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Opera = Italië 
  
Opera is Italië. In ieder geval historisch gezien. Maar zeker ook existentieel. Opera zit de 
Italianen in de aderen, in de ingewanden, in de zenuwbanen, in de trommelvliezen. Ze 
hebben dan ook ruim de tijd gehad om het zover te laten komen. In de boeken staat dat de 
geschiedenis van de opera omstreeks 1600 in Midden-Italië ontstond, met name in Florence, 
in kringen van geïnteresseerden, camerata genoemd. In zover klopt het dus al. Wel heb ik 
een album in mijn bezit met een werk La favola di Orfeo uit 1494, een eeuw eerder dus. De 
ondertitel luidt "Musik von einer Komponistengruppe am Hofe von Mantua". Er werkten 
inderdaad vier komponisten aan mee. Ze bestaat uit een reeks madrigalen op een tekst (van 
zekere Poliziano) die een uitgebreide versie van het verhaal van Orfeus en Euridice uitbeeldt, 
letterlijk, want het was de bedoeling dat het geheel in scène werd gezet. 
 
Er zijn weliswaar eerder verbanden tussen muziek en toneelspel gelegd, in de Middeleeuwen 
al, bij de minstrelen en ook in kerkelijk verband. Een beroemd geval is het zangspel Le jeu de 
Marion et Robin van Adam de la Halle (1237-1286). Ik heb het sinds lang op een epeetje, 
maar er bestaat intussen ook een cd van. En er waren in de 12e eeuw opvoeringen 
van "liturgische drama's" waarin bijbelse verhalen passiespel-achtig muzikaal 
werden doorgespeeld, zoals Danielis ludus en Le jeu des pélerins d'Emmaüs, gecomponeerd 
door anonymi. Het zijn inderdaad allemaal Fransen, maar daar in Frankrijk verdween het 
genre van lieverlee. 
 
De echte wortels van de opera reiken in Italië dus terug naar rond 1500. Een madrigaal 
is soms als een muzikaal eenaktertje te beschouwen. Een prachtig voorbeeld ervan is later 
het madrigaal Gira il nemico insidioso van de beroemdste madrigaalcomponist Claudio 
Monteverdi (1567-1643). Een typische moderne variant is de "gezongen burlesk" Renard van 
Igor Strawinski. Te noemen zijn ook de madrigaal-comedie's L'Amfiparnasso (1594) van 
Orazio Vecchi (1550-1605) en Festino nella sera etc. (1608) van Adriano Banchieri (1567-
1634). 
 

Zonet is de naam gevallen van de man die het 
krachtigst in verband wordt gebracht met het 
ontstaan van de opera: Monteverdi. Hoewel Dafne 

("favola in musica" 1598; verloren gegaan) van Jacopo Peri (1561-1633) als de allereerste 
opera ooit wordt beschouwd, bracht Monteverdi's opera Orfeo uit 1607 deze muziekvorm op 
het hoge kwaliteitsnivo dat een baken werd in de verdere ontwikkeling ervan in Italië zelf 
maar ook daarbuiten. 
 
Overigens is niet alleen de biografie van het verband tussen toneel en muziek van belang 
voor het bestaan van opera. Omstreeks 1600 vond ook een omwenteling plaats van polyfonie 
naar monodie. Dat wat men aanvankelijk muzikaal placht te zeggen in een weefsel van 
koorzangstemmen, verplaatste zich naar een enkele stem waartoe de overige stemmen tot 
instrumentaal begeleidende accoorden werden teruggebracht. Zo'n ontwikkeling is natuurlijk 
bevorderlijk voor het optreden van solostemmen en dit weer voor de inzet van de 
noodzakelijke personages in een muzikaal toneelverhaal. 
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Uitvloeisel van het teruggrijpen naar de antieke beschavingen in de Renaissance deed vele 
componisten in die tijd (en naast de genoemden zijn daar o.a. nog D'Cavalieri, Caccini, Da 
Gagliano, en naderhand Landi, Cavalli, Cesti, Pasquini, Steffani) hun verhalen ontlenen 
aan de werken van Homerus, Vergilius, Ovidius. Het waren vooral die eerder genoemde 
camerata, een soort sociëteiten, waarbinnen men zich literair en geleerd verdiepte in bijv. de 
vraag welke rol (en dat hééft ze) muziek in de Oudheid heeft gespeeld bij uitvoeringen van 
o.m. de tragediën van Aeschylus, Sophocles en Euripides. Daardoor kregen de impulsen om 
muziek en toneel bij elkaar te brengen veel meer body. Hier begon de geschiedenis van de 
opera en dat was in het hart van Italië. 
 
