
 
 
 
 

GLUCK 
 
Onlangs schafte ik op cd de opera L'innocenza giustificata van 
Christoph Willibald Gluck aan.  Het is 'Gluck' en niet 'von Gluck', zoals ik 't eerder in een van 
mijn afleveringen abusievelijk noemde; dit komt wel vaker voor. Er schijnt een familielid van 
Gluck te zijn geweest, die ijdelheidshalve dat 'von' aan zijn naam toevoegde. Daar kreeg 
onze Gluck het van mee.  Waarom pleeg ik nou zo'n aankoop? Gluck heeft vele opera's 
gecomponeerd, een veertigtal, in het Italiaans en/of Frans. Ik heb er al een aantal van, de 
beroemde Orfeus en Euridice, de eenakter Le cinesi (1754), Alceste, zijn beste zeggen 
kenners (1767), en de beide Iphigenia's, in Aulide (1774) & in Tauride (1779). Hiermee heb 
ik de harde kern van Gluck's opera-oeuvre audio(visueel) binnen handbereik - waarom moet 
er dan óók nog een vroegere, relatief onbekende eenakter bij? Ik zal dit uitleggen.  
 
Momenteel ben ik al enige maanden bezig een reeks componistenbiografieën te lezen. Ik 
nam me voor, aan de hand van wat ik in mijn muziekboekenkast aantrof, achtereenvolgens 
de levensbeschrijvingen van Palestrina, Lassus, Monteverdi, Gluck, Salieri, Rossini, Berlioz 
en Wagner door te nemen. Leek me voor een liefhebber van Klassiek en Opera zoals ik heel 
instructief.  
 
Zeker, het is een verbrokkeling in allemaal persoonsgeschiedenissen. En er zijn zat 
algemene geschiedenisboeken over Klassiek resp. Opera met een keurig overzicht over hoe 
het allemaal sinds 2000 jaar verlopen is. Maar dan betreft het toch vooral het 'geraamte' van 
het historische geheel. In een biografie zitten veel meer de 'vezels', 'sappen' en 'vellen' van 
het beschreven leven. Het is dan weliswaar meer toegespitst op één hoofdpersoon, maar in 
het kielzog van zo'n verhaal krijg je toch veel informatie mee over de tijd waarin hij leefde (hij, 
inderdaad, allemaal mannen). 
 
Dit geldt dubbel nu het, zoals de oplettende lezer ziet, over een chronologisch 
aaneensluitende reeks biografieën gaat, van componisten die tussen 1525 en 1880 min of 
meer opeenvolgend hebben geleefd. Dit is ook precies het motief waarom ik het karwei op 
me nam: kennis nemen van een tijdspanne, met name in de operageschiedenis, via 
persoons- i.p.v. tijdsgeschiedenissen. De boeken kwamen ooit, merendeels door aankoop op 
rommelmarkten e.d., in mijn kast te staan, wachtend op hun beurt (en dus ook de aanleiding) 
om te worden gelezen. 
 
Ik ben inmiddels met Berlioz bezig. Er komt nog iets bij. Het is nog niet zo lang geleden dat 
de operageschiedenis, afgemeten aan de opvoeringspraktijk, op zijn vroegst bij Mozart leek 
te beginnen. Opera - dat was uiteindelijk helemaal iets van de 19e eeuw, te beginnen met 
Rossini en Von Weber (ja, nu wél 'von'), resp. aanlopend naar de operamastodonten Verdi 
en Wagner. Nu gaat het in het komende seizoen gebeuren dat in het Amsterdamse 
Muziektheater een cyclus van 3 Monteverdi-opera's langskomt en er wil nog wel eens een 
opera van bv. Handel op de rol staan, maar Monteverdi, Handel, pakweg een halve eeuw 
terug?  
 
Ik heb even een blik geslagen in een boek dat ik nog niet zo lang geleden voor een 
afbraakprijs in een Nijmeegse boekhandel aantrof, Annalen van de operagezelschappen in 
Nederland 1886-1995, een indrukwekkend in rood satijn-aanvoelend kaft gehuld boekwerk: 
1280 pagina's dik, exclusief registers ruim 1000 pagina's, overigens niet uitputtende, 
chronologische opsomming van in Nederland gepasseerde opera-uitvoeringen over 



bedoelde 110 jaren, fantastisch!  Ik wilde bv. eens weten wanneer ik rond 1950 mijn eerste 
live-ervaring met opera heb gehad, een weelderige, luisterrijke [!] uitvoering van Gounod's 
Faust met klinkende namen als Greet Koeman, Frans Vroons, Siemen Jongsma in de 
Utrechtse Stadsschouwburg. Het moet de zelfde Nederlandse Opera-productie zijn geweest, 
die op 13 september 1949  in Amsterdam ging. Achter 'muzikale leiding' staat een ? - ik denk 
dat ik wel weet wat daar moet staan: Jean Martinon. 
 
