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Summary in Dutch/Samenvatting 

De titel van deze dissertatie luidt Singing Corporeality: Reinventing the Vocalic Body in Postopera. 

Het eerste lid van deze titel – Singing Corporeality – verwijst naar het lichaam dat zingt: in dit 

onderzoek richt ik mij op de relatie tussen het zingende lichaam en de gezongen stem. Het tweede 

lid van de titel – Reinventing the Vocalic Body in Postopera – bevat termen die enige uitleg 

behoeven. Het werkwoord 'to reinvent' (herdefiniëren) heeft diverse betekenissen en beschrijft het 

proces waarbij iets opnieuw wordt uitgevonden, gemaakt of gedaan, of dat er een nieuwe 

toepassing voor wordt gevonden. Vocalic body (het vocale lichaam, of stem-lichaam) is een 

theoretisch concept dat is ontwikkeld en gedefinieerd door Steven Connor in het kader van zijn 

onderzoek naar de culturele geschiedenis van buikspreken (ventriloquisme). Volgens de gangbare 

opvattingen wordt de stem voortgebracht door het lichaam. Het concept van het vocale lichaam 

behelst nu juist dat het omgekeerde niet alleen mogelijk is, maar in feite steeds aan de orde is. Met 

de term postopera, tenslotte, duid ik operavormen aan die zowel postmodern als postdramatisch 

zijn (volgens het concept van het postdramatische theater als beschreven door Hans-Thies Lehmann, 

1999). 

Het onderwerp van dit onderzoek is het zingende lichaam in de opera en de herdefinitie 

daarvan in recente muziektheaterwerken die ik aanduid met de term postopera. Zowel in de 

literatuur over opera als in het merendeel van het operarepertoire wordt aan de dichotomie tussen 

stem en lichaam nauwelijks aandacht besteed. Mijn voornaamste stelling is dat de relatie tussen de 

stem en het lichaam betekenissen voortbrengt die met name in de opera tot uitdrukking komen, en 

dat deze relatie bovendien een van de belangrijkste creatieve factoren binnen de hedendaagse opera 

is. Dit aspect zou dus in opera-analyses niet veronachtzaamd mogen worden. Ik laat zien hoe de 

onderlinge relatie tussen de stem en het lichaam in de recente operapraktijk onderwerp van 

herdefinitie is geworden. Deze herdefinitie gaat hand in hand met ontwikkelingen die voortkomen uit 

de introductie van nieuwe media: een de-synchronisatie van beeld en geluid, of een herdefinitie van 

de relatie tussen lichaam, stem en seksuele identiteit in de opera. Tevens ga ik in op de manier 

waarop de relatie tussen het zingende lichaam en de stem in diverse theoretische geschriften is 

behandeld, en beschrijf hoe het concept van het vocale lichaam binnen het opera-onderzoek zelf tot 

onderwerp van herdefinitie is geworden. In dat opzicht is het ultieme streven van dit onderzoek een 

herdefinitie tot stand te brengen van de theorieën over het zingende lichaam binnen de opera. 

Door aan te tonen dat het zingende lichaam een betekenisgevende factor is binnen de opera 

hoop ik vier doelstellingen te bereiken: 

 te bewerkstelligen dat in culturele analyses van opera ook aandacht wordt geschonken 

aan het concept van het zingende lichaam 
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 aan te tonen dat de interactie tussen het zingende lichaam en de stem binnen de opera 

een gebied is waarin uiteenlopende gedachtengangen worden geëncodeerd. 

 een nieuwe impuls te geven aan het opera-onderzoek door het te confronteren met de 

theorie van de stem en het lichaam 

 het begrip ‘postopera’ als vakterm te introduceren en te definiëren, en daarmee aan 

toekomstige opera-analytici zowel een theoretisch kader als een gemeenschappelijk 

'handvat' te bieden. 

Deze vier doelstellingen behelzen tegelijkertijd een belangrijke bijdrage van deze dissertatie 

aan het operaonderzoek. 