Later in de 17e eeuw verschoof het zwaartepunt van de operageschiedenis van Noord-Italië, 
waar Monteverdi in Venetië nog met een sterke nadruk op verhaalontwikkeling en 
zonder aria's bekende opera's als De terugkeer van Odyssus in het vaderland (1640) en De 
kroning van Poppea (1643) componeerde, naar Zuid-Italie waar  
Allessandro Scarlatti (1660-1725; niet te verwarren met zoon Domenico) in Napels de basis 
legde voor de typische Italiaanse opera, een verschijnsel dat zich tot in de vorige eeuw deed 
gelden en waaraan we o.a. het begrip bel canto ontlenen. En ze deed zich niet alleen in Italië 
gelden. Er waren nogal wat niet-Italiaanse componisten die Italiaanse opera's 
componeerden,- Telemann, Händel, Hasse, Haydn, de jonge Mozart.  
 
Frankrijk maakte pas in de tweede helft van de 17e eeuw kennis met opera en wel door de 
activiteiten van een import-Italiaan Jean-Baptiste Lully (eig. Lulli; 1632-1687) aan het hof van 
de Zonnekoning Lodewijk XIV. Hoewel in Duitsland in 1627 een verdwenen opera Daphne 
van Heinrich Schütz in premiëre schijnt te zijn gegaan en in Engeland in 1689 de korte 
schoolopera Dido and Aeneas van Henry Purcell een eerste uitvoering beleefde, komt in 
deze landen de opera eigenlijk pas in de eerste helft van de 18e eeuw echt van de grond, in 
Engeland vooral door toedoen van Georg Friedrich Händel, een Noord-Duitser die er de 
'Italiaanse opera' introduceerde. In Rusland merken we pas in de tweede helft van de 18e 
eeuw iets van opera, en komt die eigenlijk pas echt tot bloei in de 19e eeuw. Italië is dus 
ook duidelijk koploper in de operageschiedenis. 

  
De Italiaanse opera kenmerkt zich vooral door een op het eerste 
gehoor nogal eentonige afwisseling van recitatief en aria. In het 

recitatief, een soort spreekzingen met klavierbegeleiding, voltrekt zich het verhaal van de 
opera, voornamelijk in mono- en dialogen. In de aria's wordt als het ware een pauze 
genomen om even tot een bezinning op het gebeuren te komen. Dit patroon komen we in de 
passies van Bach ook tegen. In de tijd van Scarlatti groeide de aria uit tot een 
vocale stuntshow van prima donna's en signores. In de zogenoemde da capo aria wordt 
met zijn herhalingen ruim de gelegenheid voor pralende zanghoogstandjes geboden. Hier zit 
hem dat bel canto in, het 'mooie zingen'. 
 

Zo zien we van de tweede helft van de 17e eeuw af tot ver in de 18e 
eeuw de Italiaanse opera floreren. Een stoet meer en minder 

befaamde componisten hebben er aan bijgedragen. Ga ik op mijn eigen grammotheek af, 
dan zie ik aan mijn blikken voorbijkomen Albinoni, Vivaldi, Pergolesi, Leo, Traetta, 
Porpora, Bertoni, Gazzaniga, Salieri, Anfossi, Cimarosa, en met name Giovanni Paisiello 
{1740-1816), één van de fermste rivalen van Mozart op de toenmalige operamarkt. Toch 
doen zich dan al wendingen voor. Niccolo Jomelli (1714-1774) bijv. probeert van de da capo 
aria af te komen. 

Dat zulke veranderingen zichtbaar werden in het geleidelijk als 
keurslijf ervaren Italiaanse patroon, is vooral te wijten (of te 
danken) aan Christoph Willibald Gluck (1714-1787), van huis uit een 

