






Roderick	 	My	dear	friend	William, 
How	much	time	has	passed		
between	us,		
I	cannot	remember.	
I	know	once	we	were	boys,	
thinking	with	one	mind,	
and	now	we	are	men		
and	different	landscapes		
grace	our	view.	

	 PROLOGUE

Thinking	 	My	dear	friend	Consciousness, 
How	much	time	has	passed		
between	us,		
I	cannot	remember.	
I	know	once	we	were	boys,	
thinking	with	one	mind,	
and	now	we	are	men		
and	different	landscapes		
grace	our	view.

	 PROLOGUE





WELKOM IN HET ANATOMISCH THEATER VAN 
DE PSYCHE. WAT STAAT U TE WACHTEN?

Graag heten wij u vanavond welkom in het 
Anatomisch Theater van de Psyche. Hier lichten 
we schedels en kunnen we live rondkijken in de 
menselijke geest. Uw gastheer is de geneesheer- 
directeur van ons Anatomisch-Psychologisch 
Instituut. In een theatercollege licht hij toe hoe  
het eraan toegaat in zijn anatomisch theater. 
Daarna gaan we het in volle werking zien. 

Dat we in de menselijke psyche kunnen rond-
kijken, is te danken aan wat in de geneeskunst 
bekend staat als de Folie à deux. Als je langere  
tijd bent opgesloten in een ruimte met iemand  
die aan psychoses leidt, ga je ook zien wat hij ziet. 
Vanavond sluiten wij onszelf op met een patiënt 
als een veel grotere groep. De Folie à mille wordt 
onze methode. We gaan collectief horen wat hij 
hoort, en zien wat hij ziet. Zijn gewaarwordingen 
en gedachten ervaren we als levensecht.

Het onderwerp van onderzoek is vandaag de 
melancholie. Om de werking en de gevolgen  
van melancholie te tonen, presenteert de  
geneesheer-directeur de casus van Roderick 
Usher. Usher is een sterk vereenzaamde man.  
Hij is weggezonken in zwaarmoedigheid en wordt 
getergd door rondmalende gedachten die nooit 
stoppen. Hij leeft in zijn hoofd en weet niet hoe hij 
moet omgaan met zijn gevoelens, die hij probeert 

te verdringen. De gevoelens blijven echter om 
aandacht vragen en zijn een stem in zijn hoofd 
geworden, die hij zijn zus Madeline noemt.  
Usher probeert zich van zijn innerlijke stem te 
bevrijden, en daarmee dus zijn gevoelens weg  
te drukken. Maar steeds als dit lukt, beseft hij  
dat zijn wereld koud en leeg is geworden.  
Een deel van zijn zelf is afgestorven. Het is een 
gemis dat ook voelt als een soort van rouw.  
Dat is zijn melancholie.

Onze directeur-geneesheer zal u inwijden in de 
methoden die in zijn instituut zijn ontwikkeld,  
en tonen welk fases de patiënten in het anato- 
misch theater doormaken. Niet alleen willen we 
dankzij de blik in andermans geest inzichten kun-
nen opdoen. Ook willen we de patiënt binnen de 
anatomisch-psychologische sessie verder helpen. 
We hopen dat Usher zich weet te bevrijden van 
zijn melancholie en innerlijke gespletenheid. En 
wij hopen dat ook u als toeschouwer daardoor ook 
contact kunt maken met de melancholie in uzelf.

WELKOM	IN	HET	
ANATOMISCH	
THEATER	VAN	
DE	PSYCHE



DE	VERLICHTING
VAN	EDGAR
ALLAN	POE

Usher is gelegen. Die toestand ken ik niet alleen. 
Eén op de vijf Nederlanders maakt tijdens zijn 
leven een depressie door. Toch praten we er niet 
graag over. Complexe gevoelens delen we niet 
zo makkelijk en zijn ook moeilijk uit te drukken in 
emoticons. 

MELANCHOLIE ALS SCHEPPINGSBRON
Zoals muziek voor de melancholicus een toe-
vluchtsoord kan zijn, zo was de melancholie voor 
mij als operamaker een vruchtbaar thema en inspi-
ratiebron. Dolhuys Kermis, onze locatievoorstelling 
in een voormalig psychiatrisch ziekenhuis, bestond 
uit een reeks scènes waarin melancholici werden 
geportretteerd. In Hamlet, de opera van Ambroise 
Thomas, toonden we hoe dit iconische personage 
verdwaald raakte in zijn geest en de vereniging 
in de dood met zijn geliefden verkoos boven 
een vereenzaamd leven. De centrale karakters in 
Vivaldi – Dangerous Liaisons vielen ten prooi aan 
waanzin, omdat ze halsstarrig vasthielden aan een 
zelfgekozen ego, in plaats van te luisteren naar hun 
innerlijke stem. Ze sleepten hun omgeving mee 
in hun val. Zelfs aan ons ‘scherzo’ Dr. Miracle’s 
last illusion lag een zoektocht naar verlossing 
van melancholie ten grondslag. De illusionist en 
seriemoordenaar Dr. Miracle was op zoek naar 
een eeuwig leven. Een leven in verbinding met 
anderen. Hij gebruikte magie en experimenten  
om die te bereiken. Degenen waarop hij zijn 
experimenten toepaste kwamen echter steeds  
om het leven, vaak op een morbide en komische 
wijze. Pas toen Dr. Miracle zelf uit het leven stapte, 
werd hij met zijn slachtoffers verenigd in het licht. 
Een verlossing, maar opnieuw in de dood.

EEN NIEUW PERSPECTIEF?
Ik vroeg me af of we met het verhaal van Poe en 
de opera van Philip Glass een nieuw licht konden 
laten schijnen op de melancholie. Op het eerste 
gezicht leek dat moeilijk te lukken. Roderick 
Usher, de hoofdpersoon van The fall of the house 
of Usher, lijkt veel op Hamlet. Ze zijn beiden 
fijngevoelige poëten, die worden geteisterd door 
malende gedachten. Aan het einde van Poe’s ver-
haal storten Roderick en zijn tweelingzus Madeline 
in de afgrond. Ook Hamlet en Ophélie gingen ten 
onder. En aan smeuïge ‘gothic horror’ hadden we 
ons in Dr. Miracle al bezondigd.

Toch bleef Poe’s verhaal mij intrigeren, mede door 
de zorgvuldig beschrijvende verteltoon. Niet de 

ONDER DE WATERSPIEGEL
Edgar Allan Poe was in mijn ‘leeslijst van het leven’ 
tot voor kort een zwart gat. Pas een paar jaar gele-
den las ik zijn verhalen voor het eerst. De schrijver 
fascineerde mij direct. Hoewel de onderwerpen 
vaak het bovennatuurlijke en de dood raken, 
vermeed hij effectbejag en schreef hij allesbehalve 
griezelverhalen. Als verteller hanteerde hij een 
toon die je eerder verwacht van een wetenschap-
per. Over onverklaarbare gebeurtenissen schreef 
hij op een glasheldere, toeschouwende manier. 
Een wonderlijke paradox.
Het verbaasde me dat ik niet eerder bij zijn oeuvre 
terecht was gekomen, want Poe was een voor-
beeld voor veel schrijvers die mij dierbaar zijn.  
En ook was hij een inspiratiebron voor bewon-
derde componisten. Zo wist ik dat Debussy van 
The fall of the house of Usher, een van Poe’s 
bekendste verhalen, een opera had willen maken 
en al enkele scènes op muziek had gezet.
Enthousiast geworden over Poe, keek ik naar de 
opera’s en muziekstukken die op zijn werk zijn 
gebaseerd. Ik ontdekte dat ook Philip Glass, die 
net als Poe afkomstig is uit Baltimore, van The fall 
of the house of Usher een opera heeft gemaakt. 
Anders dan Debussy voltooide hij die, in 1987.  
De muziek raakte me, in het bijzonder het begin 
van de tweede akte: de begrafenis van Madeline. 
De muziek verklankt verbluffend accuraat het 
donkere gevoel dat soms de kop kan opsteken 
onder de gelukkig vaak glanzende waterspiegel 
van mijn gemoed. Dat gevoel noem ik melancho-
lie. Ik weet dat daarmee vroeger niets minder dan 
een ‘depressie’ werd bedoeld. Maar ‘melancholie’, 
dat praat makkelijker: een soort ‘depressie light’. 
Je bent nog niet aan het verdrinken, maar je zit 
wel aan de waterkant van een door een diep meer 
omringd eiland. Het soort eiland waarop Huize 

