elvino! Già tua son io. Abbracciami. Oh contento 
che non si può spiegar! 

Elvino! Ik ben nu de jouwe. Omarm me. O geluk 
dat niet beschreven kan worden!  

Rodolfo Rodolfo 
Ah se più resto, io sento la mia virtù mancar. Ah als ik nog langer blijf, breekt mijn standvas-

tigheid, ik voel het. 
Amina Amina 
Elvino, abbracciami, alfin sei mio. Elvino, omarm me, eindelijk ben je de mijne. 
Als hij door de deur weg wil gaan hoort hij de dorpelingen komen en besluit via het raam de kamer te 
verlaten, dat hij achter zich sluit. De nog altijd slapende Amina legt zich te ruste op de bank. 
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De eerste slaapwandelscène van La sonnambula verraadt de pantomimeoorsprong van het li-
bretto.36 Er ontstaat een komische verwarring doordat beeld en geluid met elkaar botsen: in 
haar slaapwandelende toestand droomt het groene blaadje Amina hardop van Elvino maar 
stort ze zich onbewust op de oude bok Rodolfo die in tweestrijd verkeert of hij van de situatie 
gebruik zal maken. Bellini benadrukt het komische met een telkens terugkerend dartel zes-
tiendenmotiefje dat zo lijkt te zijn weggelopen uit een opera buffa. Tevens heeft hij de bewe-
gingen van Amina en Rodolfo in de muziek vastgelegd. Haar trippelende pasjes worden in het 
orkest door pizzicatostrijkers weergegeven en het is zo hoorbaar hoe ze achter Rodolfo aan-
vangt. Vervolgens bewegen de partijen van Amina en Rodolfo zich steeds meer naar elkaar 
toe en precies op het punt waar Amina moet worden opgevangen omdat ze overmand door 
emoties niet meer op haar benen kan staan, zingen de twee in duet (zie afbeelding 1). Uit Ro-
dolfo’s woorden blijkt hoe hij tracht zich uit haar greep te ontworstelen. Even staat Amina stil 
waarna het patroon zich herhaalt en ze Rodolfo ditmaal te pakken heeft als ze in haar dromen 
omhelsd wil worden door Elvino. De scène is zo ook een mooie illustratie van Senici’s stel-
ling dat in de representatie van maagdelijkheid in de Italiaanse opera seks vlak onder de op-
pervlakte ligt. Niet alleen zoekt Amina telkens lichamelijk contact, ze fantaseert ook nauwe-
lijks verholen over haar huwelijksnacht die op de huwelijksinzegening volgt. De scène eindigt 
suggestief met Amina die zich neerlegt op een bed/bank. Bellini werkt in beide ‘achtervolgin-
gen’ toe naar een climax maar zonder dat die er uiteindelijk komt (in afbeelding 1 valt de eer-
ste climax op Amina’s A’’). Amina blijft als ingénue seksueel onbevredigd achter. In de eer-
ste slaapwandelscène van La sonnambula komen kortom de visuele verwarring uit de Franse 
theatertraditie en de seksuele transgressie van de Italiaanse opera samen maar zonder dat laat-
ste vocaal in extremis wordt uigedrukt.  
   Volgens Hibberd zou er geen frame nodig zijn in deze situatie waarin een maagd openlijk 
haar seksuele verlangens richt op een andere man dan haar toekomstige echtgenoot omdat de 
wetenschap van het publiek dat Amina slaapwandelt, en dus eigenlijk trouw is, haar schijn-
baar ongeremde gedrag neutraliseert. Ik zou zeggen dat deze wetenschap juist het frame ís, 
vergelijkbaar met de conventionele relatie tussen vrouwelijke seksualiteit en waanzin. Pas als 
glashelder wordt gemaakt dat Amina onbewust handelt en niet moedwillig de maatschappelij-
ke normen overtreedt, kan het publiek zonder vrees haar seksuele transgressie aanschouwen. 
In La sonnambula scheppen diverse frames deze voorwaarde. Ten eerste stelt Rodolfo direct 
aan het begin van de scène de diagnose dat Amina een somnambule is en ook in het vervolg 
zegt hij meermaals dat ze slaapt en dat ze onschuldig is. Ten tweede kan er geen misverstand 
bestaan over wie Amina droomt omdat ze Elvino diverse malen aanroept. Bovendien beleeft 
ze in haar fantasie een moment met hem uit het verleden (de ruzie) en de toekomst (de huwe-
lijksinzegening). Ten derde klinkt Bellini Amina in haar dromen vast aan Elvino met reminis-
centiemotieven. In afbeelding 2 zien we hoe hij handig een dubbele associatie tot stand brengt 
door een motief uit het liefdesduet te koppelen aan de ‘maagdelijke’ coloraturen uit haar eer-
ste cavatina. Tot slot kan het uiterlijk van de zangeres duidelijk maken dat Amina slaapwan-
delt door gebruik te maken van de traditionele visuele attributen van de somnambule in het 
theater. Voor het publiek is het daarmee duidelijk dat Amina de onschuld zelve is, of iets 
minder vriendelijk uitgedrukt, ze is een marionet in een mannelijke fantasie. 

                                                 
36 De invoering van pantomime in de Italiaanse belcanto-opera was noodzakelijk geworden omdat het publiek 
niet meer met het libretto meelas en de tekst lastiger verstaanbaar werd in het recitativo accompagnato dat meer 
en meer het recitativo secco verving, zie Dahlhaus, Ninetheenth-Century Music, p. 120. 
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Afbeelding 1. Fragment uit de eerste slaapwandelscène uit Bellini’s La sonnambula. 
 

 
Afbeelding 2. Reminiscentiemotieven uit de eerste slaapwandelscène uit Bellini’s La sonnambula. 
 
Maar ook de uitvoering kan als frame dienen. Daarvoor wend ik mij tot een opname van La 
sonnambula uit 1957 met Maria Callas in de rol van Amina.37 Een vergelijking van de uitvoe-
ring van het motief uit het liefdesduet (afbeelding 3) met de uitvoering van het reminiscen-
tiemotief in de slaapwandelscène (afbeelding 4) laat zien dat Callas via haar stem duidelijk 
maakt dat ze slaapt.  
 

 
Afbeelding 3. Spectrogram van Amina’s thema uit ‘Son geloso del zelfiro errante’ uit Bellini’s La sonnambula 
gezongen door Maria Callas.  
 

                                                 
37 Ik gebruik in dit hoofdstuk telkens Callas’ studio-opname uit 1957. (EMI 5 56278-2, 1997 (1957)). 
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Afbeelding 4. Spectrogram van Amina’s reminiscentiemotief in de eerste slaapwandelscène uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
De beperkte energie in de hoge harmonischen geeft haar stem in vergelijking met de eerdere 
uiting een doffe, slaperige kwaliteit die nog eens wordt versterkt door een klein vibrato en het 
geeuwende portamento op /cora/. Callas’ Amina lijkt daarmee ondubbelzinnig slaap te wan-
delen. Als haar relatie met Elvino inderdaad minder idyllisch is, dan biedt haar droom geen 
ontsnappingsmogelijkheid zoals Clément beweert ten aanzien van de tweede slaapwandelscè-
ne. De diverse frames verhinderen dit, inclusief het door haarzelf opgelegde frame van de uit-
voering. Maar schijn bedriegt. Ik ben van mening dat Callas’ stemkeuze op dit punt wel dege-
lijk als een subversieve actie kan worden geïnterpreteerd. Concreet betekent dit een interpreta-
tie waarin Callas’ Amina niet slaapt maar wakker is. Ik wil de lezer er via een omweg van 
overtuigen dat de wens niet de vader is van deze op het eerste gezicht vergezochte gedachte. 
Daarvoor is het eerst noodzakelijk Callas’ karakterisering van Amina tot aan de eerste slaap-
wandelscène weer te geven. Mijn vertrekpunt is wederom Senici. 
 
Callas: c’est le ton qui fait la musique 
 
In zijn veelzijdige betoog betrekt Senici ook de uitvoeringsgeschiedenis van La sonnambula 
die een licht werpt op de manier waarop verschillende generaties de relatie tussen de twee 
protagonisten hebben geïnterpreteerd.38 Daarbij richt Senici zich op transposities van Amina’s 
partij in de diverse versies van de partituur die sinds de première het licht zagen. Wanneer 
Amina solo zingt blijven de originele toonsoorten doorgaans gehandhaafd. Maar in duetten 
met Elvino wordt haar partij consequent naar beneden getransponeerd. Deze ingreep is nood-
zakelijk omdat geen van Elvino’s latere interpreten beschikte over de extreem hoge noten van 
Rubini, zeker niet in het modaalregister. De gevolgen van deze praktische ingreep zijn echter 
aanzienlijk voor de karakterisering van Amina. We zagen in het eerste hoofdstuk telkens het-
zelfde patroon in de samenzang tussen Elvino en Amina: hij heeft de hoofdmelodie in het 
hoogste deel van het tenorbereik, zij volgt hem op een afstand van een sext erboven in een be-
trekkelijk laag deel van het sopraanbereik. Senici interpreteerde dit als een teken van onder-
drukking.39 Met het dalen van Elvino daalt Amina logischerwijs mee. Liever dan haar op een 
ander interval te laten harmoniseren, laten de bewerkers Amina tot in de krochten van haar 
bereik afdalen naar Es’, D’ en C’. Op deze manier is het niet zo vreemd dat Elvino nauwelijks 

                                                 
38 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, pp. 80-90. 
39 Met de kennis die we nu hebben over de stemmen van Pasta en Rubini kan op deze stelling wel wat worden 
afgedongen. Beiden zongen in deze duetten namelijk in hun voorkeursgebied: Pasta als mezzosopraan en Rubini 
als hoge tenor. Dit wijst eerder op gelijkwaardigheid dan op onderwerping. Maar Senici’s interpretatie wordt be-
vestigd doordat de rol van Amina later werd geannexeerd door sopranen die wel in een laag deel van hun bereik 
zongen. 
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luistert naar zijn verloofde: de sopraan wordt volledig ondergesneeuwd door de tenor. Voor 
een feministische criticus het zoveelste voorbeeld van het monddood maken van de vrouw in 
de opera.  
   Senici toont vervolgens aan dat in vroege opnamen van het duet ‘Son geloso del zelfiro er-
rante’ eensgezind deze transpositiepraktijk wordt gevolgd.40 Tot er één zangeres in opstand 
kwam tegen de haar toebedeelde ondergeschikte rol: Maria Callas in haar studio-opname uit 
1957.41 In de samenzang die volgt op Elvino’s cavatina (‘Prendi, l’anel ti dono) volgt Callas’ 
Amina hem nog gedwee op de sextafstand maar in ‘Son geloso del zefiro errante’ onder-
streept Callas het verzet dat volgens Smart uit de tekst en melodie blijkt (zie hoofdstuk 1). 
Callas wisselt namelijk stuivertje met de tenor Nicola Monti: zij eigent zich Elvino’s melodie 
toe en hij wordt tot haar positie gedegradeerd waardoor er op een afstand van een decime 
wordt geharmoniseerd met haar overduidelijk ‘on top’. In de tweede helft van het duet zingt 
Callas bij tijd en wijle in unisono met Monti waardoor hij vrijwel onverstaanbaar wordt. 
Weliswaar neemt ze in het stretta haar oorspronkelijke positie weer in maar de geïnterpoleer-
de Es’’’ op het slotakkoord geeft haar toch weer het overwicht (het dus maar hoe je tegenover 
hoge noten van een sopraan staat). Senici maakt hier een goed en origineel punt. Ik ben echter 
van mening dat Callas’ subversie al eerder in haar uitvoering is aan te wijzen en zich niet be-
perkt tot toonhoogte maar vooral in haar stemkleuring, in haar chiaroscuro-gebruik, tot uit-
drukking komt. ‘Son geloso del zelfiro errante’ vormt niet meer dan het logische sluitstuk van 
haar muzikale discours tot dan toe. 
   Ik hoop dat het vertrouwen in het spectrogram inmiddels sterk genoeg is om Callas’ uitvoe-
ring op zichzelf te beschouwen en haar niet af te zetten tegen een andere sopraan. Dit blijkt 
praktisch namelijk niet haalbaar omdat de opnamekwaliteit van de eerste volledige opnamen 
van La sonnambula, die het dichtst bij de coloratuurgeneratie staan, dermate slecht is dat het 
spectrogram onbruikbaar wordt.42 Ik ben me er van bewust dat het niet helemaal fair is om 
Callas uitvoering van ‘Ah! non credea mirarti’ in de context van de hele opera te zetten terwijl 
de coloratuursopranen in het vorige hoofdstuk op één of twee aria’s werden afgerekend. Maar 
meer is er van hen nu eenmaal niet overgeleverd, het stukje recitatief van Galli-Curci uit 
hoofdstuk 1 is al uitzonderlijk. Ons beeld wordt als zo vaak in de muziekgeschiedenis bepaald 
door onvolledige bronnen.  
 