In de werken die ik in dit onderzoek analyseer – La Belle et la Bête (1994) van Philip Glass en 

Jean Cocteau, Writing to Vermeer (1997-98) van Louis Andriessen, Peter Greenaway, Michel van der 

Aa en Saskia Boddeke, Three Tales (1998-2002) van Steve Reich en Beryl Korot, One (2002) van 

Michel van der Aa, Homeland (2007) van Laurie Anderson en La Commedia (2004-2008) van Louis 

Andriessen en Hal Hartley – is de relatie tussen het zingende lichaam en de stem telkens weer een 

brandpunt voor artistiek onderzoek waarmee de gangbare grenzen van de opera worden verlegd. De 

vocale lichamen van de zangers in deze werken kunnen geïnterpreteerd worden als theoretisch 

betekenisvolle uitspraken, waarmee de relatie tussen stem en lichaam een factor met een grote 

inhoudelijke rijkdom wordt. Ik heb ervoor gekozen juist deze opera’s te analyseren omdat ze vragen 

opwerpen over de relatie tussen het zingende lichaam en de stem. Ze maken op verschillende 

manieren het principe van het vocale lichaam aanschouwelijk. In One en Three Tales worden 

technische middelen ingezet om een onthechte, machinale, zelfs ‘monstrueuze’ vocale expressie te 

bewerkstelligen die haar weerslag heeft op het zingende lichaam en de identiteit ervan ter discussie 

stelt. In La Belle et la Bête en Writing to Vermeer is sprake van een opzettelijke desynchronisatie 

waarbij meerdere lichamen worden gekoppeld aan één enkele stem, zodat de vaste verbintenis 

tussen deze twee aspecten wordt geproblematiseerd. In La Commedia en Homeland tenslotte brengt 

de wijze waarop de vocale representatie van gender [seksuele identiteit] op het ‘verkeerde’ lichaam 

wordt geprojecteerd een breuk tot stand in het conventionele beeld van de relaties tussen lichaam, 

stem en geslacht. 

De gekozen werken zijn alle ontstaan in de periode 1994-2008, en zijn afkomstig uit 

Nederland en de USA. De componisten van de hier behandelde opera's zijn vooraanstaande figuren 

binnen het domein van de repetitieve muziek, een muzikale taal die ontstaan is in de USA (Reich, 

Glass, Anderson), en in Nederland een van zijn meest vruchtbare voortzettingen heeft gekregen 

(Andriessen, Van der Aa). Het sociale systeem waarbinnen deze werken tot stand zijn gekomen is dat 

van het late kapitalisme. Het is niet mijn opzet om met deze selectie uit het contemporaine 
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operarepertoire een aantal voorbeelden van hedendaagse opera in het late kapitalisme te geven, en 

evenmin om recente trends in kaart te brengen. Deze werken zijn gekozen omdat ze in toenemende 

mate en op verschillende manieren het probleem van het vocale lichaam aan de orde stellen, en op 

hun beurt nieuwe interpretaties mogelijk maken van het genre en de wereld van de opera. 

Bovendien leveren deze en dergelijke werken mij de aanzet om tot een formulering te komen van het 

concept postopera. Met dit concept wil ik een breed spectrum aan operapraktijken aanduiden dat 

zich sinds de jaren ’70 van de 20ste eeuw heeft gemanifesteerd in het muziektheater van het 

Westen, praktijken waarvoor de gangbare term ‘opera’ ietwat ontoereikend is geworden. 

Deze dissertatie bestaat uit een inleiding, zeven hoofdstukken en een conclusie. In de 

Inleiding en in Hoofdstuk 1 omschrijf en belicht ik het theoretische raamwerk dat ten grondslag ligt 

aan deze studie. Elk van de daaropvolgende hoofdstukken gaat in op een specifiek werk. Deze 

hoofdstukken zijn gegroepeerd in drie delen, conform de verschillende invalshoeken die worden 

opgeworpen aangaande de relatie tussen stem en lichaam: Deel 1: Voices beyond Corporeality: 

Performing Singing as Upgrading, Deel 2: Throwing the Voice, Catching the Body: Opera, 

Ventriloquism and De-Synchronization, en Deel 3: Singing Gender (As a Performance). In elk van de 

geanalyseerde werken speelt de kloof tussen stem en lichaam een belangrijke rol, aangezien deze op 

verschillende manieren wordt uitgewerkt – hetzij benadrukt met behulp van technologische 

middelen als beschreven in Deel 1, hetzij opzettelijk aangescherpt door het overmatig accentueren 

en desynchroniseren van ventriloquistische aspecten, als beschreven in Deel 2, dan wel ‘vervreemd’ 

door het tot stand brengen van een frictie die voortkomt uit desynchronisiteit tussen lichaam, stem 

en gender, als beschreven in hoofdstuk 3. 

