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Portugal
ze goed!, de stotverzen van Pessoa:

jn laatste gedicht, ]-935, 10 dagen

. Lidwien I Marcetkunnen zich goed
's 'definitie'van de Fado...'t is zo

gebeurt niets terwijter wel een soort

vertangen naar...naar wat eigentijk?

niet, de Portugezen. Maar Lidwien

I Màrcet ook niet..."en we gaan nu a[ 30 jaar op

vakantie in Portugat. Waar moeten we anders heen

ats er niets mooiers is? Op de fiets kwamen we

uit Spanje en over de grens kwamen we in een

andere wereld terecht...warm en op zichzelf. Een

Portugees is vriendetijk, dringt je niets op, witniets

van je, hetpt je! We waren in de wotken, maar dat

moet ook wetin Guarda op het noorden van de

Serra d'Estreta, l-000 meter hoog. Nee, we dachten

er nog niet aan in een Fado uit te barsten, toen.

Maar dat is veranderd in 30 jaar..."

Op het Utrechts conservatorium

ontmoetten ze elkaar. Hoofdvak:

ktassieke piano, bijvak: muziek.

Dat ktinkt gek. maar attes wat

muziek tot muziek maakt, is

muziek... Logisch toch?

Marcetging het theater in, het

cabaret, componeerde muziek

die er zo mooi br.1 hoort. Lidwien

dook de opera in en er stond

maar één ding vast in hun [even

(behatve De Liefde natuurtUk): etk

laar 2 maanden Portuga[...en dan

komt de Fado vanzetf.

Trouwen & rouwen
"Moet je meer van ons weten?"

Lidwien lacht ats ik gretig knik en

ze steekt van wat, mooi en rustig

bijgestaan door Marcet..."We

waren al24 jaar bij elkaar en

toen vroeg ik Marcetof het nu

geen trjd werd om eindetijk

eens met mijte trouwen...'ik

kan niet meer van je houden

dan ik nu atdoe', zei Marcelen

ach, ik was het met hem eens,

getoof ik." Marcetknikt, "maar

we reatiseerden ons dat we oP

dat moment met zleke ouders

zaten. Ats we Ons Huwetr.lk nog langer zouden

uitstetlen dan zou geen van de ouders dit nog

meemaken. We gingen trouwen! Maar een week

ervoor overteed mijn moeder en Lidwiens vader

stierf na een week huwetijk..." Lidwien: "Met twee

woorden zat ik, trouwen I rouwen. Mtln vaders

dood was aanteiding voor mij om die woorden

met attes wat er bij hoort te omringen...ik heb er

een tiedje van gemaakt, Marcetde muziek. Pas

toen hebben we ontdekt hoe mooi het was om

samen, met etkaar, iets te doen...taaten muziek met

etkaar verbinden...hadden we nog nooit gedaan. En

dan zie ik ons ineens weer in een muziekwinketin

Lissabon staan: Fadoboeken lagen er, veet...en we

keken etkaar aan en hadden meteen een antwoord

op de vraag 'Gaan we Fado hotandës doen?'SlM!

Toen ben ik begonnen Fado in het Nedertands

te vertaten en Marcel is gaan arrangeren...tatige

en muzikate creativiteit Lieten we los op ons doet:

Portugese Fado te veftalen en muzikaatte variëren

naar het Nederlands.
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OP een
zomerzondagnriddag

ga je wel eens
geitensateh eteru

togsch toch? Met 40
andere Nederlanders
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studte begnJp je
alle Nederlandse
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Nederland en Portugal
vloeien even samen...

brtlhante.



Mondige vrreemoed
"Vertalen en aanpassen' ktinkt het tegetijkertijd uit de

weemoedmonden, 'tang doen we er over". zucht Lidwien diep. "Je '

moest eens weten hoeveelversies van een Fado op het scherm

staan voordat we tevreden zijn...vertaten is meer dan letters optellen

I vermenigvuldigen. Moeitrlk uit te leggen wat precies'meer'is.

Ats ik begin zet ik eerst Ama[ia op en [uister intens naar poëzie op

muziek. Van de beroenrdste Fadista (Uma casa Portuguesa!jg)wit

ik haar accenten, het rljm, de haperingen...attes wil ik vanuit haar

Portugees in het Nedertands handhaven. Zetfs Portugese woorden

moeten in het Nedertands Portugees ktinken. Marcethelpt me

daarbij, niet atleen met muziek maar ook met taat...Marce[?" "lk heb

me wat meer op de studie van het Portugees geworpen en probeer

de taalvan het gedicht te laten ktinken. We veranderen elke vertaling

net zolang tot we met z'n tweeën tevreden zijn...dan pas ga ik

speten en Lidwien zingen." Lidwien aarzelt..."Het is nu 5 jaar geteden

dat we onze eerste 'Hollandse Fado' deden. Toen kwamen er wat
probtemen met mijn stem...ik kreeg een reumatische ziekte die al

m'n vochtproducerende ktieren in m'n lichaam te pakken nam...