Callas’ Amina 
 
Maria Callas wordt in het belcantorepertoire vooral geassocieerd met haar signatuurrol Nor-
ma. We kennen deze Callas vooral zo: 
 

                                                 
40 Senici, Landscape and Gender in Italian Opera, p. 88. Senici noemt onder meer een uitvoering van het duet 
door Galli-Curci en Tito Schipa uit 1923. Het komt in het licht van haar karakterisering van Amina niet als een 
verrassing dat zij een ondergeschikte positie inneemt. 
41 In Ricci’s vermaarde Variazione – Cadenze - Tradizioni Per Canto uit 1945 vinden we echter al de volgende 
opmerking bij ‘Son geloso del zelfiro errante’: ‘Di tradizione si scambiano le parti. Amina canta la parte di 
Elvino ed Elvino la parte di Amina’.  Luigi Ricci, Variazione – Cadenze - Tradizioni Per Canto Vol. I : Voci 
Femminili (Milano: Ricordi, 1992 (1945)), p. 80. Callas’ opname is dus niet het eerste gedocumenteerde voor-
beeld van Amina’s ‘rebellie’ in dit duet zoals Senici beweert.  
42 De eerste volledige opname is een live-opname uit 1951 met Margherita Carosio als Amina (Cantus Classics, 
CACD 5.00504 F, 2004). Uit 1952 stamt de eerste studio-opname met Lina Pagliughi als Amina (Preiser 20038, 
2005). 
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Afbeelding 5. Spectrogram van een fragment uit het openingsrecitatief van Norma uit Bellini’s Norma gezongen 
door Maria Callas.43 Tekst: ‘Oproerige stemmen, oorlogszuchtige stemmen!’. 
 
Callas’ Norma is een echte mannetjesputter: een krachtige toon met veel harmonischen en een 
flink vibrato. Dit schept verwachtingen bij de beluistering van haar interpretatie van Amina. 
We verwachten dat net als bij Pasta haar heroïsche rollen (waaronder in het begin van haar 
carrière zelfs Kundry en Brünnhilde) in Amina zullen meeklinken. Het contrast tussen Callas’ 
Norma en Amina kan echter niet groter zijn: 
 

 

 
Afbeelding 6. Spectrogram van een fragment van het openingsrecitatief van Amina uit Bellini’s La sonnambula 
gezongen door Maria Callas. Zie voor de tekst hoofdstuk 1. 
 
Uit het spectrogram blijkt Callas’ veelgeprezen vermogen haar stem aan rollen en dramatische 
situaties aan te passen. De toon is veel lichter dan in Norma met minder energie in de hoge 
harmonischen en een gematigd vibrato. Tevens maakt ze een fijngevoelige inflectie op /te/ 
(maat 5). Maar er kan ook worden gesteld dat Callas zich in een keurslijf heeft gestoken en 

                                                 
43 Ik gebruik in dit hoofdstuk haar studio-opname uit 1954 (EMI 5 56271-2, 1997 (1954)). 
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van Amina de traditionele ingénue maakt zoals de coloratuursopranen dat ook deden. Toch 
sijpelt de intensiteit van de druïdische priesteres al vanaf begin door in Amina. In de voor-
laatste maat is ze zo overweldigd door emoties dat de toon Normaiaans wordt; om hem vlug 
af te zwakken, ze is immers een onschuldig, onwetend meisje. Dit doet denken aan het ver-
volg van dit recitatief dat ik in hoofdstuk 1 besprak. Op ‘dolce pianto’ maakte Callas een sterk 
contrast dat ik als een teken zag dat er misschien achter de façade van de ingénue een rijker 
gevoelsleven schuilging.44 Ook in bovenstaand fragment heeft Callas’ Amina een schaduw-
zijde. Callas’ Amina en Norma kunnen worden beschouwd als elkaars negatief want haar 
Norma heeft juist weer een gevoelige kant:  
 

 
Afbeelding 7. Spectrogram van een fragment uit het recitatief van Norma uit Bellini’s Norma (I:viii) gezongen 
door Maria Callas. Tekst: ‘Ik heb mijn zonen lief, maar haat hen ook’. 
 
De tweeslachtige houding van Norma ten opzichte van haar kinderen brengt Callas tot uit-
drukking door het contrast tussen een tedere en een toornige klank (zie het verschil in aanwe-
zige hoge harmonischen en in luidheid). Deze ambivalentie ligt in de rol van Norma besloten. 
Ze is een maagd maar met een verhaal: ze heeft in het geheim kinderen bij de vijandige pro-
consul Pollione. Volgens André is Norma aan het begin van de opera een typische ‘second 
woman’ (sterk, handelend, niet geliefd door de tenor) en Aldagisa een ‘first woman’ (on-
schuldig, passief en geliefd door de tenor).45 Maar in hun duetten ontdooit Norma en lijken de 
twee vrouwen samen te smelten. Als Aldagisa voortijdig uit de opera verdwijnt, leeft ze vol-
gens André voort in Norma die dan de hybride heldin van de jaren dertig van de negentiende 
eeuw is geworden.46 Ze herwint met haar ‘first-woman’-karaktereigenschap de liefde voor 
Pollione maar moet dit (uiteraard) met de dood bekopen.  
   Zoals we hebben gezien is de ‘second woman’-kant in de rol van Amina minder expliciet 
aanwezig in de partituur. Dit maakte de weg vrij voor een interpretatie van Amina als ingénue 
(‘first-woman’) in de traditionele receptie van La sonnambula en in de uitvoering door de co-
loratuurgeneratie. Ik ben van mening dat Callas van Amina een hybride heldin maakt zoals ze 
die bij Pasta wellicht ook was. Amina wordt niet zelfbewust in de loop van de opera zoals Se-
nici beweert, maar is ze dit al vanaf het begin. Maar omdat Amina in de berggemeenschap de 
rol van onschuldig weesmeisje is toebedeeld, tracht Callas haar schaduwzijde te verbergen. 
Zoals we zagen in het openingsrecitatief slaagt ze daar op emotioneel geladen momenten 

                                                 
44 Callas was zeer uitgesproken over deze passage in haar masterclass op Juilliard van 21 oktober 1971. ‘It has to 
have life, and it will help your life too’, gaf ze de studente Lucille Sullam mee. Zie Mike Richter, Callas at Juil-
liard: The Master Classes, CD-ROM Audio Encyclopedia vol. 101 (1998).  
45 André, Voicing Gender, pp. 158-170. 
46 Beide rollen kunnen ook door dezelfde zangeres worden gezongen. De eerste Adalgisa, Giulia Grisi (1811-
1869), nam later in haar carrière de rol van Norma op haar repertoire. Tegenwoordig wordt Adalgisa meestal 
door een mezzosopraan gezongen wier stem lichter is dan Norma. Toch zongen ook in de twintigste eeuw zange-
ressen als Montserrat Caballé en Shirley Verrett beide rollen. 
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evenwel niet in en valt Amina uit haar rol. Dit is wat ik hier via het gebruik van het chiaro-
scuro wil aantonen: de onschuldige, naïeve Amina is slechts een pose bij Callas.  
   Aanvankelijk weet ze die pose ook in het bijzijn van Elvino nog geloofwaardig aan te ne-
men, bijvoorbeeld bij de verloving aan het begin van de eerste akte: 
    
Notaro Notaris 
Elvin, che rechi alla tua sposa in dono? Elvino, welke geschenken breng jij je bruid? 
Elvino Elvino 
I miei poderi, la mia casa, il mio nome, ogni bene 
di cui son possessore. 

Mijn landgoed, mijn huis, mijn naam, alles wat ik 
bezit. 

Notaro Notaris 
E Amina? En Amina? 
Amina Amina 
Il cor soltanto. Alleen mijn hart. 

 
Afbeelding 8. Spectrogram van ‘Il cor soltante’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Maria 
Callas. 
 
Aan deze timide toonkwaliteit met weinig hoge harmonischen die aan het eind helemaal weg-
vallen, is te horen hoe Amina, het hoofd gebogen, haar ogen neerslaat. Dezelfde nederigheid 
toont ze ook als de ceremonie heeft plaatsgevonden: 
 
Elvino Elvino 
Sposi or noi siamo. Nu zijn we verloofden. 
Amina Amina 
Sposi! … oh tenera parola! Verloofde! … o zoet woord! 

 
Afbeelding 9. Spectrogram van ‘Sposi! Oh! Tenera parola!’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door Maria Callas. 
 
Amina lijkt dus haar onderdanige positie in het huwelijk in te nemen. In haar eentje gaf ze af 
en toe nog blijk van hevige emotionaliteit, in het bijzijn van Elvino houdt ze zich gedeisd. In 



 117 

hun hierop volgende samenzang neemt Callas, zoals Senici vaststelde, een onderworpen posi-
tie in.  
   Dan arriveert Rodolfo en is Amina lange tijd stil. We weten dus niet wat ze doet maar aan 
het eind van de scène barst Elvino in jaloerse woede uit. Eigenlijk om niets lijkt het want 
Amina is de onschuld zelve: 
 
Amina Amina 
Elvino! E me tu lasci 
senza un tenero addio? 

Elvino! Laat je me hier staan zonder een innig af-
scheid? 

 
Afbeelding 10. Spectrogram van ‘Elvino! E me tu lasci senza un tenero addio?’ van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
Met een klein stemmetje dat telkens afzwakt vraagt ze zich af waarom Elvino ineens zo af-
standelijk doet. Ze houdt deze toon aanvankelijk nog een tijdje aan. 
 
Elvino Elvino 
Dallo straniero ben tenero l’avesti. Je hoorde het al innig genoeg van de vreemde-

ling. 
Amina Amina 
È ver; commosso in lasciarmi ei sembrò.  
Da quel sembiante ottimo cor traspare … 

Dat is waar. Hij leek het jammer te vinden me te 
verlaten. Uit zijn voorkomen spreekt een nobel 
hart. 

Elvino Elvino 
E cor d’amante. Een hart van een minnaar. 
Amina Amina 
Parli tu il vero o scherzi?  
Qual sorge dubbio in te? 

Ben je serieus of maak je een grapje?  
Welke twijfel is er bij je gerezen? 

Elvino Elvino 
T’infingi invano … 
Ei ti stringea la mano, 
e ti facea carezze … 

Doe maar niet net alsof … 
Hij drukte je de hand, 
en hij streelde je gezicht … 

Amina Amina 
Ebben! … Nou en! … 
Elvino Elvino 
Discare non t’eran esse, 
e ad ogni sua parole s’incontravano 
i tuoi negli occhi suoi. 

Je vond het niet vervelend, 
en bij elk woord van hem ontmoetten 
jouw ogen de zijne. 

 
Maar als Elvino niet overtuigd raakt van haar onschuld, begint Amina uit een ander vaatje te 
tappen. 
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Amina Amina 
Ingrato! e dir mel puoi? 
Occhi non ho né core fuor che per te. 
Non ti giurai mia fede? Non ho l’anello tuo? 

Ondankbare! Hoe kun je dit zeggen? 
Ogen en hart heb ik voor niemand anders dan jij. 
Heb ik mijn trouw niet gezworen? Heb ik niet 
jouw ring? 

Elvino Elvino 
Sì. Ja. 
Amina Amina 
Non t’adoro? 
Il mio ben non sei tu? 

Aanbid ik je niet? 
Ben jij niet mijn liefste? 

 

 
Afbeelding 11. Spectrogram van ‘Ingrato! e dir mel puoi?’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door Maria Callas.  
 
Op ‘Ingrato! e dir mel puoi?’ ontsteekt ze in toorn met een forse toon. Onthullend, want van 
een ingénue wordt eerder een verongelijkte toon, een pruillip, verwacht. Elvino krijgt met toe-
nemende intensiteit een serie verwijten op zich afgevuurd en als hij het waagt op een van de 
retorische vragen te antwoorden, kapt Amina hem direct af alsof ze hem niet heeft gehoord 
(‘Si…’ ‘Non’).  
   Amina komt als winnaar uit de woordenstrijd tevoorschijn en kan haar toon weer matigen. 
 
Elvino Elvino 
Si … ma … Ja … maar … 
Amina Amina 
Prosegui. Saresti tu geloso? Ga door. Zou je jaloers moeten zijn? 
Elvino Elvino 
Ah, sì, lo sono … Ach,  ja, ik ben het … 
Amina Amina 
Di chi? Op wie? 
Elvino Elvino 
Di tutti. Op allen. 
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Amina Amina 
Ingiusto cor! Onrechtvaardig hart! 

 
Afbeelding 12. Spectrogram van ‘Ingiusto cor!’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Maria 
Callas. 
 
Maar ter besluit laat Amina nog even duidelijk weten dat ze niet gediend is van Elvino’s ku-
ren, met een rijke toon waar de welwillendheid van een triomfator uitspreekt; en ze neemt 
haar pose van ingénue weer aan met een inflectie. Voor Elvino rest niets anders dan zijn nede-
rige excuses aan te bieden. 
 
Elvino Elvino 
Perdono! Vergeef me. 
 
Deze Amina kan dus van zich afbijten. Met terugwerkende kracht krijg ik de indruk dat ze aan 
het begin van scène de vermoorde onschuld spéélde wat de vraag oproept of Elvino wellicht 
niet terecht jaloers was. Amina loopt niet over van respect voor haar aanstaande en misschien 
heeft de vreemdeling Rodolfo, een man van de wereld, haar meer te bieden dan de bekrompen 
boer Elvino.  
   Het duet ‘Son geloso del zefiro errante’ volgt, waarin de nieuwe verhoudingen tussen Ami-
na en Elvino worden bekrachtigd. Zoals in hoofdstuk 1 gezegd, zette Amina de tekst van El-
vino handig naar haar hand en ornamenteerde ze haar lijn vrijelijk. Pas op het laatst nam ze 
letterlijk Elvino’s melodie over. Maar ook in deze ‘slaafse’ herhaling in de notatie toont Cal-
las zich eigengereid. Monti kleurt zijn expositie van de melodie met een vrij conventionele 
boog: 
 

 
Afbeelding 13. Spectrogram van ‘Son geloso del zefiro errante’ van Elvino uit Bellini’s La sonnambula gezon-
gen door Nicola Monti. 
 
Callas imiteert hem niet maar geeft een idiosyncratische kleuring: 
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Afbeelding 14. Spectrogram van ‘Amo il sol’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Maria Cal-
las. 
 
