
% 

i 
.1 

en er op sommige momenten zou 
weerkeren en dat zij altijd discreet zou 
zijn. Maar welke dichter zal ons het 

gedicht' bezorgen?" De vaagheid 
van Maeterlinck, die zeer veel drie 
puntjes gebruikte, waarbij men meer 
moest begrijpen dan er geschreven 
stond, leek natuurlijk gesneden 
brood. De muziek moest niet alleen 
ondersteunen of illustreren, ze kon 
zelf meer zeggen. Ze kreeg een auto-
nome rol. Dat nam niet weg, dat zo 
een onderneming alleen kon werken 
als men ook de tekst volledig ver-
stond. Debussy wilde dus een nieuw 
huwelijk tussen tekst en muziek. 

Dat is een nobele gedachte. De-
bussy heeft zelf gezegd dat men in het 
muziektheater te veel zingt. "Men 
moet zingen als het verantwoord is en 
zuinig omspringen met pathetische 
accenten. Er moeten verschillen be-
staan in de energie van de expressie. 
Op sommige momenten moet men 
zich tot één enkele kleur beperken, of 
genoegen nemen met een grijze tint. 
(...) Niets mag de ontwikkeling van 
het drama in de weg staan. Elke 
muzikale ontwikkeling die niet opge-
roepen wordt door de tekst is fout ." 
Met weinig verbeelding hoort men zo 
dat de opera, zoals Verdi hem schreef, 
hier als schietschijf dient. Debussy 
zou het dus beschaafder en complexer 
doen. Maar hij vergat één ding: de 
tekst van Maeterlinck blijft banaal 
klinken. In het begin van het stuk kan 
men het volgende beluisteren : "Ne me 
touchez pas ! Ne me touchez pas... ou 
je me jette a l'eau !... — J e ne vous 
touche pas... Voyez, je resterai ici, 

contre l'arbre. N'ayez pas peur. Quel-
qu'un vous a-t-il fait du mal ? — Oh !, 
oui, oui, oui." Ik kan begrijpen dat 
Debussy alle 'drie puntjes' met iets 
wilde opvullen, maar geen mens kan 
mij aanpraten dat de woorden zelf 
ook maar op één noot muziek zitten te 
wachten. Als deze woorden opgebla-
zen worden door zangers en een groot 
symfonieorkest, klinkt hetbanaledub-
bel banaal en dus licht belachelijk. 
Het is iets waar de eerste kritische 
luisteraars niet doof voorwaren. Jules 
Renard zei terecht: "Het is een gezon-
gen conversatie (...) En dan die opeen-
volging van noten. Als het geluid van 
de wind. Ik hou meer van het geluid 
van de wind." Ik kan in deze opmer-
king inkomen, want het geluid van de 
wind heeft zin. De notenkronkels in 
deze opera zijn in grote mate gratuit, 
slechts het produkt van een conventie. 
Meteen mankt zijn hele opzet. Als 
men iets beluistert, dat echt niet hoeft, 
geen duidelijke vorm heeft, en maar 
zonder ophouden doorgaat, dan 
krijgt men de indruk dat men met 
drukdoend gebabbel te maken heeft. 
Het is een aberrante opvatting, die 
veel muziektheater van de twintigste 
eeuw teistert: men vindt het terug bij 
Strauss en bij Britten. 

In het geval van Debussy is dat erg 
spijtig, want als men zijn oor te 
luisteren legt bij het orkest, hoort men 
niets anders dan een prachtige, subtie-
le sliert van klankkleuren, al zal ook 
hier de afwezigheid van echte span-
ning en ontspanning wel aanleiding 
geven tot een zekere eentonigheid. 
Het gevolg is dat, hoe men het ook 

draait of keert, deze opera de indruk p e U é a s f), M é U s a n d e 
nalaat veel te lang te .zijn. Enkele (KMS) 
momenten zijn dramatische uitschie- Foto J.P. Bauduin 
ters, maar heel grote delen zijn niet 
veel meer dan stilstand. Bij de sterfscè-
ne van Mélisande komt er niet veel 
inspiratie meer aan te pas, zodat het 
geduld van de operaliefhebber erg op 
de proef wordt gesteld. 

E.T. als femme fatale 
Al deze tekortkomingen van het 

werk als dramatische structuur nemen 
niet weg dat André Delvaux er veel 
voor voelde om dit werk op de scène te 
brengen. Zijn eigen filmoeuvre valt 
trouwens ook niet op door zijn 
boeiende narratieve karakter. Op dat 
punt vindt Delvaux Maeterlinck mak-
kelijk. Nochtans was Delvaux niet 
volledig tevreden met de vertelling. 
Hij is alleen verslingerd op de muziek. 
Twaalf jaar geleden reeds wilde hij 
van het gegeven een film maken. 

"Die film zou ik gemaakt hebben 
in de lijn van het magisch realisme," 
zegt hij, "ik zou uitgaan van bestaan-
de decors. Ik dacht aan de monding 
van de Schelde, waar zee, land en riet 
samenkomen, waar men het verschil 
tussen ebbe en vloed nauwelijks 
merkt. Voor het huis van Golaud had 
ik een rotsige locatie in Bretagne 
gevonden. Ik wilde toen reeds uitgaan 
van de aftakeling van een tirannieke 
macht. Dat zou geen politieke versie 
van het verhaal opleveren. Ik wilde 
alleen laten zien hoe het gezag teniet 
gaat. Golaud heeft een teer pun t : zijn 
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