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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.BENT U AL VRIEND?

WWW.VRIENDENVANDEMATINEE.NL
De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Podium Witteman zondag 6 februari
Paul Witteman ontvangt de Russische cellist Anastasia 
Kobekina. Zij speelt het langzame deel uit Rachmaninovs 
Cellosonate en werk dat haar vader componeerde. Pauls 
Jonge Held is de 21-jarige pianist Alfredo van de Munt, 
die verknocht is aan het werk van Liszt. Floris Kortie 
duikt in De tovenaarsleerling van Paul Dukas; musici uit 
Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel, spelen een 
bewerking voor blazers en slagwerk.
zondag 6 februari 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

De muziekgeschiedenis kent zo haar eigen wetten. Onbuigzame 
wetten, die de één tot eeuwig succes, de ander tot het vergeet-
boek veroordelen. De opera Merope (1734) van Geminiano 
Giacomelli landde niet enkel naast de canon, maar moest bijna 
drie eeuwen wachten op een moderne reprise. Ook de hoofdrol-
spelers viel wisselende fortuin te beurt: waar stercastraat 
Farinelli verder surfte op de golf van zijn roem, kent slechts een 
enkeling nog de naam van zijn conculega Caffarelli. De twee 
beroemdste aria’s van Merope werden dan weer overgeleverd in 
getweakte versies die nog weinig te maken hebben met het 
origineel. Tijd voor de herontdekking van een barokke parel die 
uit antieke tragedie en trendy muziekdrama het terrein boet-
seerde waarop een pittige ‘battle of the stars’ werd uitgevoch-
ten. 

Familiesaga
Aan de basis van Merope ligt de (verloren) tragedie Cresphontes 
van de Griekse toneelschrijver Euripides – overgeleverd in een 
hertaling (Fabulae 137) van de Latijnse schrijver Hyginus. Euripi-
des’ titelpersonage, koning van Messene en afstammeling van 
Hercules, wordt samen met twee van zijn zonen geëxecuteerd 
door de wrede Polyphontes. Zijn jongste kind, Aepytus, wordt 
door moeder Merope weggestuurd in een poging hem dat lot te 
besparen. Het plan slaagt, en Aepytus groeit op tot een wraak-
lustige krijger. In vermomming keert hij terug naar zijn geboor-
tegrond, waar hij zich doet opmerken met de bewering de 
vermiste zoon van Cresphontes vermoord te hebben. Merope, 
inmiddels gehuwd met Polyphontes, herkent Aepytus niet en 
beveelt zijn terechtstelling. Voordat het doodvonnis voltrokken 
kan worden, komt de waarheid aan het licht. Moeder en zoon 
worden herenigd, Aepytus rekent af met Polyphontes, het volk 
is bevrijd, de catharsis volbracht.

FEEST VAN (H)ERKENNING

Geminiano Giacomelli’s Merope tussen mythe, mode en mysterie
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Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Nieuwe podcast:  
Sterren van de Matinee
Een nieuwe podcast! In de 
eerste aflevering aandacht 
voor Kent Nagano, die in 
de ZaterdagMatinee van 
20 november jl. Wagners 
Rheingold ‘authentiek’ 
uitvoerde.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/

MARKANTE-MAESTROS

Podcast: Hilversumse 
muziekschatten
NTR, NPO Radio 4 en 
Stichting Omroep Muziek  
presenteren verhalen ach-
ter 18 vergeten muzikale 
parels uit het omroep-
archief. Een selectie van 
composities die ooit op de 
radio hebben geklonken, 
maar waarvan de opna-
mes verloren zijn gegaan. 
De partituren zijn geluk-
kig zorgvuldig bewaard 
gebleven in de collectie 
Muziek schatten en vor-
men het vertrekpunt van 
elke aflevering.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

VERHAAL

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN



4 5Hoewel niet een liefdesdrama maar een familiesaga de kern 
van het drama vormt, wist Maffei’s Merope zowel publiek als 
vakgenoten te enthousiasmeren. Voltaire zou zich op zijn werk 
baseren voor Mérope: een vijfakter die in 1743 een zegereeks van 
bijna dertig opvoeringen beleefde. Giampietro Tagliazucchi 
schreef op basis van Maffei’s verhaal een libretto voor compo-
nist Carl Heinrich Graun (1756), Salvadore Cammarano voor 
een opera van Giovanni Pacini (1847). En ook de grote Metasta-
sio laafde zich aan deze Merope voor zijn libretto Ciro riconosciuto 
(ca. 1736), dat onder meer door Caldara, Jommelli en Hasse op 
muziek werd gezet.

Een andere lijn in de Merope-dynastie ontsprong bij Apostolo 
Zeno: een van de grote dichter-hervormers van de achttiende-
eeuwse Italiaanse literatuur. In zijn Merope poogde Zeno irratio-
nele uitwassen of passages die het sérieux van het narratief 
verstoorden, te weren om zo tot dichtbij Euripides’ drama te 
komen. Zijn adaptatie is een interessante echo van de classicis-
tische, ‘verlichte’ visie op antiek theater: een ernstig, ceremoni-
eel gebeuren, waarin effectbejag wordt geofferd aan dramatur-
gische transparantie. Zeno wilde bovenal de morele impact van 
zijn werk optimaliseren: door medelijden en afschuw op te 
wekken, zou het publiek tot inzicht en zuivering komen. 
Zeno – overigens een zakenpartner van Maffei – maakte van 
Aepytus (‘Epitide’) een meer breedgeschouderde en meerdimen-
sionale rol door hem aan prinses Argia te koppelen. Zij raakt 
verwikkeld in de intrige als Polyphontes haar gijzelt en vervol-
gens inzet als beloning voor de man die erin slaagt de stad van 
een monsterlijk beest te verlossen. Een incognito Epitide, die in 
werkelijkheid al verloofd is met Argia, slaagt in de opdracht. Hij 
wordt aanvankelijk als held onthaald, maar de kansen keren 
wanneer hij Merope – in een poging zijn identiteit geheim te 
houden – een verhaal vertelt over de dood van haar zoon. Het 
drama wordt op de spits gedreven wanneer Polyphontes Anas-