Serge van Veggel ensceneerde voor 
OPERA2DAY al meerdere opera’s waarin 
melancholie een hoofdrol speelt, van 
Dolhuys Kermis tot Hamlet. De hoofd- 
personen vochten met zwaarmoedigheid, 
en vonden slechts verlossing in waanzin 
of de dood. Toen de regisseur bij toeval 
The fall of the house of Usher van Edgar 
Allan Poe las, en de opera ontdekte die 
Philip Glass op dat verhaal had gebaseerd, 
leek hij op het eerste gezicht vooral te 
zijn gestuit op een volgend portret van 
een melancholicus. Daarin bleek de 
melancholie weliswaar trefzeker en met 
verbluffende verbeeldingskracht te zijn 
omschreven, maar het leverde op het 
eerste oog geen nieuwe inzichten op. 
Maar het verhaal en de muziek van Glass 
toonden een enigmatische wereld, die 
zich moeilijk liet ontrafelen. Het liet  
Van Veggel niet los. Hij ging op zoek  
naar de betekenis van Poe’s vertelling.  
Dat mondde uit in een zoektocht naar de 
aard van onze menselijke geest, die ook 
inzicht verschafte over hoe we kunnen 
omgaan met melancholie. Poe’s duistere 
verhaal bleek verrassend genoeg juist een 
weg naar het licht te wijzen. Serge van 
Veggel beschrijft zijn bevindingen.

hoofdpersoon Roderick vertelt het verhaal, maar 
een buitenstaander: een naamloze verteller, die 
Glass en zijn librettist Arthur Yorinks ten tonele 
voeren als het operapersonage ‘William’.  
Als William aankomt in het huis van Usher, op  
een eilandje in het midden van een meer, ziet 
hij dat het vrijwel volledig is afgetakeld. Ook de 
bewoners zijn er slecht aan toe. Roderick is nog 
slechts een schim van zichzelf. Zijn tweelingzus 
Madeline doolt door het huis als een geestachtige 
verschijning. Als Madeline sterft wordt ze in de 
kelder begraven. Maar zij blijkt nog te leven.  
Zij ontworstelt zich aan haar grafkist, bestijgt de 
trappen naar Rodericks studio en stort zich op 
hem. Ze sterven beiden terwijl het huis in tweeën 
splijt en ten onder gaat in het omliggende meer. 
William weet ternauwernood te ontkomen en kan 
het verhaal navertellen. 

Hoe geloofwaardig en helder Poe alle gebeurtenis-
sen ook heeft beschreven, je krijgt na afloop niet 
het gevoel dat je de betekenis van het verhaal hebt 
kunnen doorgronden. Het verhaal is een enigma 
waar een wijsheid in besloten lijkt te zitten. Je wilt 
het gelijk weer lezen, op zoek naar de geheime 
sleutel om het te kunnen ontraadselen. Zouden 
het verhaal en de opera van Glass dan toch nieuwe 
inzichten over melancholie kunnen opleveren?
 

IN DE BAN VAN EEN ENIGMA  
Wat volgde was een maandenlange research naar 
de verschillende interpretaties van The fall of the 
house of Usher. Zoals ieder groot literair kunst-
werk leent het zich voor een eindeloze stroom 
interpretaties. Kijk je naar Poe’s levensloop, dan 
kun je het verhaal verklaren als een vorm van 
rouwverwerking. Zijn moeder overleed op vroege 
leeftijd, evenals verschillende vrouwenfiguren 
die daarna haar plaats innamen. In zijn verhalen 
komen opvallend vaak vrouwenfiguren in de dood 
tot leven. Sociologisch kun je huize Usher zien als 
metafoor voor een steeds onnatuurlijker wordende 
samenleving die op instorten staat. Filosofisch 
kunnen we in het verhaal de mens zien die in een 
geseculariseerde samenleving op zoek gaat naar 
nieuwe antwoorden op vragen over eeuwigheid 
en hetgeen dat onverklaarbaar is. Analyseer je 
het verhaal puur letterkundig, dan blijkt het te zijn 
opgebouwd als een spiegelpaleis. Madeline is  
als tweelingzus een spiegelbeeld van Roderick.  
Het huis met de ‘hologige ramen’ lijkt sprekend  

op het hoofd van Roderick. De weerspiegeling van 
het huis in het meer suggereert dat het zowel in 
een bereikbare wereld boven water bestaat, als in 
een illusoire onderwaterwerkelijkheid. De wereld 
die Poe heeft opgebouwd lijkt een hecht systeem, 
waarin alle personages en onderdelen een functie 
hebben.

Toen ik het verhaal las, zag ik het vooral als een 
psychologische parabel over het functioneren 
van de menselijke geest en wat erin om gaat. De 
argumenten liggen voor het oprapen. Het ‘huis’ 
van Usher is een metafoor voor het hoofd van 
Usher. De depressie van Roderick Usher komt 
expliciet ter sprake: zijn vele kwalen worden 
uitvoerig beschreven. Een psychologische inter-
pretatie is bovendien niet vergezocht. Poe volgde 
de ‘psychiatrische’ wetenschap van zijn tijd op de 
voet en publiceerde er essays over. Veel van zijn 
verhalen gaan over de menselijke geest of spelen 
zich zelfs af in een ‘Maison de Santé’.

‘NEARLY THERE…’
Ik was niet de eerste die het verhaal zag als een 
parabel over onze psyche. Vanuit zo’n beetje elke 
psychologisch stroming is The fall of the house of 
Usher geïnterpreteerd. Evenveel diagnoses heeft 
de patiënt Roderick gekregen. Als je bijvoorbeeld 
‘schizofrenie’ of een ‘meervoudige persoonlijk-
heidsstoornis’ vaststelt, kun je de karakters in het 
verhaal zien als inbeeldingen, en niet als bestaande 
mensen.

Het meeste vruchtbaar bleek een interpretatie 
volgens de theorieën van Freud. Zo noteerde hij 
naar mijn mening de mooiste omschrijving van 
melancholie. Freud vergelijkt melancholie met een 
gevoel van rouw, zij het dat onduidelijk is waarover 
wordt gerouwd. Melancholie ontstaat niet door 
een concreet verlies, maar door een verlies van iets 
in het zelf, van een deel van het ‘ik’. Madeline zou 
daar symbool voor kunnen staan. Als zij sterft, sterft 
een deel van Usher zelf. Ook Freuds ‘ijsbergtheorie’ 
was inspirerend. Hij verdeelde de geest kortweg 
in drie delen. Die driedeling is goed toe te passen 
op de drie karakters van het stuk. Je kunt Madeline 
zien als het instinct (het id) en William als een soort 
geweten (het superego), waarbij Roderick (het ego) 
tussen die twee schippert: hij wil zich verenigen met 
Madeline (het verlangen van het id), maar weet dat 
deze incestueuze liefde maatschappelijk onaccepta-
bel is (dat zegt het superego).  

De onderbuikgevoelens moeten van het geweten 
worden onderdrukt. 
Als je het verhaal freudiaans leest, kun je de 
personages dus zien als innerlijke stemmen van 
Roderick. Maar deze interpretatie bevredigde 
me nog niet helemaal. Want dan zou Poe het 
verhaal slechts hebben geschreven vanuit een 
christelijk moralistisch wereldbeeld: de liefde 
tussen Roderick en Madeline als een verderfelijk 
schrikbeeld… Dat lijkt een bredere zeggingskracht 
van het verhaal in de weg te staan. Het deed me 
bovendien beseffen dat Freuds theorie toch sterk 
uit dat christelijke wereldbeeld is voortgekomen: 
met de mens (ego) in een strijd tussen god 
(superego) en duivel (Id). Maar er zat toch veel 
goeds in de analyse. Ik was voor mijn gevoel, om 
de eerste zin van William in de opera aan te halen, 
‘nearly there’…

ENTREE VAN DE TOESCHOUWER
De doorbraak kwam toen ik naar het verhaal  
ging kijken vanuit een heel nieuw denkraam:  
de oosterse filosofie. De basisgedachte daarin is 
heel eenvoudig: we ‘zijn’ in het ‘nu’. Het is iets 
wat we vaak vergeten. We laten ons voortdurend 
meeslepen door eindeloze gedachtestromen die 
in ons hoofd doormalen. Ook emoties bepalen 
ons bestaan: ze kleuren onze blik of we drukken 
ze weg. We leven daardoor onbewust. Volgens 
de oosterse denkers moeten we objectief leren 
kijken naar onze gedachten en emoties, in plaats 
van ons erdoor te laten meeslepen. Je ‘bent’ niet je 
gedachten of emoties, je ‘hebt’ ze. Als je je daarvan 
bewust wordt, word je even wakker op de plek 
waar je dan bent: je ziet waar je over nadenkt, of 
welke gevoelens je beheersen. Je kunt er vervol-
gens iets mee doen, of je kunt het makkelijker 
loslaten. In feite doe je bij een psycholoog niet veel 
anders: je kijkt naar wat er in je omgaat. Als iets mij 
over de jaren heeft geholpen om mijn ‘melancholie’ 
hanteerbaar te maken, is het wel deze manier van 
‘toeschouwer’ worden van wat er in me omgaat.