Het doel van het eerste hoofdstuk, Body-Voice Gap, Postopera and Theory of Voice, een 

theoretische inleiding tot deze dissertatie, is het omschrijven en theoretisch uitwerken van drie 

kwesties die van belang zijn voor dit onderwerp: 1) het probleem van de ‘kloof’ tussen het zingende 

lichaam en de stem in de opera; 2) het concept ‘postopera’; en 3) de theorieën over stem en lichaam 

die ik gebruik om licht te werpen op de herformulering van de relatie tussen stem en lichaam in 

postopera. Ik behandel de gezichtspunten van waaruit de kloof tussen stem en lichaam in de opera 

wordt bezien in teksten van Carolyn Abbate (1991), Peter Brooks (2000) en Michal Grover-

Friedlander (2005, 2011). Het blootleggen van de dichotomie tussen stem en lichaam als centraal 

gegeven in het representationele mechanisme van de opera stelt me in staat de in de 

daaropvolgende hoofdstukken behandelde werken vanuit die invalshoek te benaderen. De teksten 

van Abbate, Brooks en Grover-Friedlander belichten het probleem van de kloof tussen stem en 

lichaam alledrie vanuit verschillende invalshoeken. Abbate benadrukt de onderscheid tussen het 

levende karakter van het zingende lichaam en het bewustzijn van de eigen zang, evenals de 
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‘doofheid’ van operapersonages voor zowel de oorzaken als de gevolgen van dat onderscheid. Brooks 

beschrijft het onvermogen van opera om tot een realistische weergave te komen als gevolg van de 

verschillende eisen die in dramatisch opzicht aan de stem en het lichaam worden gesteld, hetgeen 

erin resulteert dat de stem los komt te staan van het lichaam. Grover-Friedlander stelt dat 

nasynchronisatie, het tot stand brengen van een nieuwe koppeling tussen stem en lichaam op 

filmdoek of televisiescherm, aantoont dat de eenheid van stem en lichaam niet meer is dan een 

"truc". 

Mijn definite van het concept postopera stoelt allereerst op Lehmans concept van het 

postdramatische theater. Ik breng dit echter zowel in verband met Jeremy Tamblings ideeën over wat 

er "post opera" is gebeurd - dat wil zeggen, na de opera of nadat er een einde gekomen was aan het 

modernistische operaproject - (1996) als met Nicholas Tills uiteenzettingen over postmoderne opera 

en opera in het postmoderne tijdperk, een nadere uitwerking van de ideeën over postopera die zijn 

opgeworpen door deze auteur en zijn medewerker Kandis Cook (2002, 2004). De opvattingen van Till 

en Cook over postopera hebben zowel betrekking op de moderne opera als op opera in het tijdperk 

van het postmodernisme. Volgens hun opvatting omvat opera in het tijdperk van het 

postmodernisme ook het conventionele operarepertoire en de diverse postmoderne interpretaties 

daarvan. Het door mij voorgestane concept van postopera omvat daarentegen niet het genre van de 

conventionele opera en eigentijdse interpretaties daarvan, maar uitsluitend onconventionele, recent 

tot stand gekomen werken. Till en Cook kennen hun postoperatieve producties geen specifieke 

postdramatische dimensie toe, terwijl ik van mening bent dat datgene wat we postopera noemen 

zowel postdramatisch als postmodern dient te zijn. 

De inventarisatie van theorieën over stem en lichaam die betrekking hebben op de 

herformulering van de relatie tussen stem en lichaam in postopera stelt me in staat om te 

onderzoeken hoe deze concepten functioneren in de context van het operaonderzoek en welk licht 

ze werpen op het vocale lichaam in de door mij geanalyseerde werken. De concepten die ik zie als de 

voornaamste theoretische ‘protagonisten’ van deze volgende hoofdstukken verdeel ik onder in drie 

groepen, naargelang het onderwerp waarop ze betrekking hebben. De eerste groep omvat theorieën 

over de stem (de stem in het algemeen alsook in de film, dus niet alleen over haar rol in de muziek of 

de opera; Rick Altman: 1980, Michel Chion: 1994, 1999, Adriana Cavarero: 2005, Mladen Dolar: 