Naast elementen uit Sophocles’ Oedipus Rex bevat het verhaal 
ook een hint van Euripides’ Elektra: de zoon wil de plaats van 
zijn vader innemen, de moeder herkent haar eigen kind niet. 
Het plot wordt voorts gestuurd door een dubbelmotief: dat van 
de herkenning – het Aha!-moment waarop misvattingen wor-
den ontkracht en een ontbrekend puzzelstuk op z’n plaats 
valt – en dat van de herstelling, waarbij de dramatische opzet 
wordt aangezogen door het moment waarop de natuurlijke 
orde der dingen kan worden hervat. In Cresphontes grijpen deze 
sleutelconcepten in elkaar: wanneer moeder en zoon elkaars 
identiteit ontdekken, bundelen ze de krachten om hun ver-
drukker ten val te brengen. Die samenhang van revelatie en 
actie werd door Aristoteles in zijn Poetica als een geslaagd 
voorbeeld van tragische werking aangehaald.  
De herontdekking van het Aristotelische oeuvre in de vroege 
achttiende eeuw bracht Merope als ‘best practice’ inzake antiek 
drama onder de aandacht van een nieuwe generatie schrijvers. 
Zij zagen ook potentieel in de emotionele lading van Euripides’ 
tragedie. Wie zou er zich niet tot tranen toe bewogen voelen 
door de lotgevallen van Merope, een moeder die compromis-
loos het kompas van haar hart volgt? Met zijn complexe familie-
relaties, strakke spanningsboog, verrassende wendingen en 
extreme emoties, was Cresphontes zowat het barokke equivalent 
van een daytime soap. En dus gefundenes Fressen voor librettisten – 
die een kans zagen het empathische debiet tot kippenvel te 
transformeren – en voor componisten, die in het spannende 
verhaal een uitstekende premisse voor een sprankelende 
soundtrack vonden. 

Verhaaldynastie
De familie van libretti gebaseerd op Cresphontes laat zich in twee 
takken klieven. In de ene, voortbouwend op Merope (1713) van 
Francesco Scipione Maffei (hij kwam uit Verona, dat toen tot de 
Venetiaanse Republiek behoorde), mengt de Griekse tragedie 
zich met de middeleeuwse Parsifal-legende. Aepytus (nu ‘Egis-
to’) kent aanvankelijk zijn eigen herkomst niet; hij belandt ook 
niet vrijwillig in Messene maar wordt er voor de koningin 
gebracht als verdachte van de moord op haar zoon. De waar-
heid komt pas in extremis aan het licht en dwingt Merope te 
kiezen tussen haar huwelijk en haar kind. 

Met zijn complexe familierelaties, strakke spanningsboog, 
verrassende wendingen en extreme emoties, was Euripides’ 
Cresphontes zowat het barokke equivalent van een daytime soap.



6 7de vervanging van Epitides rechttoe, rechtaan liefdesaria aan 
het einde van Akte II, scène 6, door een metaforische reflectie 
rond de nachtegaal in ‘Quell’usignolo’. De laatste akte krijgt 
nog een extra aria voor Argia. Voor scène 11, waarin Merope 
haar verscheurde moederhart blootlegt in een betoog dat 
springt tussen verschillende perspectieven, stelt Lalli een aria 
voor waarin de doemsfeer behouden blijft maar de innerlijke 
verdeeldheid van Merope sterker wordt uitgespeeld. 
Met zijn aanpassingen maakte Lalli de weg vrij voor de triomf 
van Giacomelli’s sterrencast. De toevoeging van ‘Quell’usignolo’ 
in het bijzonder speelt in op de grote attractie van deze opera: 
de twee castraten die als boegbeelden van de school der Napoli-
taanse nachtegalen het Venetiaanse podium op z’n kop zouden 
zetten met hun revolutionaire zangstijl. Dat ook de partituur 
het beste maakt van dat vocale kapitaal, komt geheel op het 
conto van Giacomelli, die zich op het toppunt van zijn kunnen 
bevond: een jaar na Merope zou hij met Cesare in Egitto de meest 
succesvolle van zijn negentien opera’s componeren. Erg opu-
lent lijkt die output niet, maar Giacomelli’s muzikale bedrijvig-
heid is voornamelijk in de religieuze hoek te situeren. Het 
relatief korte professionele leven van de componist, die niet 
ouder dan vijftig zou worden, speelde zich af aan kerken en 
kapellen in Noord-Italië, waaronder de S. Giovanni in Piacenza 
en de Santa Casa in Loreto. Veel meer is niet over hem geweten, 
maar het feit dat zijn werk tot in het buitenland gekend was 
(onder meer in Oostenrijk, waar Giacomelli in 1737 Cesare in 
Egitto dirigeerde) en gelauwerd werd door tijdgenoten als 
Benedetto Marcello, wijst erop dat de man een meer dan 
degelijke professionele status genoot.

Opera voor trendsetters
Het was vermoedelijk ook Marcello die ervoor had gezorgd dat 
Giacomelli de opdracht kreeg een Merope voor het prestigieuze 
San Giovanni Grisostomo-theater te maken. Net als San Bene-
detto en San Samuele was San Grisostomo in het bezit van de 
Grimani: een rijke patriciërsfamilie, stevig ingebed in de 
hoogste politieke echelons van Venetië. Het theater stond 
bekend om zijn indrukwekkende interieur en veelzijdige 
infrastructuur, die wonderlijke ensceneringen mogelijk maak-
te. Vóór Giacomelli had het met werk van Leonardo Vinci (Siroe, 

sandro inschakelt: de beul van Cresphontes, die hij nu dwingt 
Merope valselijk van verraad te beschuldigen. Pas aan het slot 
ontdekt Merope, bijgestaan door haar vertrouweling Trasimede, 
dat de geheimzinnige vreemdeling haar eigen zoon Epitide is. 
Net als de tekst van Maffei ging Zeno’s libretto een lange en 
impressionante uitvoeringsgeschiedenis tegemoet, met toonzet-
tingen van onder meer Francesco Gasparini (1712), Antonio 
Maria Bononcini (1721), Tomaso Albinoni (1731), Riccardo 
Broschi (1732), Giuseppe Scarlatti (1740) en Niccolò Jommelli 
(1741). Vivaldi gebruikte Merope voor L’oracolo in Messenia, dat in 
1738 zijn première beleefde in Venetië. Geen van hen allen zou 
echter evenaren wat Geminiano Giacomelli in 1734 voor elkaar 
kreeg: een topproductie in het meest prestigieuze theater van 
Venetië als startschot voor het carnaval, met twee van de 
grootste zangers aller tijden op de affiche.

