Soundbites uit het Groene Hart

Fotograaf: Jos van Beusekom

Na wekenlang verzamelen van informatie in lokale debatten werden op 20 maart jl.
tijdens het slotsymposium de conclusies getrokken. Het werd een middag van uitersten
met bijdragen die soms bevlogen, soms moedeloos waren, soms fel, soms berustend,
onder leiding van Kees Vriesman.

Van het symposium is geen letterlijk verslag gemaakt. Een verslag was er in de vorm
van een Follia.
Wie vandaag alle betrokkenen heeft horen praten, kan niet ontgaan zijn hoezeer
bestuurders, bewoners, agrariërs, ondernemers, ontwerpers en vele anderen betrokken
zijn bij het Groene Hart.
We hebben behalve allerlei zinnige opmerking vooral een breed scala aan emoties
gehoord. Niet alleen hier, ook tijdens de lokale debatten.
Trots, angst, woede, onzekerheid, liefde, overtuiging, hebzucht en berusting.
Waarom bestaat er eigenlijk niet zo iets als een Opera van het Groene Hart? Dat vroegen
wij ons ook af. U gaat zo luisteren naar een voorproefje van hoe dat zou kunnen
klinken. Een pilot, zeg maar.

Verwoord is de strijd van Groen en Rood. Niet per sé tegen elkaar, maar beide partijen
hebben zo hun eigen prioriteiten en invalshoeken. En de posities zijn ook niet zo
eenduidig. Groen kan opeens uitgesproken Rood worden, en vice versa. De vraag is
waar de strijd toe leidt. Gaan we polderend richting compromis, of krijgt het begrip
Nationaal Landschap een letterlijke invulling?
De muziekvorm is een follia. Dat is een 18e eeuws muziekgenre in drie delen. Er is een
gesprek, dat ontaardt in een ruzie en dan volgt de bezinning. Kijkt en luistert u naar Cora
Burggraaf en Marc Pantus.

Dames en Heren – De strijd van Rood en Groen.

De strijd van Rood en Groen - Follia Campina Neproni
Cora Burggraaf (groen): sopraan
Marc Pantus (rood): bas

Groen
Hé daar!
Wat kom je doen
Wees stil!
De vogels...
Rood
Ga daar eens weg
Je staat in het uitbreidingsplan
G
Een plan?
Maar wat dan?
R
Het is geweldig

Een economische drager
G
Ha hahaha!
Vast weer zo’n plan om meer geld te verdienen
Hou nou eens op met het hart zeer te doen
En laat het rusten
R
Da’s nou weer echt emotioneel
Let op
Het is echt onontbeerlijk
Jij weet toch ook:
Stilstand is achteruitgang!
G
Stilstand?
Luister,
Als je even je mond houdt
Hoor je hier verderop prachtige vogels

R
Oh nee!
Vogels? ... zijn heel gevaarlijk
Op Schiphol, dat moet u weten,
schieten ze ze bij bosjes
G
Waarom moet ik dat weten?
Schiphol...
R
Is nu eens even niet aan de orde!
G
Maar goed,
Wat kom je doen?
R
Staat u mij toe?
Het Groene Hart moet open,
’t heeft een infarct
We moeten nu opereren
G
Maar het groen zal verdorren!
R
Integendeel
G
En alles wat je ziet versnippert, verrommelt en verdwijnt
R
Hou nou eens op met snikken
Denk om de verzilting!
G
Waarom zou ik niet huilen?
’t Is toch verschrik’lijk!
Je plannen maken het een nouveau riche hart
R
Kijk eens goed naar die boer daar: fotogeniek creperen
Is dat dan wel goed?!
G (leest)
“recreatiebestemming...”
je ziet ze vliegen!
R
Recreatie en leisure; Dat heeft de toekomst
G
Ach! Laat ons lekker niets doen
R
Wij voeren hier een strijd, dat groen ook groen blijft
G
En dat rood dat ik zie,
Is dat soms ook groen?
R
De slag om ’t Groene Hart, hij gaat beginnen!