2006, Brigitte Felderer: 2008). De tweede groep omvat theorieën waarin een aantal opmerkelijke 

kwesties met betrekking tot het lichaam en identiteit ter sprake komen (Sandy Stone: 1995, Jean-Luc 

Nancy: 2003, Giorgio Agamben: 2004, Bojana Kunst: 2008). Wanneer het lichaam om welke reden 

dan ook wordt geherdefinieerd (het prothetische lichaam, het lichaam met getransplanteerde 

organen, het monsterachtige lichaam, het lichaam dat het midden houdt tussen mens en dier) tast 
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dat de identiteit op uiteenlopende manieren aan, en op deze verschillende verbanden ga ik nader in. 

Anders dan de eerste en tweede groep theorieën bevat de derde groep theorieën die zijn ontwikkeld 

binnen het operaonderzoek en die kwesties betreffen betrekking hebbende op het zingende lichaam 

(Carolyn Abbate: 1993, Michelle Duncan: 2004, Joke Dame: 2006). De discrepanties tussen deze 

verschillende theorieën uit verschillende disciplines zijn ten dele de weerspiegeling van de 

heterogeniteit van de diverse herdefinities van het vocale lichaam in postopera die ik hier in beeld 

probeert te brengen. Deze drie uitgangspunten - de kloof tussen stem en lichaam, postopera en 

theorieën over stem en lichaam - spelen in alle daaropvolgende hoofdstukken een rol: ik analyseer 

de de-synchrone relatie tussen het lichaam en de stem in een aantal postopera's, en maak ook 

gebruik van concepten uit theorieën over de stem en theorieën over het lichaam om licht te werpen 

op de herdefinities van het vocale lichaam in de door mij behandelde werken. 

In deel 1 buig ik mij over de vraag hoe en waarom het zingen in sommige postopera's los lijkt 

te staan van het lichaam dat het voortbrengt en wat de betekenis die wordt voortgebracht door een 

dergelijke onderlinge verhouding tussen het zingende lichaam en stem ons zegt over postopera, haar 

status en haar functie. In de beide postopera's die ik als object van onderzoek heb uitgekozen – One 

en Three Tales – is de waargenomen stem de resultante van een verbinding tussen lichamelijke 

inspanning en technologische ingrepen op stem en lichaam. In One heeft de voornaamste ingreep 

betrekking op de combinatie van een live-uitvoering en het afspelen van een video met dezelfde 

uitvoerder. Het live zingende lichaam brengt slechts een gedeelte voort van het uiteindelijke vocale 

resultaat, en dat vocale resultaat grijpt in op het zingende lichaam en verandert zijn identiteit. De 

prominente kloof tussen de langs technologische weg ‘opgewaardeerde’ stem en het ‘natuurlijke’ 

lichaam als de primaire bron daarvan wordt hier op een nieuwe manier aanschouwelijk gemaakt. In 

Three Tales zijn de stemmen van tevoren opgenomen en getransformeerd, en worden door 

bewerkingen van de componist getransponeerd naar het domein van het monstrueuze. 

In hoofdstuk 2, Singing beyond the Body: Uniqueness, Intruder and Prosthesis, belicht ik One 

aan de hand van verscheidene theoretische concepten: het concept van vocale uniciteit van 

Cavarero, het concept van de indringer van Nancy en het concept van prothese en zijn performatieve 

aspecten van Stone. Cavarero's concept van vocale uniciteit stelt me in staat om aan te tonen hoe in 

One het concept vocale uniciteit verbonden is met het concept identiteit via het lichaam, de stem en 

hun onderlinge relatie in postopera, maar ook hoe zowel het concept van de identiteit als dat van de 

vocale uniciteit gedestabiliseerd kan worden door de uniciteit extreem te benadrukken, zoals 

gebeurt in One, waar de uniciteit wordt gedeconstrueerd door haar eigen verdubbeling. Nancy's 

concept van de indringer biedt ruimte voor een beter begrip van de gedestabiliseerde identiteit, die 

in One de uitvoering binnendringt. Stone's concept van de prothese werpt de vraag op naar de 
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relatie van het individu tot zijn met hulpmiddelen uitgebreide lichaam, die ook weer invloed 

uitoefent op de identiteit. De relatie tussen stem en lichaam, waarin verdubbeling, virtuositeit, 

extensie en beweeglijkheid besloten ligt, verandert de ontologie van de opera. 