Vocht heb je nodig bij het zingen en in de behandeting heb ik mijn

zangtechniek veranderd en produceer nu meer kunstspeekselen

kunsttranen bijwjze van spreken." "Meer zingen wilze", vult Marcel

aan, "en ze kan hetl ln juni heeft ze de hetft van haar muziekbaan op
schootopgezegd en is ze dieper de fadozang ingedoken. Resuttaat?

Het komend jaar duiken we met onze Fado Nedertand in...het wordt
een poëtisch theatraaI muziekprogramma Nederland-Portuga[.

Echt, we staan in de startblokken." "Je hebt ons vorige week gezien

I gehoord bij de satehparty" straatt Lidwien "en wat vond je ervan?

Raad je alje lezers aan ons in te huren?"

SIM/JA! (jg) Lidwien Boumans I MarcelSchmidt
www. hu isva ndeweemoed. nI

Het leven van de weemoedigen staat nu dus in het teken van de

Fado. Maar als je doorvraagt doen ze veetmeer met muziek I taal

en kun je "attes" herleiden tot 30 jaar x twee maanden Portugat.
"Weetje, we begeteiden uitvaarten en begrafenissen in Nederland

en eertijk gezegd zijn we geschootd door een Portugese oude man.

We kunnen ook in Portuga[ geen kerkhof voorbijgaan of we moeten

erin...graven bekijken, fotografer,en en het liefst de huisjes bekijken,

huisjes met dichte deurtjes tot we op een begraafplaats deurtjes

op een kier zagen staan. Wij naar binnen en toen verscheen er een

oude grafdetver die vergutd was door onze betangstetting voor de

graven. Hij maakte de kist in het huisje voor ons open, pakte een bot

en vergeleek die met de bovenarm van Marcet...we konden maar

éen ding doen, een Fado maken.

't ls doodzonde dat je de schitterende pianobegeteiding van Marcel

er niet br.1 kunt horen...maar LEES..."

Kerkhof in Rosario
Kerkhof in Roario, je lokt me binnen,
veertig graden boven nul, nauwelijks schaduw op dit middaguur.
'kWandelover knisp'rend grind, oude foto in een ijzeren liist,

plastic bloemen bloeien eeuwig, een Maria vergriist.

refrein
Een ontmoeting in Rosario,

doet me denken over sterfelijkheid.
Zomaar een mens in een cemeterio,
heeft mevan mijn angst bevrijd.

Grafhuis met gebroken deur je lokt me binnen,
waar de zwaluw zachtjes fluit, het scharnier schreeuwt luid.
Niemand vond het nodig die af en toe te smeren,
de doden slapen door de grafkelder nooit...

Zachte oude man, zongerimpeld in't gezicht.
"Vandaag ben je mijn gastheer, maar voel je tot niets verplicht".
Op deze plek kent hijgeen angst, welzelfgekozen eenzaamheid.
Omringd door alzijn doden, stí en stom in eeuwigheid.
refrein

Taalvormt geen probleem, hij loln me binnen.
Zijn mond bekent misschien "Eind'lijk een levend mens.
Ksten behoeven hier geen slot,'tzijn s/echts vergane lijven,
maar de zielen leven door omdat ik ze nooitvergeet."

H| wenl<t me mee te gaan, opent zomaar graf en kist.

Watvodjes, allang geen kleding meer, watknoken, wat plukjes haar.
't Leek eerst zo vreemd en ongepast maar wordt een onverwacht
geschenk.
Doden bhjken aaibaar niemand is hier gekrenkt.

refrein
(...)heeft me van mijn angst bevrijd...

Je hoeft Huize Weemoeds gedicht maar eenmaatgetezen te
hebben of je weet. dit is Fado...échte Fado. Nog één vraag brandt er

op mijn lippen: zijn juttie na 60 maanden Portugatnog wie je voor

die tijd was?

Marcet: 'Ach. ik componeer gewoon metancholische
theatermuziek. van het trieste circuswatsje tot het hartverscheurend

cabaretlied en speetop m'n piano, m'n metodica en m'n houten

vibrandoneon die klinkt ats een accordeon..."

Lidwien: "Jaren geleden stond er in m'n cv...van jongs af aan een

dromer die vooral zichzeLf kan zijn in sprookjes I mooie tiedjes..."

Getukkig, lieve lezers...er is niets veranderd! t

Jan Geertings
j.geerlings@sapo.pt

Geopend van maandag Vm vrijdag tijdens kantooruren. Zaterdag op aÍspraak.