Zoals gemeld, sloeg ik een blik in dit boek en ik zag rijen en rijen uitvoeringen van opera's als 
Aida, De barbier van Sevilla, La Bohéme, Carmen, Cavaleria rusticana, Faust, Lohengrin, 
Rigoletto en andere 19e-eeuwse klappers. Voor het overige was het mondjesmaat, en dit 
terwijl in de 18e eeuw misschien wel veel meer opera's zijn geschreven dan in de 19e (50 
opera's per componistenleven was toen geen uitzondering), waarop tot nu ook nog eens een 
hele eeuw muziekdramatisch werk volgde.  
 
Waartoe deze afdwaling? Getuige het voorgaande moet verdieping in een ris biografieën, die 
een stuk operageschiedenis beslaan, dat niet zo binnen de gezichtskring ligt maar toch veel 
vertelt over de wortels er van, voor de liefhebber heel spannend zijn. Palestrina en Lassus 
lijken een beetje buiten de koers te liggen, en inderdaad schreef de eerstgenoemde 
overwegend kerkmuziek. Maar zijn rivaal Lassus is bij uitstek de man van de madrigalen en 
zou, in aanmerking genomen dat menig madrigaal als een voorvorm van opera kan gelden, 
zeg een eeuw later gewis een operacomponist zijn geweest. De andere namen verwijzen 
naar componisten die elk een vooraanstaande positie in de historie van de operamuziek 
hebben ingenomen. Gluck is er één van.  
 
Het boekje, waaruit ik nadere wijsheid over Gluck opdiepte, is van Alfred Einstein (1880-
1952), ook gezaghebbend met een spraakmakende biografie over Mozart. Gluck (1714-
1787), van huis uit een Beier, geboren in een dorpje dicht bij de Boheemse subs. 
Tsjechische grens, staat bekend als een 'hervormer'. Het 18e-eeuwse opera-componeren 
werd aanvankelijk beheerst door een Napolitaans model: de zang stond centraal, het moest 
vóór alles de zangers naar de zin gemaakt worden, uiteraard onder druk van de voorkeuren 
van het publiek: dit wilde vooral zien (en horen) tot welke prestaties solisten in staat waren. 
Zo veel verschilde dit niet van de publieken die nu van hun sporthelden alsmaar 
hoogstandjes verwachten. Bij zo veel nadruk op de zang tilde men er niet zo zwaar aan dat 
daarbijde overige muzikale uitwerking (in de orkestbak) en ook het drama, de voortgang van 
het verhaal, wel eens in de verdrukking kwam. Wat bv. In de Matheuspassie tot prachtige 
effecten leidt - de aria"s als een meditatief rustpunt in het verloop van de (lijdens)-
geschiedenis – leidde in de 'Italiaanse opera' vaak genoeg tot een gaande weg als storend 
ervaren onderbreking van de verhaallijn, en dit alleen om de zanger in de gelegenheid te 
stellen uitvoerig zijn/haar kunstje te vertonen. De zogenoemde da-capo-aria was een vehikel 
voor allerlei verfraaiingen en versieringen en herhalingen.  
 
De man die krachtig met deze dominante stroming is verbonden was Pietro Metastasio 
(1698-1782), de keizerlijke hofdichter in Wenen, die menig beroemd en bij componisten 
populair libretto afleverde. Hij was een Europese autoriteit, een goeroe, die via zijn teksten 
van hoog literair gehalte grote invloed op de regels van het operacomponeren uitoefende. 
Metastasio ontleende voor zijn operateksten veel aan verhalen en toneelwerken uit de 
Griekse en Romeinse tijd. Dat onderbreken van de handeling voor vocale stunts in de, wat 
ook wel wordt genoemd, bel-cantoopera's zal iets te maken hebben met de 'reien' in die 
antieke tragedieën (denk ook bij bv. Vondel's toneelstukken aan de reien waarin even 
bezinnend buiten de handeling wordt getreden).  
 