Door deze bril kijken naar The fall of the house 
of Usher bleek verrassend effectief. Het verhaal 
wordt dan een andere, niet minder fascinerende 
allegorie. Net als in Freuds ijsbergtheorie zijn de 
drie karakters delen van één psyche. Roderick 
vertegenwoordigt het denken. Zijn gedachten 
malen maar door. Hij is omgeven door boeken- 
wijsheid, filosofie en metafysica – allemaal 
voortbrengselen van de geest – en wordt getergd 



door alles wat voortkomt uit zijn lichaam en 
zijn gevoel, wat hij probeert te onderdrukken. 
Madeline symboliseert het voelen. In het verhaal 
drukt Roderick zijn gevoel weg, door Madeline 
‘levend te begraven’. William komt als bewustzijn 
binnen in dit huis, dit hoofd. Hij is de toeschouwer 
die zijn blik op het eigen denken en voelen richt. 
Het is fascinerend om het hele libretto door deze 
bril te lezen. Vervang de woorden ‘Roderick’, 
‘Madeline’ en ‘William’ door ‘Thinking’, ‘Feeling’ 
en ‘Consciousness’, en vervang ‘house door 
‘head’. Alle elementen in het raadselachtige ver-
haal vallen dan op hun plaats en de korte teksten 
krijgen ineens filosofische zeggingskracht. Enkele 
sprekende voorbeelden staan op verschillende 
plekken in het programmaboek. 

WIL ONS WARE ZELF OPSTAAN?
Deze nieuwe interpretatie wierp een onverwachte 
vraag op. Als The fall of the house of Usher de 
geest van één persoon laat zien, in wiens geest 
kijken we dan rond? Aanvankelijk identificeren  
we ons als kijker of lezer vooral met Roderick.  
We horen over zijn melancholie en kwalen.  
Maar als Huize Usher uiteindelijk in elkaar stort, 
ontsnapt William. Hij is degene die het verhaal kan 
navertellen. Waren Roderick en Madeline dan niet 
de imaginaties van zíjn geest? Die interpretatie 
werkt zeer verhelderend. De naamloze verteller 
sleept je immers mee door het verhaal, dat we 
steeds door zijn ogen zien. Het is alsof hij een 
droom navertelt, of ons meeneemt op een intuïtief 
zelfonderzoek. Hij heeft een innerlijke reis door 
zijn eigen psyche gemaakt. Hij ziet hoe zijn denken 
en voelen met elkaar in conflict zijn, en hoe zijn 
geest daardoor ineenstort. Ook in de opera van 
Glass is het William, zoals de verteller daar heet, 
die overleeft.

Gezien door de bril van oosterse filosofie kun  
je dit apocalyptische einde zelfs een heugelijke 
gebeurtenis noemen. Usher vindt verlichting van 
zijn melancholie. William ontsnapt en kijkt toe 
hoe het in delen gespleten huis Usher ineenstort. 
Roderick en Madeline, zijn malende stroom 
gedachten en gevoelens, verdwijnen in de onein-
digheid. William ziet hoe zijn opgebouwde ego’s 
sterven, en daarna is hij alleen nog maar, in het nu. 

Het verhaal bekijken door de ogen van William 
en niet vanuit Roderick kan ons aan het denken 
zetten. Want identificeren wij ons ook niet vaak 

met wie we denken te zijn: met de naam die we 
kregen, de baan of rol die we maatschappelijk 
innemen. Vaak zijn die rollen onbewust geworden, 
en zijn die meerdere zelven van ons knellende 
gevangenissen. Als je met afstand naar jezelf  
leert kijken, zie je jezelf ineens door andere ogen.  
Je voelt je een ander. Je bent alleen maar aanwezig, 
als een naamloze toeschouwer, zoals die naamloze 
verteller van Poe. Wil ons ware zelf opstaan?

DE VERLICHTING VAN EDGAR ALLAN POE
Wie had dat gedacht? Edgar Allan Poe die de weg 
naar verlichting wijst! Het doet je afvragen of Poe 
die verlichting ook zelf heeft kunnen ervaren. Hij zal 
zeker bij de voltooiing van The fall of the house of 
Usher een kortstondige bevrijding hebben gevoeld 
van de zwaarmoedigheid van de Ushers. Maar zag 
hij ook dat er een kans op een nieuw begin zat in 
het einde van het verhaal? Huize Usher stort in het 
water. De naamloze verteller kijkt uit over een leeg 
watervlak onder open hemel. Kon Poe dit ook als 
een wenselijke gemoedsrust zien? Kijkend naar zijn 
biografie is dat niet waarschijnlijk. Hij verloor in zijn 
latere leven een strijd tegen drank en drugs, deed 
een zelfmoordpoging. Een jaar later verdween hij, 
en werd dood in de goot teruggevonden in ander-
mans kleding. Poe heeft zich dus nooit definitief van 
zijn demonen weten te bevrijden, ook niet via zijn 
verhalen.

Was Poe daarin niet een kind van het Westen?  
Hoe vaak is in de westerse denkgeschiedenis een 
lege, rustige geest beschouwd als iets positiefs?  
“Ik denk dus ik ben” schreef Descartes. Maar is 
het niet ook: ‘Ik denk, dus ik ben afwezig’? Als 
je denkt zit je immers in je hoofd. Je zit te staren, 
afgezonderd van je omgeving. ‘Ledigheid’ is hier 
‘des duivels oorkussen’. Is dat niet de makke? In 
de westerse geschiedenis lijkt weinig plaats voor 
de mens die zich opstelt als een toeschouwer van 
zijn gedachten en emoties. In de eerdergenoemde 
ijsbergtheorie omschrijft Freud de menselijke geest 
als een ijsberg met een bewust deel ‘boven het 
water’ en een onbewust leven ‘onder het water’. 
Dit heeft ons mensbeeld sterk beïnvloed. Maar 
waar is in deze theorie de toeschouwer die naar de 
ijsberg kijkt? In zijn artikelen is dat Freud uiteraard 
zelf. Maar wordt in de praatsessies op de sofa van 
de psycholoog de cliënt niet ook toeschouwer  
van de ijsberg in zichzelf? Kan niet ieder mens  
de toeschouwer worden van zijn eigen ijsberg?  
En kan die warme aandacht de ijsberg ook niet  

wat doen smelten? Kan zo niet worden voorkomen 
dat we als een Titanic tegen die ijsberg aan varen?

GEKLINGEL IN DE CATASTROFE
Naast de zoektocht naar de interpretatie van het 
verhaal was het ook de muziek van Philip Glass die 
inspireerde tot onze interpretatie. Het idee dat de 
karakters wellicht geen mensen van vlees en bloed 
zijn, wordt versterkt door hoe Madeline is vorm-
gegeven. Haar zang heeft geen tekst, maar klinkt 
als een continue stem in je hoofd, als een gevoel 
dat opstijgt uit het instinct, een klankgeworden 
stemming. Daarnaast ervaar je de apocalyptische 
finale bij Glass niet uitsluitend als een desastreuze 
gebeurtenis. William geeft aan het begin van de 
opera Roderick een muziekdoos cadeau. Er komt 
een lieflijk naïef geklingel uit. Een herinnering 
aan verloren onschuld en onbevangenheid, die 
Roderick intens raakt. Aan het einde van de opera 
laat Glass dwars door de catastrofe heen juist dít 
geklingel opklinken. Er gaat een wereld ten onder, 
een verloren onbevangenheid wordt herinnerd. 
Maar kun je dit niet ook anders beluisteren?  
Wordt er te midden van de catastrofe niet een 
onbevangen wereld teruggevonden? Door het 
donker naar het licht. Het past verrassend goed bij 
een componist die in andere werken en zijn leven 
zo veel liefde voor het oosterse denken toonde. 

WELKOM IN HET ANATOMISCH THEATER  
VAN DE PSYCHE
De opbrengsten van de hierboven beschreven 
zoektocht waren het startpunt voor Opera 
Melancholica. Wij presenteren in onze voorstelling 
‘een anatomisch theater van de psyche’, waar 
je de werking van de menselijke geest live kunt 
aanschouwen. De hoofdcasus in deze anatomische 
sessie is uiteraard die van Roderick Usher.  
De directeur-geneesheer hoopt dat hij hem een 
beter inzicht in zijn psyche kan verschaffen, zodat 
hij in staat zal zijn om zijn innerlijke gespletenheid  
op te heffen en zich kan bevrijden van zijn malende 
gedachten en duistere gevoelens. Als dat lukt 
overleven niet de Roderick of Madeline in Ushers 
geest, maar overleeft de William in hem. Als het 
hem lukt, kan hij een voorbeeld zijn voor ons 
kijkers. En lukt het niet? Dan hebben we in ieder 
geval onze ‘melancholie’ even constructief de 
ruimte kunnen geven…

Serge van Veggel, januari 2020



EEN NIEUW HOOFDSTUK 
OPERAGESCHIEDENIS
De verwachtingen waren op 18 mei 1988 hoog-
gespannen, in het American Repertory Theater 
in Cambridge Massachusetts. Daar ging de vijfde 
opera in première van Philip Glass, die zich binnen 
een decennium op de kaart had gezet als een 
van de spraakmakendste operacomponisten van 
zijn tijd. Met de librettist Arthur Yorinks had hij 
een opera gemaakt van The fall of the house of 
Usher van Edgar Allan Poe, die lang in Baltimore 
had gewoond, de stad waar Glass is opgegroeid. 
Het premièrepubliek was verrast. Glass, die zijn 
minimalistische muziek een eigentijds geluid 
had gegeven, kwam ineens voor de dag met een 
romantisch getinte opera, die recht doet aan het 
verhaal dat Poe had gepubliceerd in 1839, in de 
hoogtijdagen van de romantiek. 