Uitgerekend op de coloraturen in de hoogte (/te/) houdt ze in om plotseling weer luid te zin-
gen en een inflectie op de G’’ te maken. Aan deze noot is tevens te zien dat Callas anders ti-
met dan Monti.  
   Ook in het vervolg van ‘Son geloso del zefiro errante’ toont Callas zich soeverein. De ca-
dens voor Amina en Elvino in duet zingen is als volgt genoteerd: 
 

 
Afbeelding 15. Fragment uit ‘Son geloso del zefiro errante’ uit Bellini’s La sonnambula. 
 
Callas haalt alles uit de kast in haar zeer doordringende ‘Ah!’ (let op de schaalverdeling, die 
gaat nu tot 14.000 Hz!):  
 

 
Afbeelding 16. Spectrogram van ‘Ah!!!’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Maria Callas. 
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Monti is kennelijk zo overweldigd door deze ‘fallische’ Amina dat hij zijn antwoord maar he-
lemaal weglaat. In plaats daarvan komt Callas direct met haar volgende frase: 
 

 
Afbeelding 17. Spectrogram van ‘Mio bene!’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Maria Cal-
las. 
 
Hiermee zijn de rollen omgedraaid: Callas heeft het initiatief, de tenor volgt. Dit gebeurt in 
geen enkele andere opname vóór Callas. En in tegenstelling tot Callas zo-even, kleurt Monti 
wel naar haar: 
 

 
Afbeelding 18. Spectrogram van ‘Mio bene!’ van Elvino uit Bellini’s La sonnambula gezongen door Nicola 
Monti. 
 
Althans, dat probeert hij. Hij maakt grofweg dezelfde contour maar is te weinig fijnbesnaard 
om de subtiliteit in details te volgen. Bij Callas zien we een decrescendo gevolgd door een 
klein accent op de E’’, weer een decrescendo en opnieuw een accent op het laatste groepje no-
ten; bij Monti is het één rechte lijn naar beneden. Een moedige poging om zijn verloofde ter 
wille te zijn maar helaas, het is het zoveelste teken van Elvino’s (vocale) impotentie. En 
daarmee zijn we op het punt gekomen waar Senici terecht vaststelde dat Callas de bovenlig-
gende partij overnam van Monti. Hoe kan het ook anders in het licht van wat eraan vooraf 
ging.  
 
De eerste slaapwandelscène revisited 
 
Als de verhoudingen tussen Amina en Rodolfo liggen zoals ik hierboven heb geschetst, wat 
moeten we dan aan met Callas ‘slaperige’, passieve stemkwaliteit in de eerste slaapwandel-
scène? Is ze in haar dromen ineens wel de ingénue, de aan haar opgedrongen rol waar ze in 
het dagelijkse leven tegen in opstand kwam? Akkoord, dromen zijn niet rationeel en verteke-
nen de werkelijkheid en misschien heeft Amina wel een nachtmerrie. Maar in een dramatisch 
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werk zal een droom toch een logische functie vervullen zoals hij in een traditionele interpreta-
tie haar onschuld versterkt. Een mogelijkheid is dat Callas’ Amina de idylle droomt die in de 
werkelijkheid niet kan bestaan zoals Clément suggereert ten aanzien van de tweede slaapwan-
delscène. Amina droomt dan niet van een andere man zoals Lucia Edgardo hallucineert, maar 
van een andere versie van Elvino; een Elvino waarmee ze bereid is naar het altaar te gaan. Ik 
wil echter een stap verder gaan door te stellen dat Callas’ Amina klaarwakker is. Callas’ sla-
perige stemkwaliteit kan (met recht) worden gezien als een sterk staaltje van het ‘stemacteren’ 
waar ze om bekend stond. Maar deze stemkwaliteit is wel zo overdreven anders en wel zo in 
tegenspraak met de manier waarop Callas tot dan toe het karakter van Amina heeft opge-
bouwd dat zij op mij gekunsteld overkomt. Bovendien heeft Callas middels haar stemgebruik 
blijk gegeven dat haar Amina over een duistere kant beschikt en dat haar naïviteit slechts een 
pose is. We moeten Callas dan ook niet op haar woord geloven maar op haar toon. Er is zelfs 
een passage waar ze deze gedachte expliciet ‘verklankt’, te weten in de interjectie tussen El-
vino’s cavatina en cabaletta. Kijken we nog eens naar de tekst: 
 
Amina Amina 
Ah! vorrei trovar parole 
A spiegar com’io t’adoro! 
Ma la voce, o mio tesoro, 
Non risponde al mio pensier. 

Ach, kon ik de woorden maar vinden om te 
zeggen hoe ik je aanbid. Maar mijn stem, mijn 
liefste, beantwoordt niet aan mijn gedachten.  

 
De tekst spreekt van discursieve onvermogendheid maar uit Callas’ uitvoering blijkt daar 
niets van: 
 

 

 
Afbeelding 19. Spectrogram van ‘Ah! vorrei trovar parole’ van Amina uit Bellini’s La sonnambula gezongen 
door Maria Callas. 
 
Wat direct opvalt, is het scherpe contrast dat Callas maakt tussen /ri/ en /spon/ (maat 7 & 8), 
niet bepaald een teken dat ze met haar stem niet in staat zou zijn haar gedachten te verwoor-
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den. Maar dit chiaroscuro-gebruik is niet zo uniek. Anna Moffo bijvoorbeeld, is in haar op-
name van La sonnambula in alle opzichten Callas’ tegenvoeter maar op dit punt brengt ze 
hetzelfde contrast aan: 
 

 
Afbeelding 20. Spectrogram van een fragment uit ‘Ah! vorrei trovar parole’ van Amina uit Bellini’s La sonnam-
bula gezongen door Anna Moffo.47 
 
Het unieke van Callas zit hem ergens anders in. De interjectie ligt ingeklemd tussen Elvino’s 
cavatina en cabaletta dus is de partij waarschijnlijk naar beneden getransponeerd. Daardoor 
daalt Amina af naar een C’ en dan blijkt Moffo’s discursieve onvermogen wél: 
 

 
Afbeelding 21. Spectrogram van een fragment uit ‘Ah! vorrei trovar parole’ van Amina uit Bellini’s La sonnam-
bula gezongen door Anna Moffo. 
 
We zien nog net een spoortje van een harmonische op de lage C maar eigenlijk kan Moffo de-
ze noot niet zingen. Haar Amina wordt onhoorbaar. Bij Callas zien we weliswaar minder 
harmonischen op de C maar hij blijft wel hoorbaar. Dit lijkt mij het gevolg van het ontwikkel-
de modaalregister van Callas dat ze in rollen als Norma veelvuldig moest aanspreken. Met de-
ze C komt dus de heroïsche ‘second-woman’-kant van Callas’ Amina naar boven. De stem 
van Callas’ Amina beantwoordt kortom wel degelijk aan haar gedachten en die gedachten zijn 
denk ik niet op Elvino gericht maar op Rodolfo, de man die haar misschien kan helpen te ont-
snappen uit de beklemmende dorpsgemeenschap en haar huwelijk met de sullige Elvino. Als 
Callas aan het begin van de eerste slaapwandelscène Elvino aanroept met haar hyperbolisch 
onschuldige stemmetje (zie afbeelding 22) acteert ze naar mijn mening dan ook niet dat Ami-
na slaapwandelt maar dat Amina haar somnambulisme acteert. Het is alsof ze zich met een 
knipoog even naar het publiek wendt en dan weer in gespeelde trance voortschrijdt. 

                                                 
47 Uit een verfilming van La sonnambula door de Italiaanse televisie uit 1956 verschenen op de DVD VAI DVD 
4239 (2003). 
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Afbeelding 22. Spectrogram van een fragment uit de eerste slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
Maar waarom deze omslachtige versiertruc? Amina speelt met haar geveinsde onschuld denk 
ik in op de veroveringszucht van de Don Giovanni-achtige figuur Rodolfo. Lisa die zich aan 
hem opdringt, wekt zijn interesse in veel mindere mate dan de (schijnbaar) passieve Amina. 
Toch wijst Rodolfo haar af in de scène. Een verklaring daarvoor kan de gretigheid zijn waar-
mee Amina zich op hem stort. In afbeelding 23 zien we aan de aanzwellende toon hoezeer ze 
uit haar rol van slaapwandelende maagd valt op de eerste climax in de slaapwandelscène als 
ze zich in de armen van Rodolfo laat vallen.  
 

 

 
Afbeelding 23. Spectrogram van een fragment uit de eerste slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
Afgeschrikt door deze onvermoede assertiviteit deinst Rodolfo terug. Amina beseft haar fout 
en neemt haar pose van ingénue weer aan door te gaan bidden (‘Cielo, al mio sposo io giuro 
eterna fede e amore!’). Vervolgens schuifelt ze weer in de richting van Rodolfo. Opnieuw is 
ze te gretig, en Rodolfo besluit te vertrekken. Ook deze man is onmachtig (of niet bereid) om 
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Callas’ gepassioneerde Amina seksueel partij te bieden en hij laat haar onbevredigd achter. Of 
toch niet? 
 

 

 
Afbeelding 24. Spectrogram van een fragment uit de eerste slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
We zien dat Callas ter besluit van de scène een climax opbouwt die op de A’’ wordt bereikt, 
waarna de spanning zich in fasen ontlaadt. Voordat mijn scriptie ontaardt in een ‘empirisch 
onderzoek naar het vrouwelijk orgasme zoals vormgegeven door Maria Callas in La sonnam-
bula’ besluit ik te zeggen dat we hier hooguit met een masturbatiescène van doen kunnen heb-
ben. 
   Wie mijn interpretatie louter speculatief vindt, kan ik misschien van dienst zijn met histori-
sche argumenten voor de subversieve mogelijkheden van somnambulisme. Hibberd stelt dat 
met La Somnambule handig werd ingespeeld op de toenmalige publieke belangstelling voor 
kunstmatig somnambulisme.48 Hoewel voorzichtigheid is geboden bij de directe transpositie 
van de dagelijkse werkelijkheid naar het fictionele theater zijn de parallellen met deze vorm 
van somnambulisme treffend. In eerste instantie kreeg het publiek in La Somnambule een na-
tuurlijke slaapwandelaarster voorgeschoteld. Maar tegelijkertijd werd ook de sfeer van de 
meer tot de publieke verbeelding sprekende magnetische séance opgeroepen waarin mensen 
kunstmatig in een slaapwandeltoestand werden gebracht. Dramaturgen konden de twee toe-
standen laten vervloeien omdat ze natuurlijk niet dezelfde verantwoordelijkheden hadden als 
medici. De verwijzingen naar magnetisme die Hibberd noemt, zijn ook aan te wijzen in Ro-
mani’s libretto. Niet zo vreemd, want ook in Italië doken veggenti-estatiche (‘extatische zien-
sters’) in het gezelschap van hun magnetiseur geregeld op.49 Bovendien was magnetisme geen 
onbekend verschijnsel in de opera, het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de finale van de 
eerste akte van Così fan tutte. De duidelijkste verwijzing naar kunstmatig somnambulisme in 

                                                 
48 Hibberd, ‘Hérolds La Somnambule (1827) and dream phenomena on the Paris lyric stage’, pp. 121-124. 
49 Ibid., p. 118. 
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La sonnambula is te vinden in de tweede slaapwandelscène die op klaarlichte dag plaatsvindt 
in de aanwezigheid van een groep toeschouwers; omstandigheden die niet in overeenstem-
ming zijn met de natuurlijke variant. Rodolfo zou in deze scène als een magnetiseur kunnen 
worden beschouwd aangezien hij uiteindelijk het sein geeft Amina te wekken met de woorden 
‘De’ suoi diletti in seno ella si desti’ (‘Laat haar in de armen van haar dierbaren wakker wor-
den’).  
   De eerste slaapwandelscène, die zonder toeschouwers in de avond plaatsvindt, doet eerder 
denken aan de natuurlijke variant. Toch worden er bedekte toespelingen gemaakt op magne-
tisme die voor een modern publiek niet direct herkenbaar zijn.50 Zoals gezegd werd aan de 
somnambule in een magnetische seance bovennatuurlijke vermogens toegedicht. Hibberd stelt 
dat in La Somnambule ook een verband met het bovennatuurlijke werd gelegd door de spook-
achtige verschijning van de somnambule (haar witte gewaad). In enkele vaudevilles die in de 
maanden na de première van La Somnambule in Parijs het licht zagen, werd deze relatie ver-
sterkt. Enerzijds door in de plot een spook toe te voegen dat de dorpsbewoners de stuipen op 
het lijf jaagt, anderzijds door muzikaal te citeren uit werken waarin het bovennatuurlijke een 
rol speelt, zoals uit Der Freischütz en Boieldieu’s La Dame blanche. Opmerkelijk genoeg 
namen Bellini en Romani niet alleen de spookachtige verschijning van Amina over uit de di-
recte bron van hun opera maar ook het spook in de plot en de techniek van muzikale allusie 
uit de vaudevilles. Kennelijk waren beiden erop gebrand Amina’s somnambulisme in verband 
te brengen met het bovennatuurlijke en daarmee met magnetisme. Het waarom bespreek ik zo, 
eerst het hoe. 
   Anders dan in de Franse muziekdramatische genres waarin het gebruikelijk was om populai-
re wijsjes uit andere werken aan te halen, citeert Bellini in de eerste slaapwandelscène zich-
zelf door middel van een reminiscentiemotief. Motief is eigenlijk niet het goede woord want 
het gaat om de herhaling van een opvallende akkoordverbinding en haar orkestratie. Ze klinkt 
voor het eerst als Rodolfo zich ter ruste wil begeven en de dorpelingen hem waarschuwen 
voor een spook dat in een aftands wit gewaad, met verward haar en brandende blik de nacht 
onveilig maakt. Bellini greep deze kans op wat gotische sfeer met beide handen aan en 
schreef een effectief stukje griezelmuziek (zie afbeelding 25). Henri de Saussine haalt de ak-
koordverbinding aan als voorbeeld van Bellini’s harmonische vakmanschap dat in de receptie 
van zijn muziek onderbelicht blijft door zijn ‘Reputation eines exquisiten Melodikers’.51 Bel-
lini geeft de huivering van de dorpsbewoners met de meest eenvoudige middelen gestalte door 
een D-septiemakkoord midden in Es-majeur te plaatsen, ‘Eigentlich ein Nichts zwar – aber 
ein Nichts zu finden, macht der Génie aus’.52 In afbeelding 25 zien we de akkoordverbinding 
onder het woord ‘fantasma’ (‘spook’). De pizzicato violen en de toegevoegde trombone in de 
bas intensiveren de spookachtige sfeer.  
 