Bohemer (Tsjech, zou je nu zeggen), maar in Italië opgeleid en door heel Europa heen 
werkzaam. Hij pleitte er voor dat het in een opera tekstueel en muzikaal om het verháál moet 
gaan en niet om zangerskunstjes; waarmee Gluck de benadering van Monteverdi in ere hield 
of herstelde. Dat hij daarbij vooral Niccolo Piccinni (1718-1800) tegenover zich vond, in de 
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bekende strijd tussen 'Gluckisten' en 'Piccinnisten' rond dit onderwerp, is betrekkelijk, want 
Piccinni zelf zou niet afkerig zijn geweest van Gluck's ideeën. Deze drongen in de praktijk 
van het opera's componeren in Italië zelf door. Omtrent de eeuwwisseling van 18e naar 19e 
eeuw zien we het operatype ontstaan dat naderhand door beroemdheden als Rossini, 
Donizetti, Bellini en Verdi tot wasdom is gebracht. Natuurlijk blijft het virtuoze zangersdom 
nog van gewicht, het blijft nog altijd Italiaanse opera, niet te verwarren met de Franse of de 
Duitse, maar de gevoeligheid voor een goed gebracht verhaal in een gevariëerder 
opzet neemt toe. 
 
Mozart droeg hier met zijn latere Italiaanstalige opera's (Idomeneo, Le nozze di Figaro, Don 
Giovanni, Cosi fan tutte, La clemenza di Tito) fors toe bij. Er treedt dan een cohort Italiaanse 
componisten aan, die als het ware de tijd rijp maken voor de verschijning van het fenomeen 
Rossini. Gian Simone Mayr (1763-1845) is de, sterk door Mozart beïnvloede, leidende 
componist in deze periode tussen Paisiello en Rossini. Hij is in zijn muziek exemplarisch voor 
het ontstaan van een rijkere harmonie, een gevariëerder ritme, een stoutmoediger moduleren 
en een uitgebreider instrumentarium. Het zijn ontwikkelingen die ook een rol spelen in de 
overgang naar de Romantiek. (Ik las ergens dat Mayr de Italiaanse muziektaal met 'Duitse 
harmonieën' heeft verrijkt.) Mayr was overigens zelf geen Italiaan, maar dat zag je toen vaker 
dat buitenlanders zich in Italië vestigden en helemaal in de Italiaanse muziekwereld 
opgingen. Hij is, terzijde, ook de man die het later zo beroemde Rossiniaanse crescendo 
introduceerde. 
 
Met dat aantreden van Gioacchino Rossini (1792-1868), in gezelschap van Donizetti en 
Bellini, breekt in de 19e begin 20ste eeuw de voor ons grote tijd van de Italiaanse opera aan. 
Ze wordt uiteindelijk volledig gedomineerd door het oeuvre van Giuseppe Verdi (1813-1901). 
Er waren nog wel componisten die toen hun geluid lieten horen, de broers Ricci, Petrella, 
Boïto, Ponchielli bijv., maar het operawerk van Verdi had zich al als een koekoeksjong in de 
Italiaanse operawereld genesteld. Het heeft een rij onvergankelijke meesterwerken 
opgeleverd, van Oberto tot Otello. 
 
Tegen het einde van de 19e eeuw werd Verdi's fakkel overgenomen door een generatie 
componisten die in hun opera's liever het bestaan van gewone mensen ofwel de dagelijkse 
werkelijkheid op de planken brachten dan allerlei mythische verhalen over geloofshelden en 
koningen en krijgslieden enz. Deze beweging werd verismo genoemd. Leoncavallo (Paljas) 
en Mascagni (Cavaleria rusticana) zijn er exponenten van, en uiteindelijk ook Giacomo 
Puccini (1858-1924), in wiens opera's bij wijze van spreken alle muziek in een volontplooid 
belcanto is uitgemond. 
 

Met Puccini eindigt de grote tijd van de Italiaanse opera. Ook aan 
de 20ste-eeuwse Italiaanse muziek heeft zich de explosie 
voltrokken, waarin de geschiedenis van de klassieke muziek 
vanaf 1910 terecht kwam. De opera is daarin nogal 

weggezakt. Moderne(re) werken van Busoni, Respighi, Malipiero, Pizetti, Dallapiccola, Nono, 
Maderna hebben geen groot publiek. Wel worden, getuige de weer toenemende 
belangstelling voor opera, in de laatste decennia ook in Italië weer meer opera's 
gecomponeerd. Een uniek geval is een Rossini-achtige opera Il capello di paglia di Firenze 
van de filmmuziekcomponist Nino Rota (1911-1979). Maar de leidende positie tot een eeuw 
geleden heeft Italië niet meer, al blijft ze wel het operaland bij uitstek, met pakweg 40 
operahuizen die hun repertoire, wat het Italiaanse aandeel daarin betreft, toch nog steeds 
hoofdzakelijk uit die schatkamers van Rossini t/m Puccini betrekken. 
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