De operacarrière van Glass maakte een kleine 
twaalf jaar eerder, op 21 November 1976, een 
vliegende start. Glass was toen een 39-jarige  
parttimecomponist in New York die van zijn muziek 
niet kon rondkomen. Toch was het hem gelukt de 
Metropolitan Opera uitverkocht te krijgen met zijn 
eerste opera Einstein on the Beach. Pers en publiek 
stonden versteld. Glass maakte een verpletterende 
indruk met zijn vitale repetitieve muziek en met zijn 
Philip Glass Ensemble. In de monumentale delen 
van de opera knalde de zes man sterke formatie 
met PA-versterking een muur van decibels uit de 
orkestbak, als een rockband. De regisseur Robert 
Wilson, toen nog aan het begin van zijn loopbaan, 
had op het toneel een overdonderend schouwspel 
neergezet. De aanwezigen beseften na afloop niet 
wat ze precies hadden gehoord en gezien. Het was 
geen traditionele opera met een verhaallijn, maar 
een reeks losse tableaus die zijn geïnspireerd op 
leven en werk van Albert Einstein, als foto’s in een 
album. Zoiets was niet eerder vertoond. Die avond 
werd een nieuw hoofdstuk operageschiedenis 
opengeslagen. Bovendien had Glass de minimal 
music die overwegend klonk in galeries in New 
York, als eerste naar het operatheater gebracht. 

Na Einstein on the Beach vestigde Glass zijn naam 
als componist van spraakmakende muziek voor 
opera, film en theater. Kort daarna kreeg hij van 
de stad Rotterdam de bestelling voor een nieuwe 
opera, zijn eerste grote opdracht. Het honorarium 
van de spaarzame Hollanders was bescheiden. 
Maar Glass leverde een tweede meesterstuk 

Philip Glass, die in 2020 zijn 83ste verjaardag viert, is met ruim dertig 
voltooide opera’s een van de productiefste operacomponisten van onze 
tijd. Maar hij is in het operatheater een laatbloeier. Zijn eerste opera 
Einstein on the Beach voltooide hij pas op zijn 39ste, toen hij van het 
componeren niet kon rondkomen. Al snel daarna veroverde hij de theaters 
met Satyagraha en Akhnaten. Opera’s met een onmiskenbaar eigentijdse 
klankwereld. Maar met The fall of the House of Usher schreef Glass in 1988 
een opvallend romantische opera. Het was in zijn oeuvre een keerpunt.

af: Satyagraha. De Nederlandse Operastichting 
kondigde het aan als “een onconventioneel 
theatergebeuren onder de noemer opera”. 
Daar hadden ze alle reden toe. Want opnieuw 
schreef Glass een opera met losstaande scènes, 
nu met het leven van Mahatma Ghandi als basis, 
waarin ook Lev Tolstoi, Rabindrabath Tagore en 
Martin Luther King opduiken. Voor het stuk zette 
Glass Sanskriet-teksten uit de Bhagavad Gita 
op muziek. Het Philip Glass Ensemble maakte 
plaats voor de houtblazers en strijkers van het 
Utrechts Symfonieorkest. Dankzij de bejubelde 
Rotterdamse première in 1980 kreeg Glass nieuwe 
opdrachten. Hij kon eindelijk van het componeren 
gaan leven en hoefde als chauffeur geen taxiritten 
meer te maken – hij had het tien jaar gedaan – of 
als loodgieter sanitair aan te leggen in lofts in 
Manhattan. 
Na Satyagraha componeerde Glass Akhnaten, 
ritueel muziektheater over de Egyptische farao 
Amenhotep IV die in zijn tijd de religie had 
hervormd. Glass liet zich na het Sanskriet opnieuw 
inspireren door dode talen en toonzette teksten 
in het Oud-Egyptisch, Akkadisch en klassiek 
Hebreeuws. Hij gebruikte voor het eerst een 
voltallig symfonieorkest. In 1982 schreef hij  
The Photographer, een essay in operavorm 
over leven en werk van de fotograaf Eadweard 
Muybridge. Het in opdracht van het Holland 
Festival gecomponeerd muziektheaterstuk was  
te zien in het Paleis op de Dam. 

EEN ANDERE AFSLAG
Met The fall of the house of Usher nam Glass een 
andere afslag. Hij schreef zijn eerste opera met 
een verhaal in samenhangende scènes, en met 
een dramatische opbouw.
Na het symfonieorkest voor Akhnaten koos Glass 
voor een ensemble met twaalf instrumenten: 
fluit, klarinet, fagot, hoorn, gitaar, twee violen, 
altviool, cello, contrabas, synthesizer en slagwerk. 
Opvallend is de sublieme instrumentatie. De 
suspense en de gothic horror in Poe’s verhaal 
wist hij geraffineerd te treffen. De klankwereld 
van de opera gaf hij een negentiende-eeuws en 
romantisch karakter door het donkere coloriet 
in de strijkers en door de prominente fagot- en 
hoornpartijen. De klankkleuren doen nu en dan 
denken aan Moessorgski en Wagner, vooral in de 
apocalyptische slotscène: de ineenstorting van  
het huis Usher. 

MEER BELCANTO
In de vocale partijen liet Glass meer belcanto 
horen dan in zijn eerste opera’s, waar hij de 
stemmen wilde verweven met de instrumentale 
partijen. In The fall of the house of Usher gaf hij 
elke zanger een zelfstandiger rol en een groter 
expressief bereik, alsof hij in de leer was geweest 
bij romantische operacomponisten. 
Glass erkent dat hij voor zangers idiomatischer 
is gaan schrijven. Dat Satyagraha is uitgevallen 
als een zingbare opera, ziet hij als een klein 
wonder, omdat hij de vocale partijen op intuïtie 
had gecomponeerd. Om ook met kennis voor 
de menselijke stem te kunnen schrijven, is hij na 
Satyagraha met meerdere zangers in gesprek 
gegaan om de mogelijkheden van de stem goed 
te leren kennen en te weten te komen hoe je de 
verschillende registers in een stem zo overtuigend 
mogelijk kunt uitbuiten. Dat hoor je terug.
Maar zeg niet tegen Glass dat hij van The fall of 
the house of Usher een traditionele opera heeft 
gemaakt. Dat ontkent hij in alle toonaarden. 
“Het verhaal, dat je in een paar regels kunt 
vertellen, is voor mij de aanleiding voor de 
emotionele verkenning van Poe’s wereld. 
Mijn partituur bestaat uit 85 minuten muzikale 
sfeerschilderingen.”
Glass beschrijft zijn opera als de verbeelding en 
verklanking van een “persoonlijke hallucinatie”, 
een geestelijke gevangenis, in een door boed-
dhisme geïnspireerd operadrieluik: Satyagraha zet 
een “religieuze revolutionair” op het podium, zijn 
latere opera The Making of the Representative for 
Planet Eight gaat over “de geestelijke ontwaking 
van een complete samenleving”.
De opera trok de aandacht van de 83-jarige 
filmregisseur Michael Powell, die beroemd was 
geworden met zijn filmklassieker The red shoes. 
Hij wilde The fall of the house of Usher verfilmen 
en had zelfs Martin Scorsese bereid gevonden 
om als back-up zijn naam aan het project te 
verbinden, mocht hij om gezondheidsredenen 
wegvallen. Twee zwaargewichten stonden achter 
de operaverfilming. Maar Powell stierf voordat de 
contracten werden getekend. De film kwam er 
niet. Wat een van Glass’ bekendste werken had 
kunnen worden, is nu onder zijn opera’s een witte 
raaf. 

Martin Scorsese maakte het later goed en 
bestelde bij Glass de filmmuziek voor Kundun, 
zijn film over de jonge jaren van de Dalai Lama, 

die in 1997 in première ging. Glass was toen een 
veelgevraagd filmmuziekcomponist. Ook in zijn 
muziek voor het witte doek was hij baanbrekend. 
In de Koyaanisqatsi-trilogie (1982-2002) – drie 
films zonder dialoog van de documentairemaker 
Godfrey Reggio die tonen hoe de menselijke 
civilisatie de natuur verdringt – zijn de filmbeelden 
en de muziek volstrekt gelijkwaardig.