G
Een soort van oorlog?
R
Precies!
Een slag om de ruimte
G
Wat is er mis met geitjes,
Of een heleboel koeien die rustig grazen?
R
Een veldtocht met de naam:
De Groene Hart Slag
Duet
G
Oké dan, ’t is helder,
Je zoekt confrontatie
Maar die operatie
die gaat mooi niet door
Want zo’n operatie
dat is er zo een van:
De Dokter tevreden;
Patiënt overleden
R
De ingreep is simpel,
’t is bijna routine
Maar als we het niet doen
bezwijkt ie beslist
Een hartklep, een bypass,
Een beetje morfine
Zo niet, overleeft-ie
een hartaanval niet
G
Sodemieter op jij stommeling,
Met je verstedelijking en verrommeling
En je versnippering en je verkaveling
En al die dingen die je hier wil doen
R
Hou toch op met al die tegenwerking
En met al die sympathieke marketing
En die simplistische probleemsafspiegeling
Want de ontwikkeling gaat lekker door
‘k geef je verzekering:
Het wordt hier never nooit meer zoals toen
G
Mijn hart is groen
R
Mijn hart is groen
(Fine)

G
Dit zal je betreuren
“geen slag zonder stoot”
ik ga je bekeuren:
Jouw groen is mijn rood
R
Ik ken je komedie,
Jouw wal en jouw sloot.
Maar zonder remedie
Dan gaat het hier dood
G
Sjacheraar, plunderaar
Je bent een leugenaar
Een valse tollenaar
Een sluwe ritselaar
Projectontwikkelaar
Ga naar je bedje maar
En heb dan lekker daar
je natte droom!
R
Stommeling
Stommeling!
Nepsubversieveling
Medialieveling
Toekomstnaïeveling
Conservatieveling
Anti-ontwikkeling
Stervensbegeleiding
Is jouw verhaal
G
Dit is een weiland
Dat dat van waarde is
Begrijpt een Koe
Boe!
R
Dit is geen eiland.
Heb jij daar maling aan,
Ben jij een Koe
Boe!
(da capo al fine)

De strijd van Rood en Groen - Follia Campina Neproni
Cora Burggraaf (1977) trad op in meerdere opera's, waaronder Mozart’s Zauberflöte
(Papagena) met het BBIOS (Benjamin Britten International
Opera School, Royal College of Music London), in Handel’s
Agrippina (Poppea) voor de London Handel Society, in Le
nozze di Figaro (Susanna) met de British Youth Opera onder
directie van Dominic Wheeler, in A Midsummernight’s Dream
(Helena) met BBIOS, in Mozart’s Il Re Pastore (Aminta) met
de Classical Opera Company onder Ian Page, in Mozart’s
Don Giovanni (Zerlina) met BBIOS onder Sir Colin Davis, in
Dido (Belinda) voor de Académie Aix-en-Provence, in
Tamerlano (Asteria) in Bordeaux onder Emmanuelle Haïm.
Haar debuut als Zdenka in Strauss’ Arabella in de Garsington
Opera leverde haar uitstekende recensies op, evenals haar
debuut in Covent Garden als Bella in Tippett’s Midsummer
Marriage, waar zij tevens onderscheiden werd als ‘Most
Promising Newcomer of the Year’ door The Observer.

Marc Pantus (1965) studeerde af als bas-bariton aan het Utrechts Conservatorium
en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Daar volgde hij ook de operaklas en behaalde hij in
1997 het diploma Uitvoerend Musicus. Hij werd
geselecteerd voor het Steans Institute for Young
Artists in het Ravinia Festival in Chicago en werkte
mee aan een serie uitvoeringen van Handel’s Israel in
Egypt met De Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Paul
McCreesh. Hij zong verscheidene operarollen waaronder
in Il barbiere di Siviglia (Bartolo) bij Opera Holland Park
te Londen met The Royal Philharmonic Orchestra o.l.v.
Lessley Ann Sammons, Le nozze di Figaro (Figaro) van
Mozart onder leiding van Kenneth Montgomery,
Collatinus in The Rape of Lucretia van Britten in het
Staatstheater te Wiesbaden (B.R.D.). In 2001 zong en
regisseerde hij een in de pers bejubelde productie van
Hasse’s Larinda e Vanesio. In 2002 volgde het niet
minder succesvolle La Contadina. Met het Utrechts Barok Consort zong hij in
Francesco Conti’s Don Chisciotte (Sancho Panza) in Sierra Morena en was hij te
horen in Telemann’s Don Quichotte auf der Hochzeit des Camacho (Don
Quichotte). Met zijn eigen ensemble i piccoli holandesi zingt, produceert en/of
regisseert hij diverse opera’s en komedies.
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