In hoofdstuk 3, Monstruous Singing: The Politics of Vocal Existence, buig ik me over het feit 

dat zang monstrueuze aspecten krijgt wanneer ze wordt losgemaakt van het lichaam dat haar 

voortbrengt, over de politieke aspecten van de monstrueuze stem en welke consequenties dit heeft 

voor de opera. Ik analyseer de relatie tussen stem en lichaam in Three Tales, en besteed daarbij 

speciale aandacht aan de nieuwe techniek van het ‘ontleden van de stem’ die Steve Reich 

introduceert. De nadruk ligt daarbij op Act 3: Dolly, waarin een aantal kwesties aan de orde wordt 

gesteld, waaronder klonen, kunstmatige intelligentie en de definitie van wat menselijk is, terwijl deze 

nieuwe technieken worden ingezet bij het zingen. Bij mijn bespreking van Three Tales maak ik 

gebruik van diverse theoretische teksten: Kunsts ‘Restaging the Monstruous’, Dolars theorieën over 

de politieke en linguïstische aspecten van de stem en Felderers artikel over sprekende machines. 

Kunsts tekst gaat over de status van het monstrueuze lichaam en de politieke en theatrale uitwerking 

daarvan die gebaseerd is op een tweedeling binnen het menselijke, en het voortdurend aankaarten 

van de normatieve vraag wat menselijk is en wat niet. Ik gebruik deze tekst om het concept van de 

monstrueuze stem nader te ontwikkelen en om te laten zien hoe het zingende lichaam in Three Tales 

zich vocaal manifesteert als een monster. Dolars theorie helpt me de politieke dimensies van de 

monstrueuze stem te traceren. Felderers tekst biedt een historisch overzicht van sprekende 

machines, en samen met Connors verhandeling over de lichaamloze stem gebruik ik die om het 

ongemakkelijke effect te onderzoeken dat de monstrueuze stemmen in Three Tales teweegbrengen. 

Als het commentaar van Reich en Korot over de politieke verdeling van de macht verklankt zou 

worden door conventionele operastemmen, zou naar mijn bescheiden mening het effect heel anders 

en niet zo uitdrukkelijk kritisch zijn geweest. Juist het gebruik van de monstrueuze zingende stem 

maakt hun kritiek extra bijtend. Reich en Korot waarschuwen ons hoe angstaanjagend de stem van 

een kunstmatige mensheid zou kunnen klinken. De vocale weergave van het gruwelijke van 

kunstmatig leven, dit hoorbaar maken via een nietmenselijke, vervormde menselijke stem maakt hun 

kritiek indringend, en kan daarmee daadwerkelijk invloed uitoefenen op het publieke domein en de 

verdeling van de macht daarin. 

Ik laat in deel 1 zien hoe zowel in One als in Three Tales het vocale lichaam wordt 

geherdefinieerd. In beide werken is de stem losgemaakt van het lichaam dat haar produceert en 

maakt het zingen aanschouwelijk dat het lichaam is uitgebreid met een technologische extensie. In 

One leidt een dergelijke geherdefinieerde wanverhouding zowel tot een uitbreiding van de 

mogelijkheden van de uitvoerder als tot een ontkenning van de uniciteit van de uitvoerder. Uit One 
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spreekt een fascinatie voor protethische relaties en de manier waarop deze de performatieve 

vermogens van het menselijk lichaam en de stem in hun onderlinge relatie verruimen. In Three Tales 

daarentegen is deze fascinatie negatief en de manier waarop de relatie tussen stem en lichaam hier 

wordt uitgewerkt vat ik op als een waarschuwing van de kunstenaars dat de mensheid niet in staat is 

een adequate respons te formuleren op de uitdaging waarvoor de nieuwe technologische vermogens 

haar stellen. Een monstrueuze stem stelt deze postopera in staat om te functioneren als een kritiek 

op de monstruositeit die de makers bespeuren in het toegenomen technologisch kunnen, met name 

op het gebied van klonen en genetische manipulatie. 