VERBLUFFEND VEELZIJDIG
Philip Glass toonde in zijn opera’s een verbluf-
fende veelzijdigheid. De opdrachten voor nieuwe 
opera’s bleven binnenstromen. Hij heeft inmiddels 
meer dan dertig opera‘s voltooid. 
Na The fall of the house of Usher is Glass zowel 
opera’s met een verhaallijn blijven componeren 
als portretten van historische figuren en essays in 
muziektheatervorm. Over de astronomen Galilei 
en Kepler maakte hij een tweeluik. Aan Walt 
Disney wijdde hij de controversiële opera The 
Perfect American (1992), waarin het racisme, de 
vrouwenhaat en nazisympathieën van de grote 
kindervriend genadeloos aan bod komen. Glass 
bleef ook romans en verhalen op muziek zetten, 
zoals The Making of the Representative for Planet 
8 van Doris Lessing, Waiting for the Barbarians 
van John M. Coetzee en The Trial van Kafka.
Zijn meest monumentale opera tot nu toe is 
The Voyage, waarmee hij in 1992 herdacht dat 
Columbus in 1492 de beide Amerika’s heeft 
ontdekt. De opera met immens symfonieorkest 
schreef hij in opdracht voor de Metropolitan 
Opera in New York. 
Op 13 maart 2020 gaat in Philadelphia de 
nieuwste opera van Glass in première: The white 
Lama, over de Californische yoga-meester Theos 
Casimir Bernard die tijdens zijn zoektocht naar 
Boeddhistische manuscripten in Tibet spoorloos 
verdwijnt. 
Philip Glass, inmiddels 83, blijft voortvarend 
doorcomponeren. Zijn late start in het opera- 
theater maakt hij ruimschoots goed. 

De meeste opera’s van Philip Glass zijn op cd verschenen  

op het label Orange Mountain Music en ook te beluisteren  

op streamingdiensten  als Spotify.

PHILIP	GLASS
ALS	OPERA-
COMPONIST



Dat hallucinaties kunnen overspringen is in 1877 
uitgebreid in kaart gebracht door de Franse psy-
chiaters Ernest-Charles Lasègue en Jules Philippe 
Falret. In hun baanbrekende artikel La folie à 
deux ou folie communiquée beschreven zij 150 
gevallen waarin wanen anderen hebben besmet. 
Ze beperkten hun onderzoek tot uitwisselingen 
van psychoses tussen twee personen. In hun 
onderzoek trokken ze de conclusie dat de twee 
partijen die dezelfde waanbeelden delen, dicht 
op elkaars lip moeten zitten. Degene die zijn 
wanen overdraagt is charismatisch en intelligent, 
terwijl de besmette persoon meestal passief is en 
ontvankelijk voor de ideeën van anderen. 

Volgens Lynne Piper Shackelford in haar artikel 
‘Infected by Superstitions’ (The Edgar Allan Poe 
Review, 2017) was Poe zijn tijd ver vooruit. In 
1839 lijkt hij in The fall of the house of Usher 
immers het fenomeen al te beschrijven. De 
verteller (in de opera William) die in huize Usher 
op bezoek komt, begint namelijk ook te zien wat 
Roderick ziet, en hoort en ziet Madeline weer uit 
haar graf herrijzen.

De psychiaters Ernest-Charles Lasègue en Jules 
Philippe Falret schreven over de Folie à deux: 
“Wanneer een waanzinnige geïsoleerd leeft en 
is overgeleverd aan zijn pathologische impulsen, 
kun je hem relatief gemakkelijk bestuderen; 
hij heeft de wens, ja zelfs de gretigheid, om de 
ideeën die hem obsederen te uiten … Een grote 
mentale verwarring zal een partner niet bekoren 
of beïnvloeden, maar waanideeën die grenzen aan 
de waarheid hebben veel meer kans op aantrek-
kingskracht, omdat ze aansluiten bij herkenbare 
gevoelens.”

Als u vanavond kunt meekijken in het hoofd  
van Roderick Usher, dan is zijn waanzin op u  
overgesprongen. Wees echter niet bezorgd. 
Als het Usher lukt zich van zijn waanbeelden te 
bevrijden, raakt u er immers ook van bevrijd.  
En lukt het Usher niet? Ook dan hoeft u zich niet 
veel zorgen te maken. Het onderzoek van Lasègue 
en Falret bracht het glashelder aan het licht: zodra 
de veroorzaker van de waanbeelden is verdwenen 
uit de invloedssfeer van de ontvankelijke partij, 
stopt de opgelegde psychose … meestal. 

In het Anatomisch Theater van de Psyche toont de geneesheer-directeur 
wat zich afspeelt in het hoofd van zijn patiënt Roderick Usher. Dat is 
voor de toeschouwers niet zonder risico. Want dwingend opgelegde 
empathie is nodig om te zien wat Roderick Usher ervaart in zijn door 
psychoses geplaagde brein. De geneesheer-directeur maakt ten behoeve 
van zijn geneeskunst bewust gebruik van het besmettingsgevaar van 
waanzin oftewel, in psychiatrisch vakjargon, de Folie à deux of Shared 
psychological disorder.

OVER	DE		
FOLIE	À	MILLE	



EEN MEESTERLIJK LITERAIR 
ZELFPORTRET
The fall of the house of Usher verscheen voor  
het eerst in druk in het septembernummer van 
1839 van Burton’s Gentleman’s Magazine.  
Sport was het hoofdonderwerp van het tijdschrift 
uit Philadelphia op luxueus dik papier. Naast 
artikelen over zeilen, cricket en jacht kregen de 
lezers ook literaire bijdragen voorgeschoteld. 
De in Baltimore werkzame Edgar Allan Poe 
(1809 – 1849) was een van de huisauteurs.
Met zijn verhalen speelde Poe in op de vraag van 
de lezers uit die tijd naar gothic novels, een genre 
dat aan het begin van de negentiende eeuw popu-
lair was geworden, dankzij literaire grootheden  
als Sir Walter Scott, Lord Byron en Mary Shelley 
die in 1819 Frankenstein had gepubliceerd.  
Het publiek smulde van de verhalen vol geest- 
verschijningen in duistere kastelen en landhuizen. 
Ook de eerste vampierromans kwamen uit.  
Poe trad zo succesvol in de voetsporen van zijn 
Britse voorbeelden, dat tot op de dag van vandaag 
velen ten onrechte denken dat hij een Engelse in 
plaats van een Amerikaanse auteur is.
In The fall of the house of Usher volgde Poe 
gedeeltelijk de conventies van de griezelliteratuur. 
Het landhuis van Roderick Usher ligt in een 
macaber landschap dat de geestesgesteldheid van 
de hoofdpersoon weerspiegelt. Het is in verval, 
net als de gotische kathedralen en kloosters in 
Engeland die na de neergang van het katholicisme 
waren afgetakeld tot ruïnes. Poe laat in zijn verhaal 
Rodericks zuster Madeline levend begraven – ook 
een geliefd griezelthema. 
Maar als je Poe’s verhaal leest met hedendaagse 
horrorromans en -films als referentiekader, frappe-
ren de rijke taal en originele verbeeldingskracht. 
Volgens Poe’s biograaf Harvey Allen is het niet 
verwonderlijk dat het verhaal zo veel meer biedt 
dan effectbejag en suspense. Want hij ziet in  
The fall of the house of Usher een meesterlijk 
literair zelfportret.

EEN ONWAARSCHIJNLIJKE SPELING  
VAN HET LOT
Zijn standpunt snijdt hout. In the Fall of the house 
of Usher heeft de hoofdpersoon Roderick zich in 
een eigen wereld teruggetrokken om de realiteit 
buiten te sluiten. Ook voor Poe was het werkelijke 
leven vaak moeilijk te verdragen. Twee maanden 
voor zijn derde verjaardag stierven kort na elkaar 
zijn beide ouders, die als acteurs werkzaam waren 

aan het Richmond Theater. Een aantal weken na 
hun dood ging het theater tijdens een voorstelling 
in vlammen op, met 72 dodelijke slachtoffers – die 
onwaarschijnlijke speling van het lot zou in een 
verhaal van Poe niet hebben misstaan. In de periode 
waarin Poe zijn ouders verloor waren vele kinderen 
uit Richmond wees geworden. Naar pleegezinnen 
werd naarstig gezocht. Edgar Poe kreeg, geschei-
den van zijn zusje, onderdak bij de koopman John 
Allan, een succesvol zakenman.
Voor Poe’s literaire talent was het gunstig. Want 
opgevoed door zijn drankzuchtige vader, die vaak 
dronken de bühne op stommelde, zou hij niet 
de beste scholen hebben bezocht. John Allan 
verhuisde met zijn gezin naar Engeland, waar 
Poe in de kostschool van Stoke Newington, 
even boven Londen, met ijzeren discipline een 
oerdegelijke algemene vorming kreeg. Op zijn 
negende vertaalde hij al teksten van Julius Caesar, 
Ovidius en andere klassieke auteurs. Omdat zijn 
pleegvader in Engeland geen vaste voet aan de 
grond kreeg, verhuisde Poe vijf jaar later terug 
naar Richmond. 
Ook in de VS kreeg Poe uitstekend onderwijs  
en moest hij substantiële fragmenten uit toneel-
stukken van Shakespeare uit zijn hoofd leren.  
Op zijn vijftiende herkende de moeder van  
een schoolvriend, Jane Stanard, Poe’s literaire 
talent. Zij spoorde hem aan om professioneel 
schrijver te worden. Poe beschouwde haar als  
een tweede moeder. Toen zij plotsteling stierf, 
was hij hevig aangegrepen. Als hommage schreef 
hij zijn bekende gedicht To Helen, waarin hij haar 
vergelijkt met Helena van Troje. Vijf jaar later stierf 
Poe’s pleegmoeder Frances Allan, met wie hij een 
hechte band had.
Door het verlies van de vrouwen die hem vormden 
en om hem gaven, voelde Poe zich ontworteld.  
Hij kampte al vroeg met een alcohol- en gokver-
slaving waarin hij een uitvlucht zocht voor zijn 
trauma. Op eigen benen kon hij zich moeilijk 
staande houden. Hij ging studeren aan de univer-
siteit van Richmond, maar zag zich genoodzaakt 
zijn studie af te breken door gokproblemen met 
astronomische schulden, waarvoor zijn pleegvader 
moest bijspringen. 
Daarna volgde Poe een officiersopleiding.  
Hij werd getraind tot ballisticus en moest 
complexe calculaties uitvoeren om de banen 
van kogels en granaten te berekenen. Al snel 
maakte hij promotie. Maar het leger ging hem 
zodanig tegenstaan, dat hij zich na vijf jaar uit 