Giacomelli’s Merope
Giacomelli liet zijn Merope los op de wereld exact twee jaar 
nadat Riccardo Broschi Maffei’s libretto had gebruikt voor een 
partituur op maat van zijn broer: Carlo Broschi, alias de illus-
tere castraat Farinelli. Giacomelli ging voor dubbel zoveel 
sterpotentieel door naast Farinelli in de rol van Epitide ook 
Caffarelli (Gaetano Majorano) te strikken voor de belangrijke 
partij van Trasimede. 
In tegenstelling tot Broschi koos Giacomelli voor het Merope-
libretto van Apostolo Zeno, zij het in een bewerking door Dome-
nico Lalli: een Napolitaanse auteur die het tot hofdichter in 
München had geschopt. Lalli voorzag Zeno’s origineel van 
alternatieve slotpassages en liedteksten die een ander licht 
werpen op de personages. Zo overheerst in de alternatieve aria 
voor Epitide aan het slot van akte I, scène 3, geen woede maar 
heldenmoed. In de tweede akte zijn de aanpassingen het meest 
talrijk, met onder meer de toevoeging van een aria voor Merope 
die het drama sneller naar een kookpunt stuwt. In haar laatste 
aria van de tweede akte focust Merope dan weer op haar inner-
lijke verscheurdheid, waar de originele tekst de beschuldigin-
gen en insinuaties door andere personages adresseert. Het is 
ook niet langer ‘Polifonte’ (Polyphontes), maar Anassandro die 
de akte besluit, en dat met een totaal van 14 scènes tegenover 
16 in Zeno’s tekst. De meest impactvolle verandering is wellicht 

de castraten Caffarelli 
(boven) en Farinelli



8 9kroon juweel van Merope is echter 
‘Quell’usignolo’: een aria waarin de 
componist de zanger uitdaagt het 
gezang van de nachtegaal te evena-
ren. Het werd een van de grootste 
successen van Farinelli, die de aria 
dagelijks op het menu kreeg toen 
hij aan het Spaanse hof werd inge-
lijfd om de door ziekte verzwakte 
koning te helpen genezen. 
De wetten van de muziekgeschiede-
nis zijn onbuigzaam, dat zeiden we 
al. Maar meedogenloos, dat ook. 
Want ‘Quell’usignolo’ maakte geen 
beroemdheid, zelfs geen one-hit-
wonder  van zijn componist: Giaco-
melli is er nooit in geslaagd in de 
slipstream van Farinelli’s bolide te 
kruipen. Als voetnoot in de geschie-
denis van de barokopera raakte zijn 
oeuvre gevangen onder de olielaag 
van de klassieke canon. Er bleken 
een Venetiaan met een diepe liefde voor het muziekerfgoed van 
zijn stad, een titanische transcriptietaak en een artistiek leider 
met lef voor nodig om Merope na bijna drie eeuwen weer op de 
planken te toveren. 

Sofie Taes

1726) en Nicola Porpora (Ezio, 1728) al zijn vuurdoop in het 
genre van de trendy Napolitaanse opera beleefd. In dat licht 
wordt de keuze van Giacomelli voor een sterrenduo meer 
begrijpelijk. Wel had hij kunnen voorspellen dat tweemaal 
primo uomo ook dubbele kapsones op de bühne zou betekenen. 
Temeer daar de heren – beiden uit de stal van zangcoach 
Porpora – zeer verschillende profielen hadden. Farinelli was in 
1734 de absolute nummer 1 onder de zangers in Italië en een 
internationale celebrity. Caffarelli was een stuk jonger, ambiti-
eus genoeg om zich niet langer voor bijrolletjes te engageren 
maar nog niet op de piek van zijn populariteit.
In het licht van die rivaliteit wordt de rolverdeling en -invulling 
van Merope des te meer interessant. Farinelli is de meest in het 
oog springende held, Caffarelli de trouwe bondgenoot die helpt 
de dramatische knoop te ontwarren. De zangers krijgen even-
veel solo’s, telkens op teksten waarin de uitdrukking van 
verontwaardiging, wanhoop en droefenis de morele integriteit 
van hun rollen expliciteert. Dat soort gevoelens werd als meer 
verheven beschouwd dan blinde haat, razernij of andere agres-
sieve emoties, en daarom meer geschikt geacht voor de sterren 
waaraan het publiek verondersteld werd zich te spiegelen. 
Ondanks die evenwaardige behandeling landt de balans uitein-
delijk toch in het voordeel van Farinelli, die met meer uitge-
breide, complexe en dramaturgisch gewichtige aria’s door 
librettist en componist op het hoogste voetstuk wordt geheven.

Receptiegeschiedenis
Merope was voor het eerst te horen op 20 februari 1734. Een 
kleine driehonderd jaar later blijkt het werk vergeten, op twee 
schaambrokjes na. Vivaldi verwerkte de aria ‘Sposa, non mi 
conosci’ (akte II, scène 7) als ‘Sposa son disprezzata’ in zijn 
pastiche Bajazet. De lange melismatische vocale lijnen zijn er 
duidelijk op gericht de draagwijdte en het expressieve vermo-
gen van Farinelli’s wonderlijke stemgeluid uit te spelen. Vivaldi 
behield die melodische blauwdruk, maar veranderde bijna al 
de rest, niet het minst de psychologie van het personage en 
diens rol in het verhaal: in plaats van Epitide, die zijn ontredde-
ring uitzingt om de geliefde die hem niet herkent en de moe-
der die hem niet gelooft, is het de vernederde en rancuneuze 
prinses Irene die het drama naar een zenit mag zingen. Het 

Geminiano Giaco-
melli, spotprent van 
Pier Leone Ghezzi

Het kroon juweel van Merope is ‘Quell’usignolo’: een aria waarin 
de componist de zanger uitdaagt het gezang van de nachtegaal te 
evenaren. Het werd een van de grootste successen van Farinelli, die 
de aria dagelijks op het menu kreeg toen hij aan het Spaanse hof werd 
ingelijfd om de door ziekte verzwakte koning te helpen genezen. 



