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BROEIENDE PASSAGES

DE HELDINNEN
VAN MEL BONIS

baar via arpeggio’s op de piano: eindeloos op- en
neergaande, gebroken akkoorden die associaties
oproepen met de parelende klanken van een harp.
Daarbij koppelt Bonis harmonieën los van hun traditionele functie, zodat ze als kleurrijke, poëtische
klankwolken in het luchtledige zweven. Deze
impressionistische compositietechniek werkt ideaal
om weelderig haar, maar bijvoorbeeld ook kabbelend
water, te verklanken. Dat laatste deed ze in Ophélie,
een betoverende pianocompositie die in 1998
postuum is uitgegeven. Al bij de mysterieuze, druppelende openingsklanken zie je voor je geestesoog
Ophelia gewichtloos in het water drijven, omlijst
door haar sierlijk uitwaaierende jurk en lange haar. Je
hoort de ingetogen, melancholische schoonheid van
dit jonge meisje uit Shakespeares tragedie Hamlet, dat
aan liefdesverdriet ten onder gaat en in dit pianowerk
nog even tussen dood en leven zweeft, om weldra weg
te zinken naar de bodem.

Muziekjournalist Myrthe Meester vindt het onterecht dat er zo
weinig vrouwelijke componisten in de canon staan. Deze editie buigt
ze zich over MEL BONIS (1858-1937), een Franse componiste die haar
eigen vrouw-zijn voor de wereld verborg, maar vele composities aan
legendarische vrouwen wijdde.
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COMPLEXE PERSOONLIJKHEID

Ook Bonis zelf kende liefdesverdriet en had lange tijd
een geheime minnaar. Als 21-jarige conservatoriumstudente was ze hartstochtelijk verliefd geworden op
de dichter en zangstudent Amédée Hettich. Maar
zodra haar conservatieve ouders ontdekten dat hun
dochter wilde trouwen met een toekomstig musicus
(oftewel een bohemien en arme sloeber), dwongen ze
haar om haar studie voortijdig af te breken en huwelijkten ze haar uit aan de 22 jaar oudere, rijke ondernemer Albert Domange. Toch bleven Bonis en
Hettich elkaar ook daarna heimelijk ontmoeten,
meestal bij hun gezamenlijke uitgever of na afloop van
concerten. Toen Bonis per ongeluk zwanger raakte van
haar minnaar, bracht ze – om haar groeiende buik te
verbergen – een groot deel van haar zwangerschap bij
een voormalige dienstbode door, terwijl ze haar gezin
wijsmaakte dat ze een medische behandeling in
Zwitserland onderging. Direct na de bevalling stond
ze haar buitenechtelijke dochter ter adoptie af.
In haar biografie Mel Bonis, femme et compositeur
(2000) omschrijft Bonis’ achterkleindochter Christine
Géliot haar als “een complexe persoonlijkheid”, die
levenslang met schuldgevoelens worstelde. Enerzijds
probeerde ze de rol van Madame Domange zo goed
mogelijk te vervullen, als keurige katholieke huisvrouw en toegewijde moeder voor haar vele kinderen,
maar tegelijk bleef ze altijd Mel Bonis, de minnares,
componiste en vrije vrouw, die een groot geheim met
zich meedroeg. Deze diepe tegenstrijdigheden in haar
leven verklaren misschien waarom ze zich tot zeer
uiteenlopende heldinnen aangetrokken voelde, die
allemaal een eigen compositie van haar kregen.

Mélanie Hélène
Bonis bofte dat
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ze haar naam gemakkelijk kon verbasteren tot het genderneutrale
Mel Bonis. Zo kon ze haar composities ondertekenen met haar
‘eigen’ naam, zonder dat ze haar vrouw-zijn aan muziekliefhebbers en -critici hoefde prijs te geven. In de tijd waarin Bonis
actief was, rond het fin de siècle, was het nog steeds veel gebruikelijker dat kunst óver vrouwen ging (van de maagd Maria tot de
wraakzuchtige Medea) dan dat ze dóór vrouwen van vlees en
bloed werd gemaakt. Een mannelijk of genderneutraal pseudoniem bespaarde je als vrouwelijke componist dan ook een hoop
gedoe en vergrootte je kans op succes.

GOLVENDE LOKKEN

Een 27-jarige Mel Bonis geschilderd door
Charles-Auguste Corbineau in 1885
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Met deze kennis in je achterhoofd is het grappig dat juist Bonis’
meest succesvolle composities een vrouwennaam dragen: niet die
van haarzelf, maar van literaire en mythologische personages.
Populair was bijvoorbeeld haar pianowerk Mélisande (1898), over
de beeldschone titelheldin uit Maeterlincks toneelstuk Pelléas et
Mélisande (1893). Bonis verklankt het moment waarop Mélisande
zich vooroverbuigt uit het raam, waarbij haar extreem lange,
goudblonde haar als een waterval over de vensterbank naar
buiten golft, rechtstreeks in de handen van haar geheime
minnaar Pelléas. De beweeglijke, golvende lokken worden hoorW W W. L U I S T E R . N L
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Zeven van deze pianowerken zijn in 2003 gezamenlijk uitgegeven onder de titel Femmes de légende. Daartoe behoren niet
alleen de heimelijk verliefde Mélisande en de kwetsbare,
waanzinnige Ophelia, maar ook Desdemona uit
Shakespeares tragedie Othello, die door haar jaloerse echt
genoot werd vermoord, omdat hij haar van vreemdgaan
verdacht. Dat brute geweld is overigens niet in Bonis’
compositie hoorbaar. Bij haar staan Desdemona’s puurheid
en onschuld centraal, die ze verklankt via verstilde, sierlijke
arpeggio’s en een melancholische melodie.
Hoekiger en assertiever klinkt Omphale, het pianowerk dat
ze aan de mythologische koningin van Lydië wijdde, die
krachtpatser Hercules tot haar persoonlijke liefdesslaaf
maakte. Of Salomé, gebaseerd op de bloeddorstige bijbelheldin die het hoofd van Johannes de Doper eiste. Het is niet
moeilijk om je Salomé verleidelijk dansend voor te stellen
tijdens het wervelende, aanzwellende thema dat telkens
terugkeert in de compositie, afgewisseld met duistere,
onderhuids broeiende passages.
Even stoer en assertief, maar een stuk luchtiger en onbezorgder, is Bonis’ ode aan jachtgodin Artemis, onderdeel van
haar vierdelige Scenes de la forêt (1928) voor fluit, hoorn en
piano. Dit is misschien wel haar meest moderne, vooruit
strevende compositie, waarbij je als luisteraar de grond onder
je voeten verliest en uitgenodigd wordt om mee te zweven
met de mysterieuze, etherische harmonieën. Totdat Artemis
zelf haar intrede doet, krachtig op haar jachthoorn blazend,
omlijst door vrolijk tsjilpende vogelmotieven. Dit muziekstuk is een ode aan de vrije vrouw die zelf haar richting in
het leven kiest, en die gelukkig altijd in Bonis’ ziel overeind
is gebleven. ‹‹

CD-TIPS
Femmes de légende - Maria
Stembolskaya (2010, Ligia,
107324)

Le songe de Cléopâtre - Laurent
Martin, Claudine Simon (2012,
Ligia, 107521)
Scenes de la forêt - La joueuse de
flûte - Tatjana Ruhland e.a.
(2008, Hänssler Classic,
HAEN93204)

Myrthe Meester is filosoof. Ze publiceert
artikelen over kunst, klassieke muziek en
filosofie in diverse tijdschriften.
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