In deel 2 ga ik in op de ventriloquistische relatie tussen stem en lichaam die aan het licht 

treedt als gevolg van opzettelijke desynchronisatie. De theorie wordt hier geadstrueerd aan de hand 

van twee postopera’s waarin desynchronisatie tussen wat men ziet en wat op het podium klinkt een 

centrale rol speelt: La Belle et la Bête en Writing to Vermeer. In deze beide werken worden 

verschillende lichamen tegelijkertijd gekoppeld aan één enkele zingende stem. In La Belle et la Bête 

‘hoort’ de live zingende stem tegelijkertijd bij levende zangers op het toneel en personages op het 

filmdoek. In Writing to Vermeer ‘delen’ verdriedubbelde personages op het toneel dezelfde stem. 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in scène 2, het eerste optreden van het personage Saskia, 

dat live zingt, maar tegelijkertijd verschijnt in een videoprojectie. 

In hoofdstuk 4, Operatizing the Film: Body without Voice and Voice without Body, laat ik eerst 

zien wat het betekent om film tot opera te maken, en verklaar het concept en de procedures waarop 

La Belle et la Bête is gebaseerd en die de relatie tussen stem en lichaam beïnvloeden. Dit wordt 

gevolgd door een verhandeling over synchronisatie met betrekking tot dubbing en playback: ik richt 

me hierbij op vragen over de vrije marges van de synchronisatie tussen de zingende lichamen in een 

opera en hun (in dit geval) lichaamloze stemmen en de ventriloquistische dimensie die daartussen 

ontstaat. Ik inventariseer de (de)synchrone relaties tussen de aanwezigheid van het lichaam en de 

stem in La Belle et la Bête, en de implicaties die voortkomen uit een hergedefinieerd verband tussen 

stem en lichaam. Met behulp van Agambens theorie laat ik ook zien hoe de relatie tussen mens en 

dier als belichaamd in het Beest vocaal gestalte krijgt, en dat ondanks alle pogingen om beeld en 

geluid te synchroniseren de kloof tussen lichaam en stem manifest blijft. Ik gebruik Chions theorie 

over de akoesmatische stem om aan te tonen hoe het vervreemdende effect van een stem die 

ergens anders vandaan lijkt te komen dan van haar ogenschijnlijke oorsprong tot nieuwe 

betekenissen leidt, en vragen oproept over het vermogen van de opera om andere media en hun 

wijze van representatie te gebruiken. Tenslotte formuleer ik een nieuw model voor de 

conceptualisatie van de relatie tussen stem en lichaam in dit werk naar analogie van het gebruik dat 

Altman in de filmtheorie maakt van het concept ventriloquisme: de door Philip Glass componeerde 
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operamuziek is een buikspreker die zich bedient van andermans ‘pop’ (in dit geval het bewegende 

beeld van Cocteau's film). Glass' muziek wordt synchroon onder Cocteau's film geplaatst om de 

illusie te wekken dat het gezongene wordt voortgebracht door de personages uit de zwijgende film. 

De (de)synchronisatie van het zingende lichaam en de stem is in dit geval een maatstaf voor het 

vermogen van deze opera om representatiemechanismen van zowel film als opera te onderzoeken, 

en die tegelijkertijd te gebruiken om haar eigen status en economie te wijzigen. 

Mijn analyse van de relatie tussen het zingende lichaam en de stem in Writing to Vermeer in 

hoofdstuk 5, Singing Letters, Multiplied Bodies and Dissociated Voice, onderzoekt hoe de verbinding 

tussen lichamen en stemmen op het podium wordt beïnvloed door de ingezette strategieën. Die zijn 

theatraal (een visuele verdriedubbeling van personages), muzikaal (een muzikale dramaturgie die 

niet de dramaturgie van het libretto volgt), tekstueel (het aan de orde stellen van écriture féminine 

en het overspelmotief in relatie tot de ondergeschikte positie van de vrouw) en multimediair (de 

simulatie en closeup-procedure in scène 2). Het podium wordt bevolkt door Vermeerse vrouwen, 

belichaamd in de verdriedubbelde personages van Vermeers vrouw Catharina, zijn schoonmoeder 