11Merope è questa?’. Maar zij herkent 
hem niet en reageert gelaten (‘Merope 
sì, non la regina. Un’ombra son di 
quella, che fui’). Om zijn dekmantel 
niet te verliezen, bevestigt Epitide het 
nieuws van de dood van haar jongste 
zoon, maar Merope vindt zijn verhaal 
niet overtuigend. Zij beschuldigt Cleon 
ervan een hand te hebben gehad in de 
moord (‘Sei traditore’) en wil hem, net 
als Anassandro, berechtigd en ter dood 
gebracht zien. 
Terwijl Trasimede zijn best doet zijn 
gevoelens voor Merope te verbergen, 
hangt er Epitide en Argia – die kort 
herenigd worden – meer liefdesgeluk 
boven het hoofd. Anassandro gaat intus-
sen tot bekentenissen over, maar liegt 
dat Merope de opdrachtgever van de 
moord op haar echtgenoot was. De 
koningin houdt haar onschuld vol. 
Anassandro onthult aan Polifonte ook 
het geheim van Cleon; zijn beloning is 
een verlengde gevangenschap en het 
besef dat hij schaamteloos is gebruikt.

Derde akte
Polifonte wil gebruikmaken van Mero-
pes haat jegens Cleon, die ze nog steeds 
beschouwt als de moordenaar van haar 
zoon. Hij doet er alles aan om te voorko-
men dat ze erachter komt dat Cleon 
eigenlijk Epitide is, vóórdat ze het bevel 
geeft hem te doden. Zo probeert hij het 
vertrouwen van Argia te winnen en 
haar te ontraden Merope te vertellen 
over Cleons identiteit. Argia gelooft zijn 
verhaal dat Merope indertijd de moord 
op Cresfonte heeft georkestreerd. Ze 
zou niet aarzelen, beweert Polifonte, 

Intussen komt Merope onder druk te 
staan: de tien jaar bedenktijd zijn 
voorbij. Polifonte draagt Trasimede op 
Merope te berichten dat de dag van hun 
huwelijk is aangebroken. Vervolgens 
ontmoet hij Licisco, gezant van koning 
Tideo, die hem bericht dat de gijzeling 
van Argia een breuk is in het vredesver-
drag tussen Etolia en Messene. Polifonte 
is niet onder de indruk: Argia mag pas 
naar huis als Tideo Epitide laat gaan. 
Licisco protesteert: de oplossing is niet 
valide, want Epitide leeft niet meer. 
Polifonte faket ontreddering maar lacht 
vanbinnen (‘Ma s’Epitide è morto, io 
son beato’).
Na haar ontmoeting met Trasimede 
krijgt Merope alsnog Polifonte over de 
vloer, die aandringt op een huwelijk. De 
koningin reageert met haat en dreigt 
zelfmoord te plegen. Polifonte zet 
meteen een nieuw plan in werking: met 
vleierij en pressie overtuigt hij Anas-
sandro ervan de dood van Cresfonte in 
de schoenen van Merope te schuiven. 
Anassandro weifelt, maar belooft de 
koning te zullen dienen (‘Con inganno 
fortunato’). Polifonte stuurt Epitide op 
pad om zijn missie te volbrengen, maar 
die denkt vooral aan wat hem wacht: de 
hereniging met Argia.

Tweede akte
De akte opent met de triomf van 
Epitide: hij doodde het zwijn en verlaat 
de grot onder groot gejuich. Polifonte 
en Merope verwelkomen de dappere 
krijger. Voor het eerst in jaren ziet 
Epitide zijn moeder: een overweldigen-
de ervaring: ‘Che? La regina... O dio! 

die weer zou opduiken. Polifonte 
bouwt daarom een verzekeringsmecha-
nisme in: hij wil met Merope trouwen. 
Merope vraagt tien jaar uitstel, hopend 
op de terugkeer van Epitide. Die is 
intussen opgegroeid tot een jongeman 
en heeft zich verloofd met Argia, de 
dochter van de Etolische koning Tideo. 
Als Polifonte dat hoort, laat hij Argia 
gijzelen. Tideo neemt wraak door de 
boodschapper Licisco te sturen, die 
Polifonte informeert dat Epitide dood 
is. Epitide is intussen echter in Messene 
aangekomen, vermomd als ‘Cleon’.

Eerste akte
Aangekomen bij het standbeeld van 
Hercules op het stadsplein van Mes-
sene, heft Epitide/Cleon een smeekbede 
aan. Vervolgens is hij getuige van een 
ceremonie waarin het volk van Mes-
sene, met Meropes vertrouweling 
Trasimede op kop, aantreedt met 
offergaven, zang en dans. Zij versieren 
het standbeeld, het altaar en de troon 
op het plein ter nagedachtenis van de 
moord op Cresfonte en zijn kinderen. 
De deur van de tempel op het piazza 
gaat open. Polifonte komt naar buiten, 
neemt plaats op de troon en laat een 
orakel voorlezen waarin wordt opgeroe-
pen Messene te bevrijden van twee 
monsters. Epitide, die zich in de massa 
verborgen hield, stelt voor het wilde 
zwijn te doden dat de velden verwoest. 
Het andere monster, zo blijkt later, is de 
tiran Polifonte zelf. Die belooft de 
koene krijger de hand van zijn gijzelaar 
Argia – prinses van Etolia én Epitides 
verloofde – als het hem lukt.  