                                                 
50 Ibid., pp. 124-130. 
51 Henri de Saussine, ‘Bellinis Harmonik’, in Vincenzo Bellini, Musik-Konzepte 46 (München: Edition Text + 
Kritik, 1985), p. 11.  
52 Ibid., p. 14. 
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Afbeelding 25. Griezelmuziek die Bellini’s La sonnambula die klinkt als Teresa het spook ter sprake brengt: ‘U 
weet dat het uur nadert waarin het verschrikkelijke spook zich laat zien.’  
 
Het is precies deze akkoordverbinding in dezelfde instrumentatie die Bellini herhaalt op het 
woord ‘fantasma’ wanneer Rodolfo in de eerste slaapwandelscène ziet dat Amina zijn kamer 
komt binnengewandeld (zei afbeelding 26).  
 

 
Afbeelding 26. Herhaling van de griezelmuziek als Rodolfo Amina opmerkt in de eerste slaapwandelscène: ‘Wat 
zie ik? Dit moet het nachtelijke spook zijn!’  
 
Ofschoon Rodolfo met een rationele verklaring komt voor het spook en Amina als natuurlijke 
slaapwandelaarster bepaalt, zal het publiek door de verwijzing naar het bovennatuurlijke ook 
een verband met een magnetische seance hebben gelegd. En daarmee krijgt de scène een dub-
bele bodem. Hibberd wijst er namelijk op dat critici van magnetisme de praktijk als een ge-
vaar voor de moraal zagen aangezien de doorgaans vrouwelijke patiënten waren overgeleverd 
aan de doorgaans mannelijke magnetiseurs. De openbaarheid van een magnetische sessie deed 
niets af aan het immorele karakter ervan dat nog werd versterkt door de fysieke aard van de 
behandeling. Maar ondanks, of wellicht juist vanwege deze immoraliteit raakte het grote pu-
blieke gefascineerd door kunstmatig somnambulisme. Gestuurd door de bovennatuurlijke toe-
spelingen zal de onzedelijke verhouding tussen magnetiseur en patiënt bij het publiek hebben 
geresoneerd bij het zien van de willoze Amina en de wellustige Rodolfo. In deze interpretatie 
is Amina in het vangspelletje een marionet in de handen van Rodolfo die uiteindelijk in gewe-
tensnood komt door de deugdzaamheid van Amina en besluit geen gebruik te maken van zijn 
macht. Maar de rollen kunnen wat mij betreft ook worden omgedraaid. Een ieder die wel eens 
een hypnoseshow van iemand als Rasta Rostelli heeft bijgewoond zal niet alleen vraagtekens 
hebben geplaatst bij de macht van een ‘vieze oude man’ om de gehypnotiseerde naar zijn pij-
pen te laten dansen, maar ook bij de moraliteit van de gehypnotiseerde zelf. Deze kan name-
lijk het publiek in de maling nemen door de hypnose te veinzen. Precies dit bezwaar tegen 
kunstmatig somnambulisme overstemde in de loop van de negentiende eeuw de aanvankelijke 
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zorg over de machtspositie van de magnetiseur.53 Omdat de effecten van magnetisme onmo-
gelijk kon worden geverifieerd, bestond er geen zekerheid of de patiënte daadwerkelijk onder 
controle was van de magnetiseur. En dan krijgt somnambulisme subversief potentieel: ‘if the 
phenomenon was ‘real’ than it posed no threat, as the subjects were under control; but if it 
was being faked it was a truly subversive practice.’54 Van dit potentieel maakt Callas volgens 
mij gebruik in La sonnambula. Tekenend is haar reactie als ze in de aanwezigheid van het he-
le dorp en Elvino ontwaakt op Rodolfo’s bank: 
 

 
Afbeelding 27. Spectrogram van een fragment uit de eerste slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
Eerst klinkt ze nog enigszins verbaasd met een klein stemmetje maar al snel geeft ze blijk dat 
ze de heikele situatie op waarde weet te schatten en gaat ze de verdediging in met een forse 
toon. Een werkelijke ingénue zou in haar onwetendheid niet weten wat haar overkwam. Het is 
dan ook niet Ophelia’s waanzin waar we mee te maken hebben in Callas’ uitvoering van de 
eerste slaapwandelscène maar die van Hamlet waarover Polonius opmerkt: ‘Though this be 
madness – yet there is method in’t.’55  
 
‘Ah non credea mirarti’ 
 
De ontknoping van het drama in de tweede slaapwandelscène fungeert in een traditionele in-
terpretatie als een herbevestiging van het negentiende-eeuwse vrouwbeeld. De dorpsbewo-
ners, en met hen het publiek, krijgen een onschuldig wezen te zien dat zich, naar nu blijkt, 
nooit bewust is geweest van aardse verleidingen.56 We zagen in hoofdstuk 2 dat Clément 
Amina’s levensgevaarlijke beproeving voor het aanzicht van de gemeenschap beschouwde als 
het zoveelste voorbeeld van de vermorzelende kracht van de operaplot ten opzichte van vrou-
wen: alleen door aanpassing en onderwerping overleeft Amina de opera. Ik zie de tweede 
slaapwandelscène in het licht van mijn interpretatie van Callas’ karakterisering van Amina in 
vergelijkbare termen van boetedoening. Nu ook Rodolfo niet de gedroomde man blijkt te zijn, 
staat Amina met lege handen op de Alp. Alleen door zich onwetend te tonen van haar onaan-
gepaste gedrag en weer de ingénue te worden, kan Amina haar in twijfel getrokken zuiverheid 
herstellen en misschien zelfs Elvino nog terugwinnen. In feite is deze scène dan als één groot 
frame te beschouwen waarmee met terugwerkende kracht Amina’s somnambulisme van zijn 
scherpe randjes wordt ontdaan.  

                                                 
53 Hibberd, ‘Hérolds La Somnambule (1827) and dream phenomena on the Paris lyric stage’, pp. 119-120. 
54 Ibid., p. 119. 
55 Shakespeare, Hamlet, 2e akte, scène 2. 
56 Rutherford, The Prima Donna and Opera, pp. 263-264. 
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   Het lijkt er op dat ook Bellini en Romani er alles aan was gelegen om Amina niet nog eens 
uit hun handen te laten glippen. Ten eerste is het koor, dat in de eerste slaapwandelscène te 
laat kwam om als frame te kunnen dienen, nu vanaf het begin aanwezig. Ten tweede droomt 
Amina wederom van een huwelijksvoltrekking (tussen Elvino en Lisa) maar ditmaal bieden 
tekst en muziek geen mogelijkheden tot verzet. Weliswaar klink weer het zestiende-motiefje 
uit de eerste slaapwandelscène maar in de tekst moet Amina nu diep door het stof: als een 
madonna vergeeft ze Elvino in een gebed voor zijn gedrag en wenst hem het beste toe. De 
twee andere reminiscentiemotieven vormen nog een derde frame. Elvino is nu niet aanwezig 
via Amina’s stem die zo eenvoudig kan aanzetten tot subversie, maar in het orkest met een ci-
taat uit zijn cavatina. Het andere citaat komt uit de interjectie van Amina in deze cavatina 
waarin ze haar discursieve onvermogendheid uitte. Zoals we zagen zette Callas deze passage 
met haar stemgebruik naar haar hand maar nu wordt haar die mogelijkheid niet geboden om-
dat het thema wederom alleen door het orkest wordt gespeeld. Callas’ Amina rest niets anders 
dan volledig schuld te bekennen. De opening van de scène bevestigt dit: 
 
Amina Amina 
Oh! se una volta sola 
riverderlo io potessi, 
anzi che all’tra sposa 
Ei giudasse! 

Oh! Kon ik hem nog maar een keer  
terugzien,  
voor een andere bruid 
hem naar het altaar leidt. 

 
Afbeelding 28. Spectrogram van een fragment uit de tweede slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
De stem heeft weer de onschuldige, naïeve kwaliteit zoals het Amina betaamt. Maar even 
verderop is daar toch weer haar schaduwzijde: 
 
Rodolfo Rodolfo 
Odi? Hoor je het? 
Teresa Teresa 
A te pensa 
parla di te. 

Ze denkt aan jou 
ze spreekt over jou. 

Amina Amina 
Vana speranza! Io sento 
suonar la sacra squilla … 
Al tempio ei muove … 
Ah, l’ho perduto … e pur … 
Rea non son io. 

Vergeefse hoop! Ik hoor 
de heilige klokken klinken … 
Hij gaat naar de kerk … 
Ik heb hem verloren … en toch … 
ben ik niet schuldig. 
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Afbeelding 29. Spectrogram van een fragment uit de tweede slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
Amina windt zich op over het onrecht dat haar is aangedaan op ‘rea non son io’, want ze 
wordt in feite gestraft voor het in eigen hand nemen van haar (seksuele) leven. Maar het koor 
drukt haar opstand de kop in door de uiting te interpreteren als een ‘schuldbekentenis’.  
 
Tutti Allen 
Tenero cor! Lieflijk hart! 
Amina Amina 
Gran Dio, non mirar 
il mio pianto; io gliel perdono. 
Quanto infelice io sono 
felice ei sia. Questa 
d’un cor che muore 
è l’ultima preghiera … 

Grote God, kijk niet  
naar mijn tranen. Ik vergeef hem. 
Zo ongelukkig als ik ben, 
zo gelukkig is hij.  
Dit is de laatste wens 
van een stervend hart. 

Tutti Allen 
Oh detti! Oh amore! Oh, deze woorden! Deze liefde! 
Amina Amina 
L’anello mio … l’anello … 
Ei me l’ha tolto … ma non pùo 
Rapirmi l’immagin sua … 
Sculta ella è qui … nel petto. 
 
Né te d’eterno affetto 
Tenero pegno, o fior … né te perdei. 
Ancor ti bacio … ma … 
Inardito sei. 

Mijn ring … de ring … 
Hij heeft hem mij afgenomen … maar hij kan 
me niet van zijn beeld beroven … 
Hier is het ingebrand … in mijn borst. 
 
Ook jou, o bloem, teken van zoete liefde, 
verloor ik niet. 
Nogmaals kus ik je … maar … 
Je bent verwelkt. 

 
Afbeelding 30. Spectrogram van een fragment uit de tweede slaapwandelscène van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
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Nog één keer leeft de passie op in Callas’ stem (‘ancor ti bacio’) maar ze beseft dat het te laat 
is: het huwelijk met Elvino wacht. Ik zou de bloem niet zozeer als een symbool voor de verlo-
ren liefde van Elvino willen zien maar als een symbool voor het verlies van alle hoop op ge-
luk. Daarmee wordt de gebroken melodie van ‘Ah! non credea mirarti’ een elegie voor een 
verloren droom van een vrouw die alles op het spel zette om vrij te kunnen ademen maar ver-
loor. Ondanks de zeldzame droevigheid die spreekt uit de ingehouden, doffe toon van haar 
uitvoering van de melodie, gaat Callas de confrontatie met haar dorpsgenoten met opgeheven 
hoofd aan. Dit blijkt onder meer uit haar kleuring van de melodie: 
 

 