Edgar Allan Poe schreef met The fall 
of the house of Usher niet alleen een 
klassiek griezelverhaal, maar ook een 
rijkgeschakeerd literair zelfportret. 
Het bestaan van de schrijver was vaak 
traumatisch. Degenen die hem het 
meest dierbaar waren verloren telkens 
het leven. Net als Roderick Usher 
ontvluchtte Poe de harde realiteit door 
er een eigen gedachtewereld tegenover 
te stellen. 

EEN	
GRIEZEL-	
VERHAAL	
ALS	ZELF-	
PORTRET



dienst liet ontslaan. Voor zijn pleegvader was de 
maat vol. Hij joeg Poe met zijn stok het huis uit en 
onterfde zijn pleegzoon. Opnieuw was Poe wees 
geworden.

HUWELIJKSGELUK
Poe vond gelukkig onderdak bij zijn grootmoeder 
in Baltimore. Daar trouwde hij, zevenentwintig  
jaar oud, met zijn nichtje van dertien: Virginia. 
 Zij waren volmaakt gelukkig. Hij kreeg stabiliteit 
in zijn leven en werkte hard als schrijver, dichter, 
criticus en redacteur. Het grootste deel van zijn 
oeuvre kwam in die periode tot stand. Maar 
Virginia kreeg tubercolose, waar zij meerdere 
jaren mee kampte. Het had zijn weerslag op Poe, 
die opnieuw een vrouw om wie hij gaf dreigde te 
verliezen. Hij schreef vaak over wegkwijnende 
of dode geliefdes in zijn verhalen, waarin ze ook 
opduiken als geesten en alter ego’s. In zijn gedicht 
Romance noteerde hij de strofes ”I could not love, 
except where death was mingling his with beauty’s 
breath.” Door in meerdere van zijn verhalen 
vrouwen uit de dood te laten herrijzen, kon Poe 
de grens tussen leven en dood overschrijden en 
zijn rouw verwerken. Maar toen Virginia op haar 
vierentwintigste stierf, kwam Poe die klap niet 
meer te boven. Tweeëneenhalf jaar later dronk  
hij zich dood.

NIEUWE WERELDEN
Poe kon het niet verkroppen dat hij iedereen 
die hem dierbaar was moest verliezen. Net als 
Roderick Usher trok hij zich terug in zijn eigen 
gedachtewereld, omdat zijn vertrouwde bestaan 
telkens weer desintegreerde. Bij Roderick Usher 
kwam er geen nieuwe orde voor in de plaats, zodat 
hij ten prooi viel aan hallucinaties en waanzin.  
Poe gebruikte het verlies om zijn verbeeldings-
kracht te voeden en om in zijn literatuur nieuwe 
werelden te ontsluiten. Hij ging daarbij te werk met 
dezelfde nauwkeurigheid waarmee hij in het leger 
had uitgerekend hoe kogels en granaten hun doel 
bereiken. Hij hanteerde een nauwgezette literaire 
stijl met een scherp oog voor details.
Bovendien ging Poe, net als negentiende-eeuwse 
filosofen, ter compensatie voor zijn bestaan, op 
zoek naar het sublieme, dat hij niet alleen zocht  
in de kosmos en in de ongerepte natuur, maar  
ook in het onderbewuste. Hij maakte daarbij  
geen onderscheid tussen licht en duisternis. 
In zijn artikelen dreef hij graag de spot met de 
Amerikaanse transcendentalisten, onder wie 

Ralph Waldo Emerson, die naar zijn smaak de 
buitenstoffelijke wereld veel te keurig wilde 
aanharken.

Poe zag het bovennatuurlijke als een complexe 
vaak verontrustende dimensie. Het duister 
en het verborgene beschreef hij met zoveel 
verve dat hij vooral bekendstaat als de ‘Master 
of the Macabre’. En dankzij The Murders in 
the Rue Morgue, waarin C. Auguste Dupin de 
moord oplost, herinneren we ons Poe ook als 
auteur van het eerste detectiveverhaal uit de 
literatuurgeschiedenis.

Sinds de jaren negentig van de afgelopen eeuw 
staat Poe ook meer en meer in de belangstelling 
om zijn visionaire ideeën over het universum.  
In zijn verhaal Maelstrom beschreef hij als eerste 
een zwart gat. Al even opzienbarend is Eureka, 
een prozagedicht waarin Poe zijn theorieën 
over het bestaan en het universum ontvouwde. 
Daarin opperde hij als eerste de big-bang-the-
orie en schreef hij over een heelal dat uitdijt en 
uiteindelijk weer krimpt. Intuïtief trok hij dezelfde 
conclusies als vele decennia later Albert Einstein. 
Sommigen achten het niet onwaarschijnlijk dat 
Einstein Eureka heeft gelezen en dankzij Poe op 
het spoor is gezet van zijn baanbrekende theo-
rie ën. Eureka is niet alleen een wetenschappelijk 
getint stuk, maar ook een spirituele overpeinzing 
met extatische zinsneden: “Man, for example, 
ceasing imperceptibly to feel himself Man, will at 
length attain that awfully triumphant epoch when 
he shall recognize his existence as that of Jehovah. 
In the meantime bear in mind that all is Life — Life 
— Life within Life — the less within the greater, 
and all within the Spirit Divine.”

DUIVEL EN HEILIGE
Poe beschreef de mens als een vonk van het 
goddelijke. En dat goddelijke was voor hem een 
dimensie waarin licht en duisternis zijn verenigd. 
Hierom kreeg Poe veel kritiek te verduren,  
zowel vanuit de wetenschap als vanuit de kerk.  
En het maakt zijn werk polyinterpretabel.
Rufus Wilmot Griswold, die gedichten van Poe 
had uitgegeven, publiceerde vlak na de dood van 
de schrijver in de New York Times een necrologie 
waarin hij Poe omschreef als misantrope dron-
kenlap en opiumverslaafde. In zijn ogen was Poe 
de duivel in eigen persoon. De Engelse auteur 
John Henry Ingram, die Poe’s verzamelde werken 

uitgaf, publiceerde een biografie waarin hij, 
met hulp van Poe’s bekenden, zijn idool wilde 
rehabiliteren. Hij maakte van Poe bijkans een 
heilige, waarvoor in zijn werk ook aanknopings-
punten te vinden zijn. De Franse dichter Charles 
Baudelaire maakte Poe bekend bij een groot 
publiek. Maar ook hij had vooral oog voor de 
duistere kanten in Poe’s oeuvre, die bij eerste 
lezing het meest opvallen. 
Maar wie Poe’s glasheldere geformuleerde, 
maar toch vaak zo raadselachtige verhalen en 
gedichten leest en vooral herleest, ontdekt 
steeds diepere lagen. Daaruit spreekt een lucide 
geest, die ondanks de alcohol niet beneveld 
raakte. Poe was een vrije denker die je kan ver-
leiden om je mens- en wereldbeeld bij te stellen. 
Het kenmerk van waar literair meesterschap.

 Roderick I	cannot	escape,	
	 this	House	holds	me.	
	 Its	stones	crumble.
				
William	 Night	bears	dawn,
	 each	frost	carries	a	spring.
				
Roderick	 And	my	sister,
	 Madeline	my	sister,
	 all	life	drains.

	 ACT	1	SCENE	3

THINKING I	cannot	escape,	
	 this	Head	holds	me.	
	 Its	stones	crumble.
				
Consciousness	 Night	bears	dawn,
	 each	frost	carries	a	spring.
				
Thinking	 And	my	sister,
	 Feeling	my	sister,
	 all	life	drains.