Cast
Polifonte
tiran van Messene

Merope 
koningin van Messene, weduwe van Cresfonte

Argia 
prinses van Etolia

Epitide 
jongste zoon van Merope, vermomd als de 
vreemdeling Cleon

Trasimede
hoofd van de raad van Messene en vertrou-
weling van Merope

Licisco 
ambassadeur van Etolia

Anassandro 
vertrouweling van Polifonte

Wat voorafging
Messene, een koninkrijk in de Pelopon-
nesos, werd geregeerd door Cresfonte 
en zijn vrouw Merope. Totdat de op 
macht beluste Polifonte zijn dienaar 
Anassandro aanzet tot moord op de 
koning en zijn kinderen. Slechts één 
jongen, Epitide, overleeft de aanval en 
wordt in veiligheid gebracht in Etolia. 
Als schuldige wijst Polifonte naar 
koningin Merope, die haar aanspraak 
op de troon verliest. Nu staat Polifonte 
nog maar één ding in de weg om zelf 
koning te worden: de belofte de heer-
schappij aan Epitide over te dragen als 
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1312 Andrea Marcon
Dirigent, organist en klavecinist Andrea 
Marcon studeerde oude muziek aan de 
Schola Cantorum Basiliensis (Basel). In 
1997 richtte hij het Venice Baroque 
Orchestra op, in 2009 werd hij daar-
naast chef-dirigent van La Cetra Barock-
orchester Basel. Sinds seizoen 2013-2014 
heeft hij de artistieke leiding over het 
Orquesta Ciudad de Granada. Marcon 
trad op als gastdirigent bij Oper Frank-
furt en het festival van Aix-en-Provence, 
de Berliner Philharmoniker, een groot 
aantal Duitse radio-orkesten, het 
Orchestre Philharmonique de Monte 
Carlo, het Deens Nationaal Orkest, het 
Mozarteum Orchester Salzburg, het 
Luzerner Sinfonieorchester, de Bamber-
ger Symphoniker, Camerata Salzburg, 
het Mahler Chamber Orchestra, het 
Deut sches Symphonie-Orchester Berlin, 
de Münchner Philharmoniker en het 
Freiburger Barockorchester. Hij trad 
veelvuldig op in ZaterdagMatinees in 
het Concertgebouw, maar dirigeerde 
ook Vivaldi’s Juditha triumphans bij De 
Nationale Opera in Amsterdam. De 
productie van Alcina in het Bolsjoj 
Theater in Moskou werd bekroond met 
de Casta Diva Award als beste Russische 
barokoperaproductie van 2018-2019. 
Tijdens de Händel-Festspiele Halle 2021 
werd hem de Händel-Preis verleend. 
Zijn repertoire reikt van de barok tot 
Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert, 
vroege Rossini-opera’s en symfonieën 
van Brahms en and Mahler. Voor zijn 
meer dan vijftig cd-opnamen ontving 
hij vele prijzen, waaronder de Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, Diapa-

son d’Or, Choc du Monde de la Mu-
sique, Echo Klassik, de Edisonprijs en 
twee Grammy-nominaties. Andrea 
Marcon doceert klavecimbel, orgel en 
interpretatie aan de Schola Cantorum 
Basiliensis en woont in Basel en zijn 
geboortestad Treviso.
Eerder in de Matinee: Vivaldi Orlando 
(2008), Vivaldi Juditha trium phans (2009), 
Steffani & Pergolesi Stabat Mater (2010), 
Biber Battalia & Monteverdi Combat-
timento di Tancredi e Clorinda (2010), 
Vivaldi La Senna festeggiante (2011), 
Monteverdi Kerstvespers (2013), Vivaldi 
La fida ninfa (2015), Vivaldi Catone in Utica 
(2016), Händel Parnasso in festa (2016), 
Telemann Der Tag des Gerichts (2017), 
Caldara La concordia de’ pianeti (2018), 
Vivaldi  L’Olimpiade (2019), werk van 
Corelli , Scarlatti, Vivaldi en Pez (2020)

vertelt ze Merope wat ze weet. De 
koningin, nu overtuigd dat ze haar 
eigen zoon heeft laten vermoorden, 
schreeuwt haar wanhoop uit en wil zelf 
ook niet meer leven. 
Zeker van zijn overwinning roept 
Polifonte op Merope terecht te stellen. 
Hij bestelt een wrede doodstraf: van 
uitputting sterven, daar waar het 
lichaam van haar zoon is opgebaard. 
Maar Epitide slaat de scène gade van 
achter een gordijn, samen met Argia, 
Anassandro en Trasimede. Een specta-
culaire confrontatie volgt en eindelijk 
komen de wandaden van Polifonte aan 
het licht. Hij wordt weggevoerd terwijl 
Epitide zijn vaders troon bestijgt.

Sofie Taes

ook Epitide te doden, mocht ze hem 
herkennen.
Dan beveelt Polifonte zijn boogschutters 
Anassandro neer te schieten, de enige 
getuige van zijn duivelse daden. Maar 
Trasimede redt Anassandro, die einde-
lijk de waarheid onthult. Ondertussen 
ontving Merope een brief van Polifonte, 
die stelt dat Cleon inderdaad Epitides 
moordenaar is en haar aanmoedigt hem 
te executeren. Merope beveelt Trasime-
de Cleon met een zwaard te doden.
Wanneer Epitide voor Merope ver-
schijnt, probeert hij haar te doen inzien 
dat hij haar zoon is, bewerend dat Argia 
zijn woorden zal bevestigen. Maar de 
prinses, misleid door Polifonte, weigert. 
Pas nadat Epitide is weggevoerd en 
Argia verneemt dat hij zal sterven, 

Bronnen
De Zeno-Merope-familie:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Merope_(Zeno)

Libretto-uitgave Gasparini/Zeno, 1711; inclusief de wijzigingen die Domenico Lalli 
aanbracht voor Giacomelli’s Merope:  
https://www.librettidopera.it/zpdf/merope.pdf 