 
Afbeelding 31. Spectrogram van de eerste sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
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Op het eerste gezicht verschilt Callas’ vertolking niet veel van die van Patti of Galli-Curci.57 
Ze volgt in grote lijnen de melodische contour in haar kleuring en brengt contrast in de details 
aan, bijvoorbeeld op ‘che un giorno solo, che un giorno sol duro’ (maat 6-9) met een contrast 
op /lo/ en /che’un/ (maat 7) waardoor de continuïteit blijft gehandhaafd ondanks een rust; op 
/sol/ (maat 8) maakt ze een plotselinge inflectie waarmee ‘duro’ niet onder dezelfde geleide-
lijk afbouwende boog komt te staan. Maar Callas onderscheidt zich met één essentieel detail. 
In beide opwaartse sprongen op /to/ (maat 3) houdt ze in waar de ‘natuur’ van de zangstem 
juist meer volume en harmonischen zou opleveren door de inspanning van het stemorgaan die 
nodig is om op die hoogte te intoneren; bij alle eerder besproken sopranen is op deze noten 
ook duidelijk een toename in energie te zien. Met dit detail wekt Callas vanaf het begin de in-
druk een heel eigen vorm aan de melodie te geven wat gevolgen heeft voor het auteurschap 
van ‘Ah! non credea mirarti’. We zagen dat de muzikale vorm als een frame kan worden be-
schouwd, opgelegd door een mannelijke auteur. Carolyn Abbate stelt daar tegenover dat uit de 
status van muziek als uitvoerende kunst volgt dat de zangeres zich de auteursstem van de 
compositie toe-eigent.58 De zangeres is een van de betekenisgevers in een polyfoon genre als 
de opera en ze kan zo stereoptype sekserollen doorbreken: ‘opera, far from being a revenge-
tragedy that Catherine Clément calls “the undoing of women,” is a genre that so displaces the 
authorial musical voice onto female characters and female singers that it largely reverses a 
conventional opposition of male (speaking) subject en and female (observed) object.’59 Ze 
spreekt vandaar van de ‘envoicing of women’. Callas eist nadrukkelijk het coauteurschap op 
in ‘Ah! non credea mirarti’ door tegen de kleuring in te gaan die de melodische contour van 
Bellini impliceert. Ze brengt er ook een opmerkelijk verband met magnetisme mee tot stand.  
   In de negentiende-eeuwse romantische kunstopvatting werden muziek en magnetisme van-
wege hun onverklaarbare en spirituele aspecten als verwante verschijnselen beschouwd.60 Een 
magnetiseur en zijn patiënt waren als een dirigent die muziek ontlokte aan intens geconcen-
treerde musici of als een pianovirtuoos die de toetsen van zijn instrument gevoelig beroerde. 
Het publiek kon door een muzikant net als een patiënt tijdens een magnetische seance gehyp-
notiseerd raken, of, in termen van Abbate, van een traditionele subjectpositie overgaan in een 
objectpositie. Callas’ uitvoering van ‘Ah! non credea mirarti’ kan een dergelijk bezwerend ef-
fect hebben op de luisteraar is mijn ervaring. Dit werkt ook door in het interne niveau van La 
sonnambula. De naar de somnambule starende dorpelingen raken in de ban van haar uitingen 
waarmee Amina als een sirene in een machtspositie komt te staan. Dit is de kracht die volgens 
Clément uitgaat van waanzinnige vrouwen: ‘The madwomen, crossing over the bridge, have 
been able to get outside seduction and turn it back on the seducer.’61 Terwijl Amina zich dus 
lijkt te onderwerpen aan Elvino, wordt deze eigenlijk zelf onderworpen. In de tweede sectie 
van ‘Ah! non credea mirarti’ oefent Amina haar macht uit: 
 

                                                 
57 Uit Callas’ masterclass op Juilliard van 4 november 1971 is niet veel informatie te halen over haar opvatting 
van de aria. De studente María-Elena Guinez krijgt slechts één herhaald advies: ‘the throat must be open’, ‘you 
have to open completely’ en ‘open it up’. Waarna ze vrij vlot uit het zicht van de meesteres moet verdwijnen: ‘I 
don’t want to hear you anymore because you’ve been singing the wrong way.’ Zie Richter, Callas at Juilliard. 
58 Carolyn Abbate, ‘Opera; or, the Envoicing of Women’. 
59 Ibid., p. 228. Dit is overigens ook een extra argument om de geïnterpoleerde hoge noten en versieringen van 
de coloratuursopranen niet ondubbelzinnig als onderdrukkend te zien. 
60 Hibberd, ‘Hérolds La Somnambule (1827) and dream phenomena on the Paris lyric stage’, pp. 119. 
61 Clement, Opera, or The undoing of women, p. 93. 
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Afbeelding 32. Spectrogram van de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ van Amina uit Bellini’s La son-
nambula gezongen door Maria Callas. 
 
In plaats van de hoogte op te zoeken zoals de coloratuursopranen, houdt Callas zich bij de ge-
noteerde melodie.62 Dit zou kunnen worden uitgelegd als een knieval voor het structurele 
frame van een mannelijke auteur maar zo zie ik het niet. Ten eerste blijft Callas nadrukkelijk 
kleuren (aan het eind van frasen maar vooral op /pian/ (maat 6)) zodat het haar melodie blijft. 
Uit de in vergelijking met de eerste sectie krachtige toon spreekt zelf iets van triomf die pas 
op de inflectie op /pian/ omslaat in Dahlhaus’ wanhoop. Ten tweede bestaat dit frame niet 
meer uit de noten maar uit de uitvoeringstraditie van die noten en daar wijkt Callas duidelijk 
van af. Ze wijkt ook af van de norm die ze zelf heeft gesteld in La sonnambula door de triller 
uit ‘Come per me sereno’ hier niet te herhalen zoals de coloratuursopranen dat wel deden, in-
clusief de verder behoudende Patti. Callas’ Amina wordt kortom niet opnieuw de ingénue 
maar keert op haar eigen voorwaarden terug in de berggemeenschap en bij Elvino.  
   Tot slot wil ik nog wijzen op de cellosolist waarmee Amina vervolgens een duet aangaat. 
Aan wie behoort zijn stem toe? Is het Elvino die als een frame de ‘sextverhoudingen’ tussen 
hen beiden bevestigt? Of hallucineert Amina net als Lucia een geliefde waarmee ze op gelijke 
voet staat? De stemmige uitvoering van de slotcadens, waarin de nadruk meer ligt op kleur 
(zie de hoge noten) dan op virtuositeit wijst wat mij betreft in de richting van de laatste moge-
lijkheid: 
 

                                                 
62 Er zijn tal van sopranen tussen de coloratuurgeneratie en Callas die ook de notatie volgen. Maar ik maak zoals 
gezegd grote stappen door de uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’ om duidelijke verschillen 
aan het licht te brengen. 
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Afbeelding 33. Spectrogram van de slotcadens van ‘Ah! non credea mirarti’ van Amina uit Bellini’s La sonnam-
bula gezongen door Maria Callas. 

 
Finale 

 
Net als Senici stelt de afsluitende cabaletta ‘Ah! non giunge’ mij voor een probleem want de 
vele coloraturen staan in schril contrast met Callas’ subtiele vertolking van ‘Ah! non credea 
mirarti’. Wellicht dat de ietwat geforceerde stem van Callas overeenstemt met Senici’s inter-
pretatie van de aria, maar hier staat tegenover dat ze coloraturen en trillers improviseert dat 
het een lieve lust is en diverse hoge tonen interpoleert, net als in haar eerste cabaletta ‘Sovra il 
sen man mi posa’.63 Ik zou kunnen me natuurlijk kunnen beroepen op de argumenten die Ro-
binson en Rutherford aandragen over de vocale assertiviteit die uit de hoge noten en coloratu-
ren spreekt maar dat zie ik als een kunstgreep omdat ik me tot nu toe heb gericht op het ni-
veau van de karakterisering. Is Callas’ Amina dan uiteindelijk toch weer de ingénue zoals El-
vino (en met hem de operaliefhebber) haar wil hebben? Een decoratief, naïef en sekseloos 
wezen? Volgens Jean Cabourg wel, zoals blijkt uit zijn opmerking over Callas’ opname van 
‘Ah! non giunge’: ‘Amina vient de retrouver son identité perdue, sa naïveté suprêmement sty-
lisée, le charme étheré de la sylphide rêvée par Bellini.’ 64 Het lijkt er dus op dat Callas’ Ami-
na in haar slotcabaletta alsnog verworden is tot een speeldoosje zoals Lucia in Smarts opvat-
ting of tot het zangvogeltje van de coloratuurgeneratie. Daarmee wordt mijn interpretatie ge-
voelig voor kritiek dat zij voorkomt uit een klassiek mannelijke subjectpositie. Ik heb tot nu 
toe de traditionele sekseposities in La sonnambula zuiver omgekeerd: Callas’ Amina is actie-
ver en machtiger dan Elvino. Volgens Joke Dame is deze ‘fallische vrouw’ angstaanjagend en 

                                                 
63 Deze versieringen zijn ook nog eens geen inventies maar overgenomen uit de uitvoeringstraditie van ‘Ah! non 
giunge’ en grotendeels identiek aan die van zangeressen als Tetrazzini, zie Robert Seletsky, ‘The Performance 
Practice of Maria Callas: Interpretation and Instinct’, The Opera Quarterly, 20/4 (2004), p. 592.  
64 Jean Cabourg, ‘Discographie’, in Jean-François Boukobza (ed.), La Somnambule: L’Avant Scène Opera no. 
127 (Paris: Édition Premières Loges SARL, 1997), p. 72. 
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bedreigend voor het mannelijk subject.65 Dit zou dan de uiteindelijke onderwerping van Ami-
na in ‘Ah! non giunge’ in mijn interpretatie kunnen verklaren. Of in termen van McClary: 
Callas’ Amina ontsnapt lange tijd aan het frame maar uiteindelijk wordt het alsnog met harde 
hand opgelegd. Dit doet denken aan McClary’s interpretatie van Strauss’ Salome. Gedurende 
de hele opera is Salome in al haar seksuele, chromatische buitensporigheid open en bloot ten-
toongesteld, om plotseling toch nog te worden ingetoomd door een uiterst gewelddadige dood 
en een triomfantelijk diatonisch slot.66 Abbate ziet in Salome’s dood een mogelijke vergel-
dingsactie van de componist voor het opgeeiste coauteurschap door de in opera niet te vermij-
den vrouwelijke uitvoerder.67 Een gedachte die bij uitbreiding ook toepasbaar is op Callas en 
haar eigengereide kleuring in ‘Ah! non credea mirarti’.  
   Maar volgens McClary toont Salome ook aan dat het frame zijn absolute macht begon te 
verliezen in het fin de siècle. Vrouwen kwamen in deze tijd steeds meer in opstand tegen hun 
positie als ‘engeltje in huis’. Als reactie op deze bedreiging van de maatschappelijke orde 
werden in de kunst monsterlijke, vampierachtige vrouwen als Salome gecreëerd die weerloze 
mannen tot hun slachtoffer maakten. Strauss flirtte echter met de mogelijkheid dat de vrouwe-
lijke (seksuele) macht niet meer was te stoppen, als een leeuwentemmeract waarin de leeuw 
de dompteur verscheurt.68 Het slot van Salome komt volgens McClary dan ook onoprecht 
over en uiteindelijk zouden de frames van de plot en van de tonaliteit in Schönbergs Erwar-
tung onderuit worden gehaald. In de context van Callas’ karakterisering van Amina in het ver-
loop van La sonnambula maakt ‘Ah! non giunge’ op mij een vergelijkbaar geforceerde in-
druk. Ik denk dat Callas het frame uiteindelijk niet weerstond maar het wel ter discussie stelde 
in een tijd waarin Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe (Parijs 1949) weliswaar al was ver-
schenen maar die nog wachtte op de tweede feministische golf. Om deze gedachte kracht bij 
te zetten wend ik mij tot een aspect van opera-uitvoering dat tot nu toe onbesproken is geble-
ven: de enscenering.  
 
Visconti’s productie van La sonnambula 
 
In 1955 bracht La Scala een ‘dreamteam’ bijeen voor de productie van La sonnambula. Naast 
Callas bestond dat uit dirigent Leonard Bernstein en regisseur Luchino Visconti. Nu heb ik 
mijn analyse gebaseerd op de studio-opname uit 1957 en er kan niet zonder meer een relatie 
met deze productie worden gelegd. Er is weliswaar een opname van de première op 5 maart 
1955 bewaard gebleven maar ik heb die niet gebruikt omdat de geluidskwaliteit van onvol-
doende kwaliteit is. Bovendien zijn een aantal aspecten die ik in mijn analyse heb aangehaald 
als voorbeelden van Callas subversieve uitvoering niet terug te vinden in deze opname. Zo 
zijn de verhoudingen in het duet ‘Son geloso del zefiro errante’, die cruciaal zijn voor mijn in-
terpretatie, in 1955 niet omgekeerd zoals in de studio-opname: de tenor van dienst, Cesare 
Valletti, zingt ‘on top’. Ook het imitatiespel op ‘Ah!!!’ en ‘Mio bene’ wordt gezongen als ge-
noteerd (overigens zingt Valletti zijn ‘Ah!!!’ in falset; dit geeft stof tot nadenken over de sek-
severhoudingen in deze uitvoering). Het essentiële verschil tussen beide opnamen is dan ook 
de tenor in de rol van Elvino. Roland Mancini slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop als 
hij de invloed van de casting omschrijft: ‘Nicola Monti remplaçant, hélas, Valletti, et la Callas 
ayant un peu perdu de cette naïveté et de cette ‘timidité’ qui lui fut reprochée.’69 Ik stem vol-
ledig in want het is de saaie Elvino van Monti waartegen de naïeve en timide Amina van Cal-
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 136 