	 ACT	1	SCENE	3



Carlo Boccadoro, de dirigent van Opera 
Melancholica en een persoonlijke vriend 
van Philip Glass, was erbij toen The fall of 
the house of Usher in Italië voor het eerst 
te zien was, in 1992 in het Teatro della 
Pergola in Florence.ONONDERBROKEN 
TRADITIE

”Luciano Berio had de opera geprogrammeerd in 
het festival Maggio Fiorentino, waar hij artistiek 
leider was. Hij had aan de muziek van Philip Glass 
een hartgrondige hekel, maar was open-minded 
genoeg om het stuk toch te programmeren.  
Toen ze elkaar na afloop ontmoetten, hield ieder-
een zijn adem in. Berio was temperamentvol en 
zocht graag ruzie. We verwachtten dat hij Glass 
onverbloemd zou zeggen dat hij het stuk vreselijk 
vond en een scène zou maken. Maar Glass is zo’n 
zachtmoedige man, dat Berio simpelweg niks 
onaardigs kon zeggen. Het was een anticlimax. 
Erg grappig!”
“Ik was gelijk onder de indruk. Hoezeer ik ook de 
monumentale opera’s van Glass bewonder, zijn 
avondvullende stukken met groot koor en orkest, 
The fall of the of the house of Usher is voor mij 
een van zijn allerbeste opera’s. Hij gebruikt de 
twaalf instrumenten in het ensemble met gewel-
dige verbeeldingskracht. De scènes zijn compact 
en gemonteerd als in een film. De handeling 
verloopt in een snel tempo naar de climax: de 
ineenstorting van Huize Usher. De focus is enorm. 
Glass verspilt geen minuut.”
“Vergeleken met zijn eerste opera’s is het 
een totaal ander stuk. Einstein on the Beach, 
Satyagraha en Akhnaten zijn abstract met koele 
New Yorkse minimal music. In The fall of the 
house of Usher krijgen de emoties volop ruimte. 
Het is soms bijna een Italiaanse opera, met echte 
passie, razernij en actie.”
“Daarna schreef Glass weer heel andere opera’s. 
Ik heb ook In the Penal Colony gedirigeerd, naar 
een verhaal van Kafka, en het tweeluik Hotel of 
Dreams en Sound of a Voice, met Chinese en 
Japanse instrumenten. In het eerste deel zie je 
alleen dansers op het toneel, in het tweede deel 
wordt het een echte opera. Glass speelt graag met 
de conventies in het theater.”

“Hij houdt er totaal niet van als regisseurs zijn 
opera’s simpelweg reproduceren. Hij wil dat zijn 
stukken steeds weer anders worden vormge-
geven en moedigt dat aan. In een enscenering 
van Satyagraha, zijn opera over Gandhi die zich 
afspeelt in India, was de handeling gesitueerd in 
Duitsland. Het had weinig met het originele stuk 
te maken. Maar Glass vond het prachtig! De aan-
pak van OPERA2DAY is erg vernieuwend, door de 
manier waarop het publiek erbij betrokken wordt 
en doordat de avond al in de foyer begint. Een 
nieuwe opzet. Precies wat Glass wil!”
“Ik volg Glass al vanaf het begin. Ik kocht zijn  
lp’s, zodra die uitkwamen. Hij kwam vaak naar 
Italië. Dan ging ik naar zijn ensemble luisteren.  
En ik ben samen met hem op tournee gegaan.  
Hij speelde piano. In hetzelfde concert dirigeerde 
ik zijn Derde symfonie. Daarna nodigde hij mij uit 
om naar New York te komen, waar ik hem thuis 
bezocht. Daar zijn we goede vrienden geworden. 
Die vriendschap koester ik. Want Phil is een 
wijs mens en het is altijd inspirerend om in zijn 
gezelschap te zijn.”
“In de dertig jaar dat ik hem ken, heb ik hem 
nooit zijn stem horen verheffen, ook niet tijdens 
repetities. Als je met Glass werkt, raakt niemand 
ontstemd. Hij heeft altijd een boekje met boed-
dhistische teksten op zak. En hij leeft ernaar.  
Hij is zo’n beetje de beroemdste componist van 
dit moment, maar hij is totaal vrij van enig ego.”
“Slechte recensies leest hij je lachend voor.  
Als iemand zijn muziek niks vindt, raakt het hem 
niet. Hij zegt dan:‘Er is genoeg andere muziek: 
Mozart, Rock-'n-roll. Luister daar dan naar.’ ”

“GLASS	VERSPILT		
GEEN	MINUUT”	



Kijk! Een galavoorstelling
binnen de eenzame late jaren!
Een engelenschaar, geboeid, 
bedwelmd, en verdronken in tranen,
zit in een theater, 
om een spel te zien vol hoop en angst,
terwijl het orkest hijgerig
de muziek der sferen ademt.
 
Acteurs, als goden uit de hoogte…
[…] trekken het decor op en neer […]
[…] marionetten zijn zij die komen en gaan. […]
 
Dat bonte drama, 
met een droombeeld, eindeloos nagejaagd
door een cirkel die altijd uitkomt 
op hetzelfde punt,
met veel waanzin, en nog meer zonde,
en gruwel als moraal van het verhaal.

Maar kijk, tussen de acteurs,
verschijnt een kruipende gestalte! 
een bloedrood ding dat zich ontworstelt
uit de scenische eenzaamheid!
Het kronkelt! - het kronkelt! - met dodelijk geknaag
worden de acteurs zijn voer,
en de engelen jammeren om zijn giftanden, 
zwelgend in het mensenbloed.
 
Uit - uit zijn de lichten - uit allemaal!
En over iedere trillende vorm,
valt het doek, een doodskleed,
met de vaart van een storm,
terwijl de engelen, bleek en wanhopig,
opstaan, beseffen en beamen:
dit spel is de tragedie ‘Mens’, 
met als held: de veroveraar ‘Worm’.

Edgar Allan Poe: The Conqueror Worm (1843)
(Dit gedicht is opgenomen in de voorstelling. De Nederlandse 
vertaling is van Serge van Veggel)

THE	CONQUEROR	WORM

“Lo! ’t is a gala night 
Within the lonesome latter years! 
An angel throng, bewinged, bedight 
In veils, and drowned in tears, 
Sit in a theatre, to see 
A play of hopes and fears, 
While the orchestra breathes fitfully 
The music of the spheres. 

Mimes, in the form of God on high... 
[…] shift the scenery to and fro […]
[…] Mere puppets they, who come and go […]

That motley drama
With its Phantom chased for evermore 
Through a circle that ever returneth in 
To the self-same spot, 
And much of Madness, and more of Sin, 
And Horror the soul of the plot.

But see, amid the mimic rout, 
A crawling shape intrude! 
A blood-red thing that writhes from out 
The scenic solitude! 
It writhes!—it writhes!—with mortal pangs 
The mimes become its food, 
And seraphs sob at vermin fangs 
In human gore imbued. 

Out—out are the lights—out all! 
And, over each quivering form, 
The curtain, a funeral pall, 
Comes down with the rush of a storm, 
While the angels, all pallid and wan, 
Uprising, unveiling, affirm 
That the play is the tragedy, “Man,” 
And its hero, the Conqueror Worm.













Voor Opera Melancholica was Sigmund 
Freuds omschrijving van melancholie een 
inspiratiebron. De Weense psychoanalist 
noteerde die in zijn verhandeling Trauer 
und Melancholie uit 1917. Hij vergelijkt 
melancholie met rouw. Niet een concreet 
iemand is echter doodgegaan, maar iets 
in het zelf. ‘Madeline is dead’ 

FREUD	OVER
MELANCHOLIE

“Wij pogen de aard van melancholie op te 
helderen door haar te vergelijken met de normale 
gemoedstoestand van rouw. Rouw is meestal de 
reactie op het verlies van een geliefd persoon of 
van een abstractie als vaderland, vrijheid of ideaal.”

“Melancholie kan een reactie kan zijn op het verlies 
van een geliefd object, maar ook om een verlies 
van meer ideële aard. Het object is misschien niet 
echt gestorven, maar wel verloren gegaan (denk 
aan een meisje dat door haar verloofde in de steek 
is gelaten). In weer andere gevallen klampt de 
melancholicus zich vast aan de veronderstelling 
van een verlies, zonder dat voor een buitenstaan-
der duidelijk wordt wat precies verloren is gegaan. 
Dan kunnen we zonder meer aannemen dat ook 
de patiënt niet bewust kan vatten wat hij heeft ver-
loren. De gedachte dringt zich op om melancholie 
in verband te brengen met een objectverlies dat 
aan het bewustzijn onttrokken is, in tegenstelling 
tot rouw, waarbij niets aan het verlies onbewust is.”

“Op grond van de analogie met rouw moesten  
wij concluderen dat de melancholicus een object-
verlies heeft geleden; maar zijn uitlatingen maken 
duidelijk dat hij zijn eigen Ik heeft verloren.  
Bij rouw is het de wereld die arm en leeg is 
geworden, bij de melancholie het Ik zelf.”

 William	  Roderick,	you	should	get	
some	air	outside,		
it	will	only	help.	
Perhaps	Madeline	too.

Roderick	 Madeline	is	dead.

	 ACT	1	SCENE	6

Consciousness	  Thinking,	you	should	get	
some	air	outside,	
it	will	only	help.	
Perhaps	Feeling	too.

Thinking	 Feeling	is	dead.