Het originele libretto van Merope in de versie van Giacomelli/Zeno/Lalli, 1734: 
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00049446/images/index.
html?id=00049446&nativeno= 
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14 15Beth Taylor | Argia
De Schotse mezzo 
Beth Taylor 
studeerde o.a. aan 
het Royal Conser-
vatoire of Scot-
land. Ze was in de 
Opéra de Lyon te 
zien als La For-
tuna, Melanto en 
Anfinomo in de 
William Ken-
tridge-enscene-
ring van Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse 
in patria, vertolkte de altpartij in Rihms 
Jakob Lenz tijdens het Festival d’Aix-en-
Provence, zong Bradamante in Händels 
Alcina in de Opéra national de Lorraine, 
La Reine/Le Coucou/Le Chat in Respi-
ghi’s La belle au bois dormant in de Opéra 
de Lyon en maakte haar debuut in de 
Deutsche Oper Berlin als Schwertleite 
in Wagners Die Walküre. Ze was er tevens 
te zien als La marchesa Melibea in 
Rossini’s Il viaggio a Reims en als Erste 
Norn/Flosshilde in Wagners Götterdäm-
merung. In de Oper Frankfurt trad ze 
aan als Dardano in Händels Amadigi di 
Gaula. Taylor werkte met dirigenten als 
Leonardo García Alarcón, Ingo Metzma-
cher en Jan Willem de Vriend, met wie 
ze Mozarts Krönungsmesse uitvoerde met 
het Radio Filharmonisch Orkest.

Carlo Vistoli | Licisco
Countertenor 
Carlo Vistoli 
studeerde o.a. aan 
de Universiteit van 
Bologna en debu-
teerde als Sorce-
ress (Dido and 
Aeneas) in Teatro 
Comunale in 
Ravenna. Hij 
vertolkte de titelrol 
in Händels Tamer-

lano in Teatr Wielki Poznan, Tolomeo 
(Giulio Cesare in Egitto) tijdens het Shang-
hai Baroque Festival, Febo in Caldara’s 
Dafne in La Fenice en Oresde (Cavalli’s 
L’Oristeo) in de Opéra de Marseille. Hij 
was als Ottone (Händels Agrippina) in 
Brisbane te zien, maakte met dirigent 
William Christie o.a. een tournee met 
Händels Messiah en vertolkte de partijen 
van L’umana fragilità (Il ritorno d’Ulisse 
in patria) en Ottone (L’incoronazione di 
Poppea) als deel van John Eliot Gardi-
ners Monteverdi 450-project, dat onder 
andere werd uitgevoerd tijdens de 
Salzburger Festspiele. Hij zong Idraspe 
in Cavalli’s Erismena tijdens het Festival 
d’Aix-en-Provence en in de Opéra Royal 
de Versailles en stond als Ulisse (Sacra-
ti’s La finta pazza) in de Opéra de Dijon. 
Vistoli werkte met dirigenten als Marc 
Minkowski, Diego Fasolis en Leonardo 
García Alarcón en maakte meerdere 
cd-opnames.
Eerder in de Matinee: werk van Giorgi en 
Colonna (2019), Jommeli Requiem & Mo-
zart Requiem (2019), Monteverdi L’Orfeo 
(Pastore 2, 2020)

Kangmin Justin Kim | Epitide
De Koreaans-Ame-
rikaanse counter-
tenor Kangmin 
Justin Kim studeer-
de o.a. aan de 
Royal Academy of 
Music Londen en 
maakte zijn 
operadebuut als 
Menelao (Cavalli’s 
Elena) tijdens het 
Festival d’Aix-en-
Provence. Hij debuteerde in de Opéra 
Comique als Prins Orlofsky (Die Fleder-
maus), zong Sesto (La clemenza di Tito) in 
de Opéra national de Montpellier, 
Oreste (Offenbachs La belle Hélène) in 
Théâtre du Châtelet, Enea in Leonardo 
Vinci’s Didone abbandonata tijdens het 
Barock-Fest Winter Schwetzingen, en 
Cherubino (Le nozze di Figaro) en de 
titelrol in Kalitzke’s Pym in Theater 
Heidelberg. Hij vertolkte de rol van 
Cesare (Vivaldi’s Catone in Utica) in de 
Oper Köln, Speranza (L‘Orfeo) tijdens de 
Salzburger Festspiele, in de Opéra de 
Dijon en La Fenice, waar hij terugkeer-
de als Nerone (L’incoronazione di Poppea), 
een rol die hij ook zong in de Berliner 
Staatsoper. Hij trad in de Wiener 
Staatsoper aan als Nummer Zwei in 
Henze’s Das verratene Meer, als Cheru-
bino in ROH Covent Garden en als 
Nireno (Giulio Cesare in Egitto) tijdens het 
Glyndebourne Festival.
Eerder in de Matinee: Händel Parnasso in 
Festa (Orfeo, 2016)

Magdalena Kožená | Merope
De Tsjechische 
mezzo Magdalena 
Kožená studeerde 
o.a. aan het 
Conservatorium 
van Brno en brak 
internationaal 
door toen ze het 
6e Internationaler 
Mozart Wettbe-
werb Salzburg 
won. Ze debuteer-