las in verzet komt in 1957. Dit lijkt reden te meer om Visconti’s productie los te zien van de 
studio-opname van twee jaar later. Daarenboven is ook de af en toe Beethoviaans dirigerende 
Bernstein vervangen door de gematigde Antonino Votto wat ingrijpende gevolgen heeft voor 
de tempi en de ‘flow’ van de muziek.  
    Niettemin denk ik dat het gerechtvaardigd is Visconti’s enscenering in mijn analyse te be-
trekken. Ten eerste resoneert zij bij het luisteren naar Callas’ studio-opname doordat er in het 
begeleidende boekje foto’s van worden getoond. Eén beeld van Callas als Amina is zelfs ver-
worden tot een icoon waaraan geen ontkomen is in biografieën en documentaires over de zan-
geres (ik laat het zo zien). Ten tweede kwam de studio-opname tot stand tussen een serie 
voorstellingen van de herneming van Visconti’s productie in 1957 in de Scala, zij het ook met 
Votto in plaats van Bernstein ‘am Pult’. Het is echter allerminst zeker of Callas in de studio 
hetzelfde zong als op het toneel. Zo beweert Michael Chanan dat Callas haar naam meer te 
danken heeft aan haar opnamen dan aan haar podiumoptredens omdat haar specifieke kwali-
teiten bijzonder goed tot uitdrukking kwamen op de plaat.70 Opnamen stelden haar namelijk 
in staat de kleinste nuances en de meest verfijnde inflecties aan te brengen. De uiterst zachte 
stemkwaliteit in de slaapwandelscène werd bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door de micro-
foon. In combinatie met de virtuele akoestische ruimte die producer Walter Legge van EMI in 
haar opnamen opriep, veranderde de grammofoon bij Callas in een ‘theatre of the imaginati-
on’.71 Het gelukkige toeval wil evenwel dat er ook twee live-opnamen uit 1957 bestaan van 
Callas in Visconti’s La sonnambula-enscenering. Zij werden gemaakt in Keulen en Edinburgh 
tijdens een buitenlandse tournee van La Scala met de productie. Vooral de Keulse opname 
vertoont sterke overeenkomsten met de studio-opname.72 ‘Son geloso del zefiro errante’ 
wordt bijvoorbeeld vrijwel identiek door Callas en Monti gezongen en ook de nuances in 
stemkwaliteit in hun ruzie en in de slaapwandelscène zijn aanwezig. Het grootste verschil met 
de studio-opname is de soms luidere toon die kan worden toegeschreven aan het optreden in 
een groot theater. Uit de Keulse registratie blijkt dat Callas de genoemde subversieve aspecten 
niet alleen in de studio maar ook in het theater bracht. Om deze redenen betrek ik Visconti’s 
enscenering in mijn analyse van de studio-opname. Ik moet hier nog wel vermelden dat in-
formatie over deze productie slechts fragmentarisch is overgeleverd. Maar in plaats van een 
beperking beschouw ik dit als een mogelijkheid tot interpretatieve vrijheid.  
   Op het eerste gezicht legde Visconti een tot nu toe nog niet besproken frame op aan Callas’ 
Amina.73 Smart stelt met betrekking tot de representatie van Lucia dat haar visuele verschij-
ning wordt bevoorrecht boven haar uitingen. Het koor, en ook het publiek, kan haar aanstaren 
ruim voordat ze haar eerste woord heeft geuit. Haar lichaam wordt zo een lustobject en raakt 
geïsoleerd van haar stem waarmee de potentieel bevrijdende kracht van haar zang wordt gere-
duceerd.74 Visconti accentueerde in zijn enscenering Callas’ voorkomen door haar uitgere-
kend te modelleren naar Marie Taglioni, de negentiende-eeuwse ballerina wier bevalligheid 
werd overgenomen door de Victoriaanse nachtegalen. Hij speelde daarmee in op de metamor-
fose die Callas in de periode voor La sonnambula had ondergaan door sterk af te slanken.75 
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Victoriaans wordt het helemaal als we beseffen dat Callas volgens ooggetuigen een korset 
droeg om haar taille zo dun mogelijk te laten lijken (hoe ze daarin kon zingen is mij een raad-
sel).76 Callas’ visuele verschijning botst dus met een subversieve interpretatie van haar zang: 
haar gracieuze bewegingen als van een ballerina deden eerder denken aan een ‘gewichtloze’ 
Amina. Een dergelijk beeld zou Clément scharen onder wat zij noemt ‘Prima Donnas, or the 
Circus of Women’.77 Clément ziet opmerkelijke parallellen tussen de diva en de operaheldin-
nen die ze vertolkt. Ze is ook een gevangene in de operamachinerie en geen werkelijke vrouw 
maar een levende pop waarvan alleen de stem nog leeft. De divacultus wordt volgens Clément 
schrijnend duidelijk in het geval van Callas. Het mannelijk publiek heeft haar ondergang be-
werkstelligd (Clément spreekt zelfs van moord) door haar te (mis)vormen naar hun fantasie, 
door te eisen dat ze slanker werd: ‘she had been reproached for being a woman of flesh who 
loved ice dream and candy.’78 In deze optiek fungeerde Callas’ visuele verschijning in La 
sonnambula dus als een sterk frame. Een ander frame vormde het toneelbeeld bestaande uit 
een serie sprookjesachtige, dromerige tableaux vivants die het nostalgische Zwitserland op-
riepen zoals we dat kennen uit Milkareclames. Ook door La sonnambula als een uitgesproken 
idylle vorm te geven leek Visconti Callas’ subversieve zang in te tomen. 
   Toch denk ik dat er meer aan de hand is. Een gestileerde omgeving hoeft bij Visconti name-
lijk niet een realistische interpretatie uit te sluiten. In zijn filmwerk was Visconti een meester 
in het vermengen van realisme met theatrale middelen. Senso (1954, naar de novelle van Ca-
millo Boito), zijn laatste film voor La sonnambula is daarvan een fraai voorbeeld.79 Voor een 
regisseur die bekend staat als de peetvader van het Italiaanse neorealisme begint Senso wel 
heel opmerkelijk: de kijker is getuige van een opvoering van Verdi’s Il Trovatore in de met 
klatergoud bedekte zaal van La Fenice in het jaar 1866. Het melodrama beperkt zich ook niet 
tot het operatoneel. De tenor zingt aan het eind van zijn aria een strakke hoge C van twaalf se-
conden terwijl hij frank en vrij over het toneel rent. Onmogelijk natuurlijk, maar prachtig ge-
bruikt als filmisch middel. Visconti zei erover: ‘in het begin zie je een voorstelling van een 
melodrama op het toneel, en dat melodrama springt over de rand van het toneel om zich met 
de realiteit te vermengen.’80 Want door deze triomfantelijke, heroïsche klank (natuurlijk in 
modaalregister) breekt de hel los in het theater en wordt er luid om een vrij Italie gescandeerd, 
‘Viva V.E.R.D.I!’. Visconti gebruikte het subversieve potentieel van de zangstem om de ope-
ra binnen te laten dringen in de realiteit van het Italië van het Risorgimento.  
   Maar daar liet Visconti het niet bij want het melodrama sluipt ook de liefdesgeschiedenis 
binnen die hierop begint. Gravin Livia Serpieri, die ongelukkig is getrouwd met een oudere, 
sullige man, krijgt een verhouding met de jonge Oostenrijkse luitenant Franz Mahler. De lief-
desmuziek van Il Trovatore heeft bij hun eerste ontmoeting in La Fenice opnieuw een dubbele 
functie en vertelt een ander verhaal dan de ogenschijnlijke afstandelijkheid van Livia. Om de 
gedurende de film langzaam ontaardende verhouding te schilderen zette Visconti alle be-
schikbare theatrale middelen in en alludeerde hij er lustig op los: Bruckners Zevende, Heine, 
Michelangelo etc. Zonder dat het echter een ‘vervelende postmoderne quiz voor de jongens en 
meisjes die hebben doorgeleerd’ wordt.81 Bij Visconti behoorde het grote erfgoed tot dezelfde 
realiteit als het leven van ploeteraars op het platteland: ‘Ik weet dat er beweerd wordt dat mijn 
films iets theatraals en mijn toneel iets filmisch aankleeft. Ik zie daar geen verwijt in. Alle 
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middelen zijn bruikbaar.’82 Deze houding spreekt ook uit zijn allereerste film Ossessione uit 
1943. Hoewel onmiskenbaar een neorealistische film speelt opera er een belangrijke rol in. De 
vagebond Gino begint een affaire met Giovanna de jonge, ongelukkige vrouw van de dikdoe-
nerige restauranthouder Bregana. In een scène zitten Gino en Giovanna in een café waar Bre-
gana aan een zangwedstrijd deelneemt. De gelieven hebben met elkaar gebroken en hebben 
elkaar een tijd niet gezien. De aria’s van de zangwedstrijd vertellen als diëgeti-
sche/extradiëgetische muziek wat er speelt. Eerst horen we ‘L’amour est un oiseau rebelle’ uit 
Carmen waarmee de transgressie van Giovanna wordt uitgedrukt. Daarop volgt nog eens Bi-
zet met ‘Je crois entendre encore’ uit de Parelvissers waarin een man uitdrukt dat hij altijd is 
blijven houden van een verloren gewaande vrouw. Niet alleen passend in de situatie maar van 
belang zijn ook de woorden: ‘Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre 
et sonore’. Gino wordt namelijk sterk aangetrokken door Giovanna’s stem. Is bij hun eerste 
ontmoeting door een opvallende close-up de seksuele spanning al voelbaar, hij onderneemt 
pas actie als hij haar hoort zingen. Van een scherpe ironie is de aria die Bregana zelf zingt. 
Terwijl het traditionele instituut van het Italiaanse gezin onder zijn neus wordt afgebroken, 
zingt hij uitgerekend Germonts ‘Di Provenza, il mar’ uit La Traviata.  
   Het is heel wel denkbaar dat Visconti, die zelfs in de sterk gestileerde wereld van Senso rea-
lisme nastreefde, die operamuziek als filmmuziek dubbelzinnig inzette, die de subversieve en 
verleidende kracht van de zangstem kende en die bovendien het thema van een jonge vrouw 
die probeert te ontsnappen uit een ongelukkig huwelijk in zijn films meermaals gebruikte, het 
visuele aspect van zijn La sonnambula-enscenering bewust contrasteerde met Callas’ subver-
sieve vocale uitvoering. Het ligt ook voor de hand dat Visconti wat te zeggen had over de 
Victoriaanse tijd en zijn erfenis door die een kleine halve eeuw later weer op te roepen. Naar 
mijn mening was hij zich sterk bewust van de uitvoeringstraditie van La sonnambula en nam 
er stelling tegen. Want zoals in Senso het melodrama de realiteit binnendrong, zo drong in 
Visconti’s versie van het melodrama La sonnambula de realiteit binnen, te weten de realiteit 
van de divacultus. Dit kan worden opgemaakt uit een voorval tijdens de repetities van de ope-
ra. Visconti stond erop dat Callas juwelen droeg in haar rol van Amina waartegen zij protes-
teerde, ze was immers een dorpsmeisje. Visconti riposteerde: ‘Nee, je bent geen dorpsmeisje, 
je bent Maria Callas die een dorpsmeisje speelt.’83 Het publieke beeld van Callas sprong dus 
over de rand het toneel op en in Callas’ uiterlijk versmolten expliciet het personage Amina 
met de diva Callas (zie afbeelding 34). Er ontstaat op deze manier een parallel tussen Clé-
ments beeld van de diva en de handeling van La sonnambula. Het operapubliek is in de ogen 
van Clément voor de diva als een veeleisende vader die haar strak in de hand wil houden en 
als de diva zich probeert te onttrekken aan deze invloed kan adoratie eenvoudig omslaan in 
verstoting.84 Callas’ Amina staat in een vergelijkbare verhouding tot haar dorpsgenoten op de 
Alp.85 In Visconti’s enscenering liepen deze dagelijkse en theatrale realiteiten door elkaar.86 
En dan wordt het slot van zijn enscenering bijzonder interessant. Waar Giovanna nog veron-
gelukte en Livia in schreeuwende waanzin verviel, positioneerde Visconti Callas voor op het 
toneel terwijl ze in ‘Ah! non giunge’ alle virtuoze registers lostrok en… hij zette het zaallicht 
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(verschenen op de DVD BBC/Opus Arte 0959, 2006).  



 139 

aan. Daarmee kwam niet alleen de slotaria feitelijk buiten de handeling van de opera te staan 
(en is ‘Ah! non credea mirarti’ het werkelijke, triomfantelijke slot van Callas’ Amina), ook 
werd de vierde wand tussen diva en publiek opgeheven. De object/subject-verhouding tussen 
hen kwam zo op de tocht te staan: het publiek mocht Callas in al haar naaktheid aanstaren, 
maar Callas staarde terug. De zich ongetwijfeld wat ongemakkelijk voelende toeschouwers 
werden op die manier gedwongen hun positie in het ‘operacircus’ te evalueren. Een waardig 
slotakkoord van een opera-uitvoering in de benauwende jaren vijftig van de twintigste eeuw 
waarin een pleidooi werd gehouden voor de vrouw/diva als volwaardige mens. Tevens valt 
hier het doek voor mijn uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’.  
 

