Eerbetoon aan Mama Jazz
SARAH GZENAI-MAKBOUL
Zangeres Mirjam van Dam zingt sinds haar dertiende al mee
met de platen van 'Mama Jazz', Ella Fitzgerald.
Nu, 24 jaar later, brengt Van Dam haar een eerbetoon.
Gisteravond trad ze op in het Parool Theater met de
voorstelling Ella.
Het publiek tikt voorzichtig mee op het ritme van de drums
en de contrabas zodra het eerste jazznummer klinkt. De
kenners glimlachen goedkeurend.
Van Dam toont Ella - die geroemd werd vanwege haar grote
stembereik en improvisatievermogen - tijdens haar
hoogtepunten.
Maar we zien Mama Jazz ook als zij kampt met diabetes, die
leidde tot blindheid en de amputatie van haar beide
onderbenen. Pas als ook haar stem verzwakt, stopt Ella
voorgoed met zingen. Kort daarna overlijdt ze op 79-jarige
leeftijd.
Van Dam bestudeerde niet alleen de muziek, maar ook de
persoon Ella; een geestige maar ook eenzame en onzekere
zwarte vrouw met een grote liefde voor taart. In het spel
vertolkt Van Dam niet alleen Ella Fitzgerald, maar
verplaatst ze zich ook in de vele wereldsterren die de
zangeres ooit ontmoette.
Tot dankbaarheid van het publiek doet Van Dam haar
imitaties niet met overdreven zwoele stem. Zulke
imitatoren neemt Van Dam liever zelf op de hak. Ze weet
hen, evenals Ella's aanbidders en uitbuiters door de jaren
heen, met slechts kleine transformaties (roze satijnen
handschoenen van Marilyn Monroe) overtuigend neer te
zetten. Hiermee krijgt ze de lachers op haar hand.
Als na muzikaal succes in de jaren zestig moeilijke tijden
aanbreken voor Mama Jazz, zet Van Dam toepasselijk de
breekbare ballade Round midnight in, alleen begeleid door
piano.
Daarbij staart Van Dam weemoedig voor zich uit en
plotseling is het doodstil in het bomvolle theatertje in
de Sint Pieterpoortsteeg.

Genietend van Van Dams heldere stem sluiten sommigen hun
ogen en zien een mistroostig tafereel voor zich. Daar zit
eenzame Ella in haar kleedkamer, met voor zich haar enige,
eeuwige troost op een bordje: een stuk taart.
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