de tijdens de Salzburger Festspiele als 
Zerlina (Don Giovanni) en zou er terug-
keren als Idamante (Idomeneo), een rol 
die ze ook vertolkte tijdens het Glynde-
bourne Festival, het Lucerne Festival en 
in de Berliner Staatsoper. In Berlijn trad 
ze ook aan als Phèdre (Rameaus Hippo-
lyte et Aricie), Marguerite (La damnation 
de Faust), in de titelrol van Martinu°s 
Julietta, Octavian (Der Rosenkavalier) en 
Lazuli (Chabriers L’étoile). In de New 
Yorkse Met zong ze rollen als Cheru-
bino (Le nozze di Figaro), Melisande 
(Pelléas et Melisande) en Octavian. Ze 
vertolkte de titelrol in Bizets Carmen 
tijdens de Salzburger Festspiele en 
Waitress in Saariaho’s Innocence in o.a. 
ROH Covent Garden en De Nationale 
Opera. Op haar repertoire staan tevens 
werken als Mahlers Das Lied von der Erde 
en Kindertotenlieder. Kožená maakte 
talloze cd-opnamen en werkte met 
dirigenten als Claudio Abbado, Pierre 
Boulez, Sir John Eliot Gardiner en 
Bernard Haitink
Eerder in de Matinee: Mahler Kindertoten-
lieder (2021)
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16 17La Cetra Barockorchester Basel
De naam van La Cetra Barockorchester 
Basel is ontleend aan Antonio Vivaldi’s 
Vioolconcert opus 9 ‘La Cetra’ (de lier). Het 
staat voor het kernrepertoire van het 
orkest: de Italiaanse instrumentale 
muziek van de achttiende eeuw. Behal-
ve concertante opera’s en repertoire uit 
de Italiaanse renaissance en barok richt 
La Cetra zich op de uitvoering van grote 
werken voor koor en orkest vanaf de 
renaissance tot in de klassieke periode. 
La Cetra treedt op in geheel Europa, in 
Azië en Zuid-Amerika. Andrea Marcon 
leidt het orkest sinds 2009. Op zijn 
initiatief ontstond het gelijknamige 
koor. Het credo van La Cetra luidt: 
zogeheten ‘oude muziek’ dichtbij de 
mensen van nu te brengen, na weten-
schappelijk achtergrondonderzoek, 
intensieve bestudering van historische 
instrumenten, de uitvoeringspraktijk 
en de historische omgeving van de 
gespeelde werken. Daarvoor werd La 
Cetra al in 2009 de Europese Prijs voor 
Oude Muziek verleend. La Cetra is ook 
als operaorkest werkzaam. Samen met 
Theater Basel realiseert het orkest ieder 
seizoen een barokoperaproductie. De 
Nationale Opera in Amsterdam enga-
geerde La Cetra en Andrea Marcon voor 
Vivaldi’s Juditha triumphans in 2019.
Het koor, La Cetra Vokalensemble Basel, 
is op 19 februari in de Matinee te gast.
Eerder in de Matinee: Monteverdi Kerst-
vespers (2013), Vivaldi La fida ninfa 
(2015), Vivaldi Catone in Utica (2016), 
Händel Parnasso in festa (2016), Caldara 
La concordia de’ pianeti (2018), Vivaldi 
L’Olimpiade (Aristea, 2019)

Rachele Raggiotti | Anassanddro
De Italiaanse 
mezzosopraan 
Rachele Raggiotti 
studeeerde aan de 
Universiteit van 
haar geboortestad 
Perugia en aan het 
Conservatorium 
aldaar, en heeft 
met name in Italië 
naam gemaakt. Zo 
zong ze La contessa 

di Ceprano in Verdi’s Rigoletto tijdens 
het Macerata Opera Festival en de rol 
van Clarina in Rossini’s eerste opera La 
cambiale di matrimonio tijdens het Pan 
Opera Festival in Panicale, waar ze ook 
te zien was als Dido in Purcells Dido and 
Aeneas. Ze vertolkte de rol van Ulrica in 
Verdi’s Un ballo in maschera en de titelrol 
in Bizets Carmen in het Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto, was als Suzuki 
in Puccini’s Madama Butterfly te zien bij 
Civitanova all’Opera en als Bradamante 
in Händels Alcina tijdens het festival 
Settimane Musicali al Teatro Olimpico 
in Vicenza. Op haar repertoire staan 
tevens werken als Pergolesi’s Stabat 
Mater, Mozarts Requiem, Verdi’s Messa da 
Requiem en Vivaldi’s Gloria.

Juan Sancho | Polifonte
De Spaanse tenor 
Juan Sancho 
studeerde aanvan-
kelijk piano en 
maakte op de 
Escola Superior de 
Música de Cata-
lunya (Barcelona) 
de overstap naar 
het vocale vak. 
Inmiddels heeft hij 
een ruim reper-
toire opgebouwd, met rollen als Il conte 
d’Almaviva (Il barbiere di Siviglia) in het 
Staatstheater Darmstadt, Catone (Catone 
in Utica) in Theater an der Wien, de 
titelrol in Atys (Lully) in Theater Kiel, 
Albazar (Il turco in Italia) tijdens het 
Festival d’Aix-en-Provence en Pompeo 
(Vivaldi’s Farnace) in de Opéra national 
du Rhin. Hij was als Lurcanio (Händels 
Ariodante) te zien in Palau de les Arts 
Reina Sofia in Valencia, stond in Teatro 
Colón (Buenos Aires) als Lucano/Liberto 
in L’incoronazione di Poppea en als Pane 
(Cavalli’s La Calisto) in Teatro Real 
Madrid. Hij trad tijdens Festival Castell 
de Peralada aan als Goffredo (Händels 
Rinaldo) en was bij de Nederlandse 
Reisopera te zien in Hasse’s Siroe. 
Sancho werkte met dirigenten als 
William Christie, Gustav Leonhardt, 
Ivor Bolton en Marc Minkowski.
Eerder in de Matinee: Händel Alessandro 
(Leonato, 2013), Hasse Siroe (Cosroe, 
2015)

Vasilisa Berzhanskaya | Trasimede
De Russische 
mezzo Vasilisa 
Berzhanskaya 
studeerde in 
Moskou aan de 
Gnessin Staatsaca-
demie voor Mu-
ziek. Ze maakte 
deel uit van het 
Bolsjoi Young 
Artists Program 
en begon haar 

solistencarrière in het Primorsky 
Mariinsky Theater in Vladivostok. Ze 
was als Marchesa Melibea (Rossini’s Il 
viaggio a Reims) te zien tijdens het 
Rossini Opera Festival in Pesaro en zong 
Despina (Così fan tutte) en Modestina en 
Melibea (Il viaggio a Reims) in het Bolsjoi. 
Als soliste bij de Deutsche Oper Berlin 
was ze o.a. te zien als Alisa in Donizet-
ti’s Lucia di Lammermoor, Linetta (Prokof-
jevs L’amour des trois oranges), Mercédès 
(Carmen), Kate Pinkerton (Madama Butter-
fly), Lola (Mascagni’s Cavalleria rusticana), 
Siébel (Gounods Faust), Fenena (Nabucco) 
en Rosina (Il barbiere di Siviglia), een rol 
waarmee ze ook debuteerde in de 
Wiener Staatsoper. Ze trad tijdens de 
Salzburger Festspiele aan als Diane in 
Offenbachs Orphée aux enfers, debuteer-
de in Theater Basel als Angelina (Ros-
sini’s La cenerentola) en bij De Nationale 
Opera als Vagaus in Vivaldi’s Juditha 
Triumphans.
Eerder in de Matinee: Vivaldi L’Olimpiade 
(Aristea, 2019)
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zaterdag 12 februari 2022, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II