Maria en het model Saskia, die, anders dan de vrouwen in de schilderijen van Vermeer, een stem 

hebben. Ik belicht deze stemgevende strategieën aan de hand van Abbates concept van de 

vrouwelijke stemgeving in opera. Ik doe dat om aan te tonen hoe de wijze waarop de zingende stem 

wordt gedesynchroniseerd en verbonden met verdriedubbelde vrouwenfiguren tot nieuwe 

uitspraken leidt over de status van de vrouw als handelend onderwerp/lijdend voorwerp in 

postopera en hoe dat het vocale lichaam beïnvloedt. In mijn analyses van de in de muziek toegepaste 

procedures richt ik mij op Andriessen's streven om de muzikale dramaturgie onafhankelijk te houden 

van de dramaturgie van het libretto. Ik bekijk hoe deze onafhankelijkheid zich verhoudt tot de relatie 

tussen stem en lichaam. Wat de tekstuele strategieën en hun invloed op het verband tussen 

stemmen en lichamen op het podium aangaat beschouw ik Greenaways libretto vanuit het door 

Hélène Cixous geformuleerde concept van de écriture feminine (1976). Dat helpt mij de 

simulatiestrategieën bloot te leggen die hij gebruikt wanneer hij met dit concept speelt, maar ook 

om aan te tonen hoe hij daar vraagtekens bij zet. De combinatie van het overspelmotief dat optreedt 

in het libretto en het problematiseren van de écriture feminine toont aan hoe de vrouwelijke 

personages in een mannelijk discours als lijdend voorwerp functioneren, en hoe ze naar een 

handelende rol lijken te streven. Aangaande het gebruik van multimedia en hoe het de relatie tussen 

lichaam en stem beïnvloedt onderwerp ik de scène waarin het personage Saskia voor het eerst 

verschijnt aan close reading: terwijl ze live op het podium zingt verschijnt tegelijkertijd haar beeld in 

close-up op het grote scherm, zodat het lijkt of haar stem is ingedubd bij het geprojecteerde beeld. 
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Al deze strategieën bij elkaar tasten de gangbare conventionele relatie tussen lichaam en stem in 

aanzienlijke mate aan en maken haar desynchroon en ventriloquistisch. 

De voornaamste oorzaak van de desynchronisatie in de beide in hoofdstuk 2 behandelde 

werken is het feit dat één enkele zangstem wordt gekoppeld aan meer dan een lichaam. Deze 

procedures bevestigen de these van Grover-Friedlander dat de eenheid van stem en lichaam niet 

meer is dan een ‘truc’. Die ‘truc’ wordt in La Belle et la Bête overduidelijk tot thema verheven, waar 

ze de conceptuele drijfveer van het werk wordt, terwijl in het representationele mechanisme van 

Writing to Vermeer een zeker bewustzijn van die ‘truc’ doorschemert. De ‘onmogelijke 

synchronisatie’ in beide postopera's legt diverse scheidslijnen bloot: tussen opera en film, mens en 

dier, beeld en geluid, levende en gereproduceerde klanken en beelden, actieve en passieve 

personages. Ik laat zien hoe het problematiseren van deze scheidslijnen en de herformulering van de 

relatie tussen lichaam en stem in deze werken daadwerkelijk het medium opera herdefniëren. 

Deel 3 gaat in op de inhoudelijke ‘wrijving’ die ontstaat tussen het zingende lichaam en de 

stem met betrekking tot gender. De theorie wordt toegelicht aan de hand van twee postopera's 

waarin de relatie tussen lichaam, stem en gender met behulp van het zingen wordt onderzocht: La 

Commedia en Homeland. In beide werken wordt de kwestie van relaties tussen lichaam, stem en 

gender uitgediept aan de hand van wat normaal wordt beschouwd als de zingende vrouwenstem. In 

La Commedia wordt het personage Dante, dat wordt gezongen door een zangeres, opgesplitst in 

twee personages, vrouwelijk en mannelijk, die tegelijkertijd optreden. In Homeland introduceert 

Anderson een soort ‘vocale maskerade’ door haar stem met behulp van een Harmonizer (pitch 

shifter) zodanig elektronisch te bewerken dat hij klinkt als een mannenstem. 