	 ACT	1	SCENE	6



PATIËNTDOSSIER
RODERICK	USHER

“Nog nooit was een mens in zo korte tijd zo 
verschrikkelijk veranderd als Roderick Usher. 
Slechts met moeite kon ik me ertoe brengen het 
bleke wezen tegenover me te identificeren met de 
jongen die in zijn jeugd als patiënt bij mij over de 
vloer kwam.” 

“Toch was de aanblik van zijn gezicht altijd al 
opmerkelijk geweest. Een lijkachtige huidskleur, 
grote, vochtige en onvergelijkelijk oplichtende 
ogen, enigszins smalle en heel bleke lippen, maar 
met een ongeëvenaard fraaie welving, een neus 
van delicaat Hebreeuws model, maar met een 
breedte van de neusvleugels die bij een dergelijke 
vorm ongewoon is, een fraai gevormde kin, die 
door zijn gebrek aan prominentie van een tekort 
aan wilskracht sprak; haar van een meer dan 
spinnenwebachtige zachtheid en taaiheid; deze 
trekken, in combinatie met een buitenproportio- 
nele ruimte boven het gebied van de slapen, 
vormden samen een gezicht dat men niet gemak-
kelijk vergeet. En nu is, door de overdrijving van 
deze dominante trekken, en van de gelaatsuit-
drukking die ze onvermijdelijk overbrengen, dit 
geheel zozeer veranderd dat ik twijfel met wie ik 
spreek. De nu afgrijselijke bleekheid van de huid 
en de nu wonderbaarlijke schittering van de ogen 
maken mij bezorgd. Ook het zijden haar heeft hij 
onverzorgd laten uitgroeien, en aangezien het in 
zijn wilde, ragfijne textuur eerder om het gezicht 
zweeft dan hangt kan ik zelfs met moeite de 
arabeske uitdrukking ervan niet met enige notie 
van een gewoon mens in verband brengen.”

“Wat het gedrag van Usher betreft word ik 
meteen door een zekere onsamenhangendheid, 
een inconsistentie getroffen, en ik ontdekte al snel  
dat die het gevolg is van een reeks zwakke en 
futiele maar ingespannen pogingen een habituele 
beving, een uiterst nerveuze geagiteerdheid, 

te overwinnen. Zijn optreden is afwisselend 
levendig en gemelijk. Zijn stem varieert snel van 
beschroomde besluiteloosheid (als de dierlijke 
geesten de teugels helemaal in handen schenen 
te hebben genomen) tot de soort energieke 
bondigheid, de abrupte, zware, ongehaaste en 
hol klinkende uitspraak, de loodzware, uitgeba-
lanceerde en volmaakt gemoduleerde keelklanken 
die men kan opmerken bij een dronkaard die het 
spoor helemaal bijster is, of bij een onverbeterlijke 
opiumeter in de perioden van zijn meest intense 
opwinding.”

“Hij gaat tamelijk uitvoerig in op wat hij als de 
aard van zijn ziekte beschouwde. Het is, zei hij, 
een aangeboren aandoening en een familieziekte, 
een kwaal waarvoor hij wanhoopt een remedie te 
vinden – niet meer dan een nerveuze aandoening, 
voegt hij er onmiddellijk aan toe, die ongetwijfeld 
snel zou overwaaien. Ze brengt een hele menigte 
onnatuurlijke gewaarwordingen met zich mee. 
Hij lijdt het meest onder een ziekelijke scherpte 
van de zintuigen; hij verdraagt alleen het meest 
flauwe voedsel; kan uitsluitend kleding van een 
bepaalde stof dragen; de geuren van alle bloemen 
staan hem tegen; zijn ogen worden zelfs door 
zwak licht gekweld; en slechts bepaalde klanken 
en wel afkomstig van snaarinstrumenten vervullen 
hem niet van afschuw.”

“Ik merk dat hij een machteloze slaaf van een heel 
ongebruikelijke doodsangst is. “Ik zal ten onder 
gaan”, zegt hij, “ik zal in deze betreurenswaardige 
dwaasheid onvermijdelijk ten onder gaan. Zo, zo, 
en niet anders, zal ik ten onder gaan. Ik vrees de 
gebeurtenissen in de toekomst, niet op zichzelf, 
maar de gevolgen ervan. Ik huiver bij de gedachte 
aan ook maar enig, zelfs het triviaalste, incident 
dat op deze ondraaglijke geagiteerdheid van mijn 
ziel kan inwerken. Ik koester echt geen afschuw 

van gevaar, behalve wat het absolute effect ervan 
betreft – doodsangst. Gezien deze panische, deze 
erbarmelijke toestand voel ik dat vroeg of laat de 
periode moet komen dat ik in een worsteling met 
het grimmige fantasma angst het leven en het 
redelijke denken geheel moet loslaten.”

“Hij is vastgeketend aan bepaalde bijgelovige 
indrukken van het huis dat hij bewoont en waar 
hij zich vele jaren nimmer buiten heeft gewaagd, 
van een invloed waarvan de veronderstelde kracht 
door hem wordt aangeduid in termen die te duis-
ter zijn om op schrift te stellen, een invloed die 
bepaalde details van de zuivere vorm en inhoud 
van zijn familiehuis door langdurig lijden, zegt 
hij, op zijn geest hadden gekregen – een effect 
dat het fysiek van de grijze muren en torens en 
van het donkere water waarop ze alle neerzagen, 
uiteindelijk op de moraal van zijn bestaan heeft 
gehad.”

De beschrijvingen van Ushers kwalen zijn afkomstig uit Edgar 

Allan Poe’s The fall of the house of Usher. De vertaling van  

Paul Syrier verscheen in Edgar Allan Poe: Alle verhalen 

(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009).



‘NO,	NO,	NO,		
IT	IS	NOT	TRUE!’

RODERICK, DE DENKER:  
‘I cannot leave this house’
”De dwangmatige denker, en die aanduiding 
slaat op vrijwel iedereen, leeft in een toestand van 
afgesneden-zijn, in een krankzinnig ingewikkelde 
wereld met een aaneenschakeling van problemen 
en conflicten, een wereld die een afspiegeling is 
van de steeds verder gaande versplintering van 
het verstand.”

HET GEVOEL ALS APARTE ENTITEIT:  
‘Madeline my sister’
“Een emotie ontstaat op de plaats waar verstand 
en lichaam elkaar ontmoeten en is de reactie van 
het lichaam op het verstand; je zou ook kunnen 
zeggen: een weerspiegeling van het verstand in 
het lichaam.” 
“Elke emotionele pijn die je ervaart laat een 
residu van pijn achter dat in je voortleeft. De pijn 
vermengt zich met de pijn uit het verleden die er 
al was en nestelt zich in je geest en je lichaam.”

“Deze opgehoopte pijn is een veld van negatieve 
energie dat je lichaam en geest bezet. Als je het 
ziet als een onzichtbare opzichzelfstaande 
entiteit, zit je er niet ver naast. Het is het 
emotionele pijnlichaam.”

RODERICK EN MADELINE IN  
ELKAARS HOUDGREEP:
‘Yes I will be you, and you will be me’ 
“Een pijnlichaam kan negentig procent van de tijd 
sluimeren, maar bij heel ongelukkige mensen kan 
het wel honderd procent van de tijd actief zijn.”

“Dit ‘pijnlichaam’ wil overleven, net zoals elk 
ander bestaand wezen, en het kan alleen over-
leven als het je zover krijgt dat je je er onbewust 
mee identificeert. Dan kan het opstaan, je in  
bezit nemen, ‘jou worden’ en door jou leven.  
Het moet door jou zijn ‘voedsel’ krijgen. Het voedt 
zich met ervaringen die doortrokken zijn van zijn 
eigen soort energie en met alles wat verdere pijn 

Serge van Veggel beschrijft eerder in dit programmaboek hoe hij in oosterse 
filosofie de sleutel vond om Poe’s verhaal The fall of the house Usher te 
duiden. Die sleutel opende bovendien de deur voor Ushers verlossing van 
zijn melancholie. Vaak is geprobeerd om het oosterse denken toegankelijk te 
maken voor westerlingen, of het te integreren in het westerse denken. 
En juist in die vertalingen ontstaan metaforen die wonderbaarlijk minutieus 
het universum van Roderick Usher lijken te beschrijven. Hierna een reeks 
quotes uit het waarschijnlijk meest bekende werk dat het oosterse en westerse 
denken verbindt: De kracht van het Nu van de Duitse auteur Eckhart Tolle.

teweegbrengt, in welke vorm dan ook: woede, 
vernietigingsdrang, haat, rouw, emotionele 
scènes, geweld en zelfs ziekte. Het pijnlichaam 
schept dus, zodra het de controle over je heeft 
gekregen, een situatie in je leven die doortrokken 
is van zijn eigen soort energie, zodat het zich 
daarmee kan voeden. Pijn kan zich alleen maar 
voeden met pijn.” 

WILLIAM ARRIVEERT: ‘Time doesn’t matter 
now that you’re here’
“Wanneer je in staat bent je verstand te 
observeren, zit je er niet meer in gevangen. 
Er