BARBARA HANNIGAN 
ZINGT LET ME TELL YOU
Radio Filharmonisch Orkest

Karina Canellakis dirigent

Barbara Hannigan sopraan

Wagner Ouverture Parsifal
Abrahamsen Let me tell you
Sibelius Lemminkäinen-suite

Barbara Hannigan en Karina Canellakis 
geven Abrahamsens wereldhit Let me tell 
you profiel met de ongrijpbare schoon-
heid van Wagner en Sibelius.

Abrahamsens muze:  
Barbara Hannigan
Hans Abrahamsens liederencyclus Let 
me tell you werd de wereldhit die heden-
daagse muziek zelden is. Na de eerste 
uitvoering door sopraan Barbara Han-
nigan en de Berliner Philharmoniker 
onder Andris Nelsons werd de aangrij-
pende muziek veelvuldig uitgevoerd 
door topdirigenten. Hannigan werd 
voor Abrahamsen de muze die Lotte 
Lenya voor Kurt Weill was, en Cathy 
Berberian voor Luciano Berio; haar 
unieke vocale kwaliteiten en creatieve 
input drukten een onuitwisbaar stem-
pel op vorm en inhoud van Abraham-
sens magische muziek.

De ‘oeroude’ magie van  
Wagner en Sibelius
Abrahamsens ijle, tragische geluid 
wordt in de Matinee passend omlijst 
door de zwevende klanken van Wagners 
Parsifal-voorspel en de monumentale 
Lemminkaïnen-suite van de Finse Einzel-
gänger Jean Sibelius. Sibelius heeft met 
Abrahamsen wel meer gemeen dan zijn 
noordse afkomst. Wat Herbert von 
Karajan over Sibelius zei, geldt onver-
kort voor de muziek van Abrahamsen. 
Hun geheimzinnige oeuvres liggen als 
zwerfkeien in een niemandsland. Ze 
lijken oeroud, en niemand weet hoe ze 
er zijn terechtgekomen. Vraag niet hoe 
en waarom, neem ze zoals ze zijn – en 
geef je over aan hun onbegrijpelijke 
schoonheid.

 ZATERDAGMATINEE.NL

PRISKA KETTERER

EERSTE VIOOL
Eva Saladin concertmeester
Katharina Heutjer
Cecilie Valter
German Echeverri Chamorro

TWEEDE VIOOL
Éva Borhi aanvoerder
Ildikó Sajgó
Johannes Frisch
Aliza Vicente

ALTVIOOL
Péter Barczi aanvoerder
Joanna Michalak

CELLO
Alex Jellici aanvoerder
Daniel Rosin

CONTRABAS
Ján Krigovský

HOBO & BLOKFLUIT
Georg Fritz
Priska Comploi

FAGOT 
Julia Marion

HOORN
Alessandro Denabian
Luca Medioli

TROMPET
Andreas Lackner
Thomas Steinbrucker

KLAVECIMBEL
Andrea Buccarella

THEORBE
Ignacio Laguna

LEIDING & KLAVECIMBEL 
Andrea Marcon
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20 zaterdag 19 februari 2022, 13.00 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Opera

VASILISA BERZHANSKAYA: 
TITELROL IN L’ITALIANA 
IN ALGERI
Orkest van de Achttiende Eeuw
La Cetra Vokalensemble Basel

Giancarlo Andretta dirigent
Federico Sepúlveda koordirigent

Isabella Vasilisa Berzhanskaya mezzo-
sopraan
Lindoro Alasdair Kent tenor
Mustafà Ricardo Seguel bas-bariton
Taddeo Pablo Ruiz bariton
Elvira Lilian Farahani sopraan
Haly José Coca Loza bas
Zulma Esther Kuiper mezzosopraan

Rossini L’italiana in Algeri

Giancarlo Andretta dirigeert het Orkest 
van de Achttiende Eeuw en het koor van 
La Cetra in een vroege Rossini. In de titel-
rol: Vasilisa Berzhanskaya.

Rossini’s lyriek in L’italiana in Algeri
In 1813 was Rossini 21 jaar oud, en hij 
voltooide in datzelfde jaar met gemak 
nog drie andere opera’s: Rossini was 
aan het begin van zijn carrière niet te 
stuiten. Zijn L’italiana in Algeri toonde de 
Italianen dat de achttiende eeuw van 
het belcanto weliswaar voorbij was, 
maar dat de kunst van het lyrische 
zingen de revolutie, Napoleon en de 
oorlogen goed had doorstaan.

Vocaal en instrumentaal feest
Voor zijn geliefde stemtype, de karak-
tervolle en donker-lyrische mezzo-
sopraan, schreef Rossini de titelrol van 
de Italiaanse Isabella. Zij gaat haar naar 
Algerije ontvoerde man terughalen, en 
brengt daarmee het hoofd op hol van 
Mustafà, de Bey van Algiers. De partij 
van haar ontvoerde man, Lindoro, 
schreef de componist voor de bijzon-
dere tenore di grazia of tenore leggiero, 
een lichte hoge mannenstem die raakt 
aan de vocale kleuren van de toen 
verdwijnende castraatstemmen. De 
buffo-bas van Mustafà maakt dit vocale 
trio compleet. Ook orkestraal is het 
werk een feest, met zijn sprankelende 
ouverture en de talloze rossiniaanse 
crescendo’s, die de luisteraar nog altijd 
in vervoering brengen.

 ZATERDAGMATINEE.NL