In hoofdstuk 6, Voice and Gender Standing Apart, onderzoek ik eerst de postdramatische 

aspecten van La Commedia door in te gaan op de meervoudige verhaalstructuur, de deconstructie 

van de personages en de manier waarop de gebeurtenissen op het podium worden uitgebeeld. Het 

zingende lichaam in La Commedia wordt beïnvloed door de specifieke postdramatische opzet van het 

werk waarin verscheidene verhaallijnen zich gelijktijdig ontwikkelen, twee groepen personages 

betrokken zijn bij verschillende ‘vertellingen’, en complexe en asynchrone gebeurtenissen op het 

podium waarbij uiteenlopende media in het spel zijn. Al die elementen zijn van invloed op de 

aanwezigheid van het zingende lichaam van Dante, waarmee de relatie tussen het lichaam en de 

stem ambigu wordt en nieuw licht wordt geworpen op de relatie tussen stem en gender. De relatie 

tussen lichaam en stem binnen de zingende personages wordt aanvankelijk met behulp van deze 

procedures geherformuleerd, en pas daarna volgt de vocale travestie van de hoofdrolspeler. Aan het 

eind van dit hoofdstuk richt ik mij op de vocale travestie van het personage Dante en op de relatie 

tussen gender en het vocale lichaam. Ik maak daarbij gebruik van Dames theorie die de relatie tussen 
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stem, sekse en gender relativeert, en onderzoek hoe dit zich manifesteert in het geval van Dante uit 

La Commedia. Het idee dat een vrouwelijke zanger de rol van Dante vertolkt heft binaire 

tegenstellingen tussen de seksen in opera op, samen met onze waarneming daarvan. In het licht van 

de theorieën van Dame beeldt het zingende personage Dante de relatie tussen gender en stem uit 

als een theatrale voorstelling, en niet als iets dat door de natuur is voorbeschikt. 

In het laatste hoofdstuk, Drag, Counter-Castrato and the Scandal of the Singing Body, 

beschrijf ik hoe Anderson in Homeland de relatie tussen lichaam, stem en gender problematiseert, 

en richt me daarbij met name op het door haar ten tonele gevoerde mannelijke alter ego Fenway 

Bergamot. Het thema van de vocale travestie is ook al aanwezig in eerdere werken van deze 

kunstenares. Om de ‘oorsprong’ van Bergamot te achterhalen beschrijf ik eerst de ‘geschiedenis van 

de vocale travestie’ die een groot gedeelte van Andersons carrière omspant. Deze 

gemeenschappelijke voorgeschiedenis en Andersons uitlatingen daarover maken mede begrijpelijk 

hoe en waarom ze vocale travestie in Homeland inzet. Na de geschiedenis van de vocale travestie in 

Andersons opus te hebben beschreven spiegel ik het personage Bergamot aan verhandelingen over 

castraatzangers van Cavarero (2005), Filipa Lã en Jane W. Davidson (2005) en Michel Poizat (1992). Ik 

beschrijf hoe castraatzangers de relatie tussen lichaam, stem en gender blootleggen, en ook hoe ze 

het conventionele stem-gender-concept ondermijnen. Die beide aspecten maken het verschijnsel 

van de castraat nuttig voor mijn beschrijving van de manier waarop de combinatie van lichaam, stem 

en gender wordt geherformuleerd in het geval van Bergamot, die ik zie als een soort contra-castraat. 

Tenslotte beschouw ik Homeland aan de hand van het artikel ‘The Operatic Scandal of the Singing 

Body’ van Michelle Duncan. Duncan stelt dat de zangstem in de opera lichamelijk en ‘scandaleus’ is, 

waarbij ze het concept van het schandaal van het lichaam ontleent aan Shoshana Felman (2002). Ik 

bezie Homeland in het licht van Duncans stellingen over het performatieve karakter van de stem die 

ze baseert op haar kritiek op Felman en Judith Butler en laat op die manier zien hoe het lichaam 

‘morrelt’ aan het gezongen en gesproken optreden van Laurie Anderson, en wat er gebeurt met het 

samenstel van lichaam, stem en gender wanneer vocale travestie in het geding komt. 

De problematisering van de relatie tussen lichaam, stem en gender in de beide in deel 3 

besproken werken lijkt Butlers stelling te onderschrijven dat sekse en gender geen natuurlijke 

gegevens zijn, maar culturele constructies. In beide gevallen wordt het onderscheid tussen 

vrouwelijke en mannelijke stemmen aan de orde gesteld, en worden de rigide normen die een 

binaire tegenstelling tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen aanhouden in twijfel getrokken: in 

La Commedia met behulp van ironie en in Homeland met behulp van parodie. 

  