Hoewel Gluck toch nog een kleine 20 teksten van Metastasio 'op opera' heeft 'gezet', zijn zijn 
hervormingen verbonden met de namen van operadirecteur Giacomo Durazzo (1717-1794) 
en letterkundige Ranieri da Calzabigi (1714-1795). Het is Calzabigi die voor de twee 

belangrijkste opera’s van Gluck, Orfeo ed Euridice (1762) en Alceste (1767), de teksten 



leverde - opera's waarin de hervormingsideeën het eerst en duidelijkst zijn uitgewerkt. Aan 
de uitgave van de partituur voor Alceste gaat zelfs een befaamde verklaring vooraf, 
ondertekend door Gluck maar waarschijnlijk geschreven door Calzabigi, waarin wordt 
uiteengezet van welke beginselen Gluck bij het componeren van deze opera is uitgegaan.  
 
Er moest een zo groot mogelijke harmonie zijn tussen muziek en libretto, waarbij de muziek 
de dichtkunst moest dienen. Gluck bande alle vocale verfraaiingen, versieringen en 
herhalingen uit. Recitatief en aria gingen als onderdeel van de handeling veel meer in elkaar 
over. Zo'n bekende aria als ‘Che faro senza Euridice’ is geen beschouwelijke overweging 
meer op enige afstand van het toneelgebeuren, maar drukt direct het verdriet uit van Orfeo 
bij het verlies van Euridice. Ook de koren worden uit hun decoratieve functie gehaald en in 
de handeling betrokken. Kortom, Gluck doorkruiste alle toendertijd ingeburgerde gebruiken 
die het volgen van het verhaal in de weg konden staan. Hoewel hij ook aan verhalen uit de 
oudheid ontleent, zijn de vocale bijdragen onderdeel van de verklankte geschiedenis 
geworden.  
 
Het verschil is ook voor onze oren inderdaad frappant. Neem het contrast eens waar tussen 
een opera van G.F. Handel, Serse bv. (met het beroemde ‘Ombra mai fu’ [Largo]), waarin 
recitatieven en aria's  onderling strikt gescheiden elkaar eentonig opvolgen, en Orfeo ed 
Euridice met zijn dóórlopende steeds in muziek uitgewerkte verhaallijn. (Dat een opera van 
het 'oude' type overigens ook onderhoudend kan zijn, ervoer ik eerverleden jaar bij een 
uitvoering van Mozart’s Mitridate in Londen.)  
 
Gluck heeft door in de 18e eeuw een andere wending aan de operageschiedenis te geven 
daar een gelijke positie ingenomen als Wagner in de 19e, toen die in zijn ‘muziekdrama’ de 
lijn van Gluck, nog steeds tegenover de Italianen, als het ware voortzette. In Parijs leidden 
zijn ingrepen in de traditie tot een strijd tussen voor- en tegenstanders, zoals wel bekend de 
strijd tussen ‘Gluckisten’ en ‘Piccinnisten’ genoemd. De laatsten wilden aan het napolitaanse 
operamodel vasthouden en voerden Nicoló Piccinni (1728-1800) als hun voorman op, 
hoewel deze, in die dagen vooraanstaande, operacomponist zelf niet zo veel op Gluck's 
inzichten tegen had. Het ging toen vooral om de hiervoor al te bevroeden vraag of in een 
opera ‘de muziek de dichtkunst’ (het 'woord' dus) moest dienen of andersom. De beruchte 
(?) Antonio Salieri componeerde er later (1786) een eenacter over, Prima la musica e poi le 
parole. Een zelfde spanning heeft in de 19e eeuw tussen Wagner en Verdi bestaan. Het is 
merkwaardig dat Verdi met zijn Otello het ideaal van ‘harmonie tussen muziek en libretto’ 
waarachtig het dichtst benaderde. 
 
Nu terug naar de aanhef van dit stuk. Waarom koop ik nou zo'n in 1755, dus ver voor het met 
de vernieuwingen ernst werd, oeropgevoerd operaatje L'innocenza giustificata - waarover je 
je, terzijde, verbaasd kunt afvragen dat er nog een opname van in de handel is (ondanks alle 
tegenwind in de klassieke cd-handel sta je versteld wat er allemaal aan bizonders nog 
uitgebracht wordt)? In het boekje over Gluck las ik dat deze opera ‘a declaration of war 
against Metastasio’ was, al was het libretto van Metastasio zelf. ‘Here is no longer ... a 
conventional spectacle with music to flatter the vanity of singers, but a musical drama’. Het 
bleek dat Count Durazzo voornoemd met bewerkingen van de tekst voor met name de 
recitatieven in Metastasio's libretto het karakter van het werk een draai had gegeven, die 
ertoe leidde dat Einstein kon schrijven: ‘Gluck's collaboration with Durazzo, and with it his 
activity as reformer of the opera, begins with L'innocenza giustificata ’! Dát moet ik 
meemaken, dacht ik, en ik sloeg het schijfje terstond in... 
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