 
Afbeelding 34. Maria Callas als Amina in Visconti’s  
productie van La sonnambula.87 
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 140 

Samenvatting en conclusie  
 
Samenvatting 
 
Ik ging bij het schrijven van deze scriptie uit van de gedachte dat de bestudering van een mu-
ziekwerk zich niet alleen op de partituur of op de uitvoeringspraktijk moet richten maar op 
hen beiden. De aria ‘Ah! non credea mirarti’ uit Vincenzo Bellini’s La sonnambula bestaat 
dan in zijn uitvoeringsgeschiedenis waarbij de uitvoerder als coauteur mede betekenissen ge-
nereert. Vertrekpunt van mijn weergave van deze geschiedenis aan de hand van opnamen was 
een traditionele formele partituuranalyse van de aria door Dahlhaus. Hij benadrukte de lange 
lijn en de coherentie van de schijnbaar onregelmatige melodie en kende aan de aria de beteke-
nissen ‘droevig’ (eerste sectie) en ‘neigend naar wanhoop’ (tweede sectie) toe. 
   Om de expressieve eigenschappen van de verschillende uitvoeringen van ‘Ah! non credea 
mirarti’ te bestuderen, gebruikte ik spectrogrammen. Het spectrogram bleek in combinatie 
met de traditionele muzieknotatie geschikt om tegelijkertijd verschillende parameters in be-
schouwing te nemen die de zangpedagoog Garcia tot het belcanto van Bellini’s tijd rekende. 
De belangrijke eigenschap klankkleur leverde echter de nodige problemen op. Met behulp van 
inzichten uit het zangstemonderzoek over de productie en perceptie van de zangstem kon toch 
een methode worden ontwikkeld om het chiaroscuro, het kleuren van de stem, te onderzoe-
ken. Doordat klankkleur niet volledig in objectieve termen viel te ontleden koos ik er voor 
ook mijn eigen luisterindrukken in het onderzoek te betrekken. De spectrogrammen dienden 
ter ondersteuning van deze indrukken. 
   In hoofdstuk 1 bood Senici met zijn interpretatie van La sonnambula een alternatief voor de 
traditionele receptie van de opera als sentimentele idylle. Hij koppelde Bellini’s weinig speci-
fiek gedefinieerde Alpenlandschap aan een minder idyllische portrettering van de bergbewo-
ners en aan een minder idyllische relatie tussen Amina en Elvino. In zijn interpretatie werd 
Amina’s aanvankelijk harmonieuze band met haar omgeving door toedoen van Elvino ver-
broken. Dit uitte zich volgens Senici in de gebroken melodie van ‘Ah! non credea mirarti’ en 
hij stelde om die reden discontinuïteit boven coherentie in zijn analyse van de melodie. In de 
interjecties tussen de eerste en tweede sectie kwam volgens Senici geen verzoening tussen de 
gelieven tot stand. Een illusie armer gaf Amina haar voorzichtige verzet tegen Elvino op en 
legde ze zich neer bij haar ondergeschikte positie in het huwelijk. Dahlhaus en Senici’s analy-
ses vergeleek ik met een uitvoering van ‘Ah! non credea mirarti’ door Amelita Galli-Curci. 
Uit spectrogrammen van haar opname bleek dat ze in de eerste sectie van de aria de met 
maagdelijkheid geassocieerde strakke, heldere stemkwaliteit van haar eerste cavatina in had 
geruild voor een geschakeerde, doffere toon. Ook de geïmproviseerde versieringen, nadruk op 
hoge noten en de triller waren verdwenen. Galli-Curci bevestigde daarmee Amina’s karakter-
ontwikkeling. Haar kleurgebruik volgde grotendeels de melodische contour maar doorbrak die 
ook in details. Er zou echter ook naar het tempo rubato moeten worden gekeken om uitsluitsel 
te kunnen bieden of een zangeres de lange lijn of het fragmentarische benadrukt. In de tweede 
sectie werd Galli-Curci’s Amina weer de ingénue van het begin van de opera. Ze zong met 
heldere, strakke stem, zocht de hoogte op, interpoleerde versieringen en ook de triller was te-
rug van weggeweest. Haar uitvoering van de tweede sectie viel niet te rijmen met de interpre-
taties van Dahlhaus en Senici en wees eerder in de richting van een traditionele lezing van de 
opera.  
   Uit hoofdstuk 1 kwam naar voren dat La sonnambula openstond voor zowel idyllische als 
realistische interpretaties. Deze ambivalentie verbond ik in hoofdstuk 2 aan de eerste Amina, 
Giuditta Pasta. Zij opereerde in een tijd waarin de heroïsche eigenschappen van de cas-
traatstem aanvankelijk werden overgedragen op vrouwenstemmen. De ambigue sekseverhou-
dingen in de barokopera kregen daarmee een vervolg. Toen de tenor de vrouwen in travestie 
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verving in de rol van held, bleef de heroïsche vrouwenstem aanvankelijk bestaan in het rolty-
pe van de ‘second woman’ die tegenover de passieve ‘first woman’ stond. In de jaren dertig 
van de negentiende eeuw werd het aantal vrouwelijke hoofdrollen teruggebracht van twee 
naar één. Volgens André versmolten in de nieuwe romantische heldin de ‘first woman’ en 
‘second woman’ waarmee deze minder lijdzaam was dan Clément suggereerde. Giuditta Pas-
ta, die gedurende haar carrière zowel rollen als held, ‘first woman’ en ‘second woman’ zong, 
bleek deze hybride eigenschappen bij uitstek te bezitten. Haar carrière viel samen met een 
verandering in componeeresthetiek die breed beschouwd een beweging van stilering naar rea-
lisme behelsde. Deze trend was ook waarneembaar in de zang- en acteerkunst van Pasta. Ze 
zong weliswaar in hetzelfde idioom als de castraten maar haar gevoelsexpressie was niet lan-
ger zuiver ideëel maar ook naturalistisch. Vergelijkbaar was de overgang in het acteren van 
retorische poses naar vrij uit het drama voortkomende bewegingen. Niettegenstaande deze 
vernieuwingen stond Pasta nog met één been in de traditie. Op basis van Pasta’s uitvoerings-
kunst en de nauwe samenwerking met Bellini die zich op vergelijkbare wijze tussen idealisme 
en realisme bewoog, concludeerde ik dat Pasta’s Amina een hybride heldin was.  
   In hoofdstuk 3 besprak ik het discours rond de professionele zangeres in de patriarchale 
Victoriaanse samenleving. Tegenover haar beeld van sirene werd in huiselijke kring het ideaal 
van een zangvogeltje gesteld dat meer in overeenstemming was met het ‘vrouwelijk ideaal’ 
van de tijd. De sterke scheiding tussen de seksen in de maatschappij tekende zich ook af in de 
nieuwe rolverdeling in de opera waarvan vooral de lage vrouwenstem het slachtoffer was. 
Psychoanalytische theorieën over de zangstem boden een verklaring voor deze seksedifferen-
tie evenals voor de publieke afkeer en fascinatie ten aanzien van de prima donna. Aan de hand 
van Adelina Patti toonde ik aan hoe Amina tot de traditionele ingénue kon verworden. Met 
haar stem als een nachtegaal en het uiterlijk van een kolibrie belichaamde Patti zowel het 
‘vrouwelijk ideaal’ als de Vrouw. Mijn conclusies op basis van oorgetuigeverslagen legde ik 
vervolgens naast Patti’s opname van ‘Ah! non credea mirarti’. Uit haar uitvoering van de eer-
ste sectie van de aria bleek ondanks de beperkte geluidskwaliteit weinig van haar nachtega-
lenstem, onder meer door het gebruik van het chiaroscuro. In de tweede sectie ging Patti gro-
tendeels op dezelfde voet verder al waren er ook versieringen en een langgerekte triller. Luisa 
Tetrazzini deed met haar heldere, strakke stem, geïnterpoleerde hoge noten en versieringen 
eerder denken aan Amina als de sentimentele bergmaagd, nog meer dan haar generatiegenote 
Galli-Curci. In het geval van Patti moesten echter vraagtekens worden gezet bij de betrouw-
baarheid van zowel de opnamen als van de oorgetuigeverslagen van haar zang. Ten slotte 
konden er ook argumenten worden aangedragen om de hoge noten en de virtuositeit van de 
coloratuursopranen niet ondubbelzinnig als vrouwonderdrukkend te beschouwen.  
   In hoofdstuk 4 ten slotte, ging ik nader in op de verwante toestanden van waanzin en som-
nambulisme. Uit de feministische literatuur over de representatie van waanzin in de opera 
kwam naar voren dat daarin zowel bevrijdende als beperkende elementen voor de heldin zijn 
aan te wijzen. Opvallend genoeg werd het concept ‘frame’ niet uitgewerkt voor de uitvoering 
van waanzinscènes. Aan de hand van een vertolking van Amina door Maria Callas onderzocht 
ik hoe het frame van toepassing kon zijn op de klinkende zangstem. Waar Callas op het eerste 
gezicht haar stem als een frame gebruikte, bleek er na bestudering van haar karakterisering 
van Amina sprake van ironie te zijn. In mijn optiek veinsde Callas’ Amina haar toestand en ik 
noemde tevens historische aanwijzingen voor het suberversieve potentieel van de slaapwande-
lende heldin. Het opstandige karakter van Callas’ Amina uitte zich ook in haar eigenzinnige 
kleurgebruik in ‘Ah! non credea mirarti’. Ze eiste daarmee nadrukkelijk de auteursstem van 
de melodie op en de traditionele verhouding tussen uitvoerende en publiek werd omgekeerd. 
In de tweede sectie van de aria contrasteerde Callas’ uitvoering sterk met die van de colora-
tuursopranen. De kleuring, de ontbrekende hoogte, triller en versieringen alsook de ingetogen 
slotcadens maakten een karakterisering van Callas’ Amina als traditionele ingénue onwaar-
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schijnlijk. Tot slot wendde ik me tot Visconti’s enscenering van La sonnambula om te wijzen 
op enkele visuele frames die echter ook dubbelzinnig konden worden uitgelegd. In combinatie 
met Callas’ vertolking kwam ik tot een realistische, subversieve interpretatie van deze uitvoe-
ring van La sonnambula als tijdsbeeld van de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
 
Conclusie 
 
Als ik de droevige, verwarde, uitgelaten, hybride, Victoriaanse en subversieve Amina’s die de 
revue zijn gepasseerd overzie, is mijn conclusie dat ‘Ah! non creda mirarti’ inderdaad bestaat 
in zijn uitvoeringgeschiedenis. Iedere zangeres benaderde de aria op eigen wijze en telkens 
ontstonden daarmee andere betekenissen dan op basis van een formele partituuranalyse waar-
in enkel de componist als auteur wordt erkend. Bovendien kreeg iedere uitvoering extra bete-
kenis door haar verhouding tot andere uitvoeringen. Daarin speelde de maatschappelijke con-
text van de uitvoering een belangrijke rol. Maar ook de muziekwetenschappelijke literatuur 
over La sonnambula droeg bij aan de manier waarop ‘Ah! non credea mirarti’ werd gehoord. 
Het samenbrengen van een uitvoeringsanalyse met de bestaande perspectieven van formalis-
me, receptietheorie, close reading, psychoanalyse en feministische kritiek kan, in combinatie 
met eigen luisterindrukken, recht doen aan de pluraliteit aan betekenissen die ‘Ah! non creda 
mirarti’ telkens heeft gegenereerd. 
    Het is volgens mij derhalve onmogelijk een historisch authentieke versie van de aria te rea-
liseren. Desondanks is Maria Callas niet zelden beschouwd als een reïncarnatie van Giuditta 
Pasta vanwege veronderstelde overeenkomsten in beider uitvoeringskunst die bestond uit een 
gedegen belcantotechniek gecombineerd met dramatisch inlevingsvermogen. Celletti is bij-
voorbeeld van mening dat Callas het belcanto weer in ere herstelde nadat de in zijn ogen vul-
gaire zangstijl van het verisme het in de loop van de negentiende eeuw om zeep had gehol-
pen.1 Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn zulke claims te maken. In de eerste plaats kun-
nen we niet weten hoe het vroegnegentiende-eeuwse belcanto precies heeft geklonken. Er zijn 
vanzelfsprekend geen originele ‘instrumenten’ bewaard gebleven en zijn heldere formulerin-
gen ten spijt staat Garcia’s traktaat nog veel interpretatieruimte toe. Volgens Robert Seletsky 
zong Callas weinig historisch authentiek door de vele coupures en stilistisch onzuivere versie-
ringen in haar uitvoeringen.2 Zelf krijg ik daarnaast de indruk dat Pasta’s naturalisme nog mij-
len ver is verwijderd van het psychologisch realisme van Callas. In de tweede plaats verschilt 
hun belcanto zelfs als beiden identiek zongen door de andere context waarin het fungeerde. 
Pasta’s hybride stem kwam voort uit de castraattraditie en haar deels nog geïdealiseerde stem 
was nauwelijks een bedreiging voor de maatschappelijke status quo. Callas brak met de tradi-
tie van de gedomesticeerde coloratuursopranen in het belcantorepertoire en haar hybride stem 
was destijds wel degelijk subversief. Bovendien maakt het nogal wat uit of het referentiekader 
van het publiek Rossini of Radiohead is.  
   Alle uitvoeringen van ‘Ah! non credea mirarti’ zijn dan ook vooral authentiek voor hun ei-
gen tijd (zoals we dat nu zien tenminste). Ik wil als voorbeeld van een authentieke uitvoering 
van ‘Ah! non credea mirarti’ van onze tijd van smeltende gletsjers de opname van Cecilia 
Bartoli uit 2007 kort bespreken: 

                                                 
1 Celletti, A History of Bel Canto, pp. 188-210. 
2 Seletsky, ‘The Performance Practice of Maria Callas’, pp. 587-595. Seletsky verwijt Callas onder meer dat ze 
geen weet had van de geïmproviseerde triller in cadensen; zoals we zagen in ‘Ah! non credea mirarti’ kan dit 
evengoed als een interpretatieve keuze worden uitgelegd.  
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 Afbeelding 1. Spectrogram van de eerste sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ gezongen door Cecilia Bartoli.3  
 
Bartoli claimt met haar album Maria, waarop ‘Ah! non credea mirarti’ verscheen, historische 
authenticiteit: ‘Since Norma is by Mr. Bellini and not by ‘the tradition’, I – as an interpreter, 
as the composer’s servant – simply recorded this aria with a period orchestra and the dynam-
ics that Bellini wrote in his music.’4 Ondanks deze boude uitspraak plaatst Bartoli zich wel-
bewust in de uitvoeringstraditie van Bellini’s muziek. Met de titel van haar album vereenzel-
vigt ze zich namelijk niet alleen met het vroegnegentiende-eeuwse belcanto van Maria Mali-
bran, maar zet ze zich ook af tegen het naar haar mening al te heroïsche belcanto van Callas.5 
Alleen door te verwijzen naar de traditie kan Bartoli historische authenticiteit claimen. Maar 
hoe historisch authentiek is iemand die de rol van Norma alleen in de opnamestudio kan zin-
gen? En de idee van de uitvoerder als ‘dienaar van de componist’ is al helemaal niet in over-
eenstemming met de uitvoeringspraktijk van Bellini’s tijd. Wat dat betreft hoop ik persoonlijk 
dat de kritische editie van La sonnambula die aanstaande is geen aanleiding geeft tot een ver-
regaande ‘opera-als-tekst’.6  
   Bartoli’s uitvoering lijkt mij ook om andere redenen een typisch product van onze tijd te 
zijn. Wat in haar uitvoering naast het geschakeerde kleurgebruik opvalt, is dat de tekst duide-
lijk verstaanbaar is door haar nadrukkelijke articulatie (zie bijvoorbeeld de scherpe ruisklan-
ken op ‘si presto estinto’ (maat 3)) en door het op originele instrumenten spelende, intieme 
orkest. Weliswaar in overeenstemming met de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk7, maar vol-

                                                 
3 Verschenen op het album Maria (Decca 475 90 77, 2007). 
4 In ‘Diva Fever’, een interview met Marion Rosenberg naar aanleiding van het verschijnen van Maria, in Time 
Out New York, 629 (18-24 oktober, 2007), 
http://www.timeout.com/newyork/articles/opera-classical/23350/diva-fever, geraadpleegd op 27-08-2008. 
5 Ibid. 
6 Voor Natalie Dessay, de Amina in een volledige opname van La sonnambula die deze editie al gebruikt (Virgin 
Classics 3951382, 2007), is er in ieder geval nog voldoende ruimte voor ‘opera-als-uitvoering’. 
7 Voor Garcia zijn beklemtoonde medeklinkers een belangrijk expressiemiddel, zie Complete Treatise: Part 
Two, pp. 21-27. 
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gens mij vooral een teken dat in de huidige Westerse samenleving vrouwen binnen en buiten 
de muziek allang niet meer monddood worden gemaakt (al blijft er natuurlijk altijd nog wat te 
wensen over). Ook hoeft vrouwelijke seksualiteit niet langer te worden verhuld of louter te 
dienen ter bevrediging van mannelijke fantasieën. Net als in veel popmuziek is Bartoli’s li-
chamelijkheid op de heldere opname hoorbaar via ademgeluiden (zie bijvoorbeeld de ademha-
ling tussen /lo/ en /che’un/ (maat 7)) die in onze cultuur vaak worden geassocieerd met erotiek 
en seks.8 Maar zonder dat ze daarmee vervalt in pornografische clichés, daarvoor zijn haar 
zuchten en steunen te beheerst en te geïntegreerd in haar zang. Verder straalt Bartoli controle 
en ambitie uit met haar belcantoproject. Maria kwam voort uit haar eigen levenslange fascina-
tie voor de vrijgevochten Malibran en niet uit een door studiobazen bekonkelde repertoire-
uitbreiding. Bartoli was zo nauw betrokken bij de productie van het album dat het publiek de 
indruk kreeg dat ze zelfs de vrachtwagen nog bestuurde van het mobiele Malibranmuseum dat 

ter promotie van de cd diverse steden aan-
deed.  
De coverfoto van het album toont wederom 
een diva met juwelen maar er is wel wat ver-
anderd (zie afbeelding 2). Ten eerste behoor-
de de armband die Bartoli draagt aan Mali-
bran toe en wordt er nog maar eens mee 
verwezen naar de uitvoeringstraditie (oud en 
nieuw versmelten doordat op de zwartwitfoto 
de armband als enige is ingekleurd). Ten 
tweede kijkt Bartoli zelfverzekerd als aan-
trekkelijke vrouw in de camera; op foto’s in 
het begeleidende boekwerk toont ze even 
zelfbewust haar lichaam in sensuele galajur-
ken.9   
 
Afbeelding 2. Cecilia Bartoli op de cover van Maria. 
 

Samen met haar zwoele lage vrouwenstem maakt dit alles van Bartoli een moderne onafhan-
kelijke en sexy vrouw. Bartoli’s binnenkort te verschijnen volledige opname van La sonnam-
bula zal duidelijk moeten maken welke positie haar Amina op de Alp inneemt maar de breuk 
in de melodie van ‘Ah! non credea mirarti’ na de allereerste noot suggereert alvast dat zij de 
idylle vanaf het begin van de opera niet zal belichamen.10 
   Daarmee kom ik tot besluit op de historisch minst authentieke uitvoerder van ‘Ah! non cre-
dea mirarti’ denkbaar: Wenarto. Ook hij is zich bewust van de traditie (‘Again Please forgive 
me Maria !!!!!’) maar trekt er zich niets van aan (ofschoon hij met het schilderij van een vul-
kaan verwijst naar de ‘Siciliaanse Alpen’ van Bellini’s partituur11). Met zijn ‘fifteen seconds 

                                                 
8 Bosma & Pisters, Madonna, pp. 41-43. 
9 André merkt op dat Bartoli te boek staat als ultrafeminiene zangeres. Hoewel haar stem er geschikt voor is, 
zingt Bartoli nauwelijks in travestie in het theater. Alleen op haar recitalalbums zijn aria’s te vinden uit castraat- 
en travestierollen maar daar staan altijd zeer vrouwelijke foto’s in de cd-boekjes tegenover. Voicing Gender, pp. 
95-96. Overigens is dit nog een argument tegen Bartoli’s vermeende historische authenticiteit. 
10 In de tweede sectie van ‘Ah! non credea mirarti’ blijft Bartoli nadrukkelijk kleuren, ontbreekt de triller en im-
proviseert ze niets. Naast de ademgeluiden onderscheidt ze zich van Callas vooral door de slotcadens die ze on-
der één adem zingt als een terloopse versiering. De Elvino op de volledige opname zal Juan Diego Flórez zijn 
die over een Rubiniaanse hoogte beschikt maar in het modaalregister; dit belooft een interessante confrontatie te 
worden. 
11 Het is om heel precies te zijn Wenarto’s schilderij ‘Mount Vesuvius’ en dus niet de Etna (zie: 
http://www.homepage.mac.com/wenarto/sale ). 
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of fame’ en ironische vermenging van ‘hoge’ kunst (een canonieke aria van Bellini) en ‘lage’ 
kunst (de zangstem uit populaire tradities) is zijn kitscherige uitvoering een typische campui-
ting. Camp overdrijft daarnaast allerlei stereotypen die daardoor tegelijkertijd worden onder-
mijnd en bekrachtigd.12 Behalve dat Wenarto enkele clichés uit de operapraktijk op de hak 
neemt (de pathetische gestiek en gezichtsexpressie bijvoorbeeld), zet hij door als man een aria 
voor vrouwenstem in zijn modaalregister te zingen de seksepatronen in de opera tussen aanha-
lingstekens en toont hij aan hoezeer zij tijd- en plaatsgebonden constructies zijn. De idee van 
een stabiele, authentieke identiteit van Amina komt zo op losse schroeven te staan. Wenarto’s 
uitvoering is daarmee even authentiek voor onze tijd van deconstructie en ‘gender bending’ 
als die van de geëmancipeerde Bartoli. Er is voorgesteld om de kameleontische en met sekse-
stereotypen spelende popster Madonna vanuit een campstandpunt te benaderen.13 Ik stel voor 
hetzelfde te doen ten aanzien van de uitvoeringsgeschiedenis van ‘Ah! non credea mirarti’. 
 

                                                 
12 Bosma & Pisters, Madonna, pp. 115-119. 
13 Ibid., p. 117. 
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Bijlage Bron-filtermodel 
 
Het bron-filtermodel veronderstelt bij de totstandkoming van het spraakgeluid een scheiding 
tussen de stembandtrilling en de resonanties in de ruimtes boven de stembanden.1 Bij de pro-
ductie van een spraakklank wordt in de longen een overschot aan luchtdruk opgebouwd door 
de werking van buikspieren, middenrif en tussenribspieren. De stembanden worden bij stem-
geving naar elkaar toe bewogen (adductie) en sluiten het strottenhoofd (larynx) af. De over-
druk in de longen duwt de stembanden vervolgens van elkaar af. Nu er lucht door deze ope-
ning stroomt (de stemspleet of glottis genoemd), treedt het Bernoulli-effect in werking: bij 
toenemende luchtstroomsnelheid neemt de luchtdruk haaks op de luchtstroom af. In de nauwe 
doorgang van de stemspleet gaat de lucht sneller stromen, er ontstaat een onderdruk die een 
zuigende werking op de stembanden uitoefent die daardoor weer dichtklappen. Onder de ge-
sloten stemspleet bouwt zich opnieuw druk op en de cyclus herhaalt zich.2  
   Geluid kan worden gedefinieerd als een snelle opeenvolging van luchtdrukvariaties die zich 
voortbewegen door de lucht en vervolgens worden opgevangen door het gehoor; daar worden 
ze omgezet in zenuwimpulsen die naar de hersenen worden gestuurd en een sensatie teweeg-
brengen. De door opening en sluiting van de stembanden ontsnappende luchtstootjes nemen 
we dan ook waar als geluid. Bij een regelmatige stembandtrilling bepaalt het aantal maal dat 
de stemplooien openen en sluiten de grondfrequentie die correspondeert met de waargenomen 
toonhoogte van het geluid (het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt in Hertz (Hz)). 
Dit stembrongeluid is een samengesteld periodiek geluid, dat wil zeggen dat het bestaat uit de 
grondfrequentie en een reeks harmonischen met frequenties die een veelvoud zijn van de 
grondfrequentie. Kenmerkend voor het stembrongeluid is dat het uit vele harmonischen be-
staat waarbij de sterkte van elke harmonische bij gemiddelde luidheid afneemt met ongeveer 
12 decibel (dB) per octaaf. Deze eigenschap van het brongeluid kan in een spectrum worden 
weergegeven (zie afbeelding 1). Een spectrum geeft voor een klank op één moment in de tijd 
de frequenties (horizontale as) en hun sterkte (verticale as) weer. 

 
Afbeelding 1. Spectrum van het stembrongeluid met zijn karakteristieke aflopende spectrale helling.  

                                                 
1 Een gedetailleerde en toegankelijke inleiding in deze materie biedt het boek Algemene Fonetiek van A.C.M. 
Rietveld & V.J. Van Heuven.  
2 Het openen en sluiten van de stembanden komt dus niet tot stand door snelle spiersamentrekkingen zoals wel 
eens wordt gedacht; onze spieren en ons zenuwstelsel voorzien niet in samentrekkingen van vele honderden ke-
ren per seconde. Nadat de stembanden eenmaal zijn geadduceerd, komt de stembandtrilling tot stand door de 
combinatie van de luchtdruk en het Bernoulli-effect. 
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Boven de stemspleet vormen de keelholte, de mondholte en soms ook de neusholte samen het 
aanzetstuk. Het aanzetstuk fungeert als een akoestische resonator waarin bepaalde frequenties 
uit het stembrongeluid beter en andere frequenties juist slechter worden doorgegeven. We 
spreken ook wel van een akoestisch filter. De resonantie-eigenschappen van het spraakkanaal 
kunnen we onafhankelijk bespreken van de eigenschappen van het stembrongeluid, vandaar 
het bron-filtermodel. De combinatie van beiden vormt het uiteindelijke spraakgeluid. Daarbij 
moet ook nog rekening worden gehouden met de akoestische uitstraling van de mond die on-
geveer verloopt via een helling van +6 dB per octaaf. De combinatie van een bronspectrum 
met een helling van -12 dB/octaaf en de afstraling van +6 dB/octaaf leidt ertoe dat het spraak-
spectrum gemiddeld een helling heeft van -6 dB/octaaf (zie afbeelding 2).   
 

 
Afbeelding 2. Combinatie van het stembrongeluid met het aanzetstuk en de uitstraling van de mondopening. 
 
Articuleren is het vormen van het aanzetstuk waardoor verschillende holtes met ieder eigen 
resonantiefrequenties ontstaan. Deze resonanties van het aanzetstuk worden formanten ge-
noemd. Formantfrequenties zijn bepalend bij de waarneming van spraakklanken. Het gehoor 
is gevoelig voor geluiden die eruit springen en er bestaat een systematische relatie tussen 
waargenomen spraakklank en de frequentie van de eerste twee formanten (F1 en F2). Hun 
precieze frequentie hangt af van de vorm van het aanzetstuk die wordt beïnvloed door de 
stand van de onderkaak, de positie van de tong, de lipronding en de positie van het strotten-
hoofd. De effecten van formanten drukken zich als pieken uit in het spectrum doordat harmo-
nischen in de buurt van een formantfrequentie krachtiger zijn dan de harmonischen die tussen 
twee formantfrequenties liggen. Formanten zijn niet direct afleesbaar uit een spectrum maar 
alleen te schatten via een omhullende (zie afbeelding 3). 

 
Afbeelding 3. Spectra van drie verschillende klinkers. De pieken van de omhullende duiden op de formanten. De 
verschillende posities van F1 en F2 maken de klinkers onderscheidbaar in de waarneming.  
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Tot nu toe zijn alleen klinkers besproken, stemhebbende klanken die zonder obstakel in het 
aanzetstuk worden gerealiseerd. Medeklinkers onderscheiden zich van klinkers doordat de 
luchtstroom ergens in het aanzetstuk op een hindernis stuit. Ze kunnen stemhebbend zijn (bij-
voorbeeld de /v/ of de /z/, zie afbeelding 4) of niet-stemhebbend zijn (bijvoorbeeld de /f/ of de 
/s/, zie afbeelding 5). Het zijn (deels) niet-periodieke klanken wat zich in het spectrum als ruis 
aftekent. 

 
Afbeelding 4. Spectra van enkele stemhebbende medeklinkers (fricatieven) waarin een combinatie zichtbaar is 
van harmonischen en ruis. 
 

 
Afbeelding 5. Spectra van enkele stemloze medeklinkers (fricatieven). De voor klinkers karakteristieke spectrale 
helling met harmonischen op vaste afstanden ontbreekt. De onregelmatigheid in het spectrum wijst op ruisklan-
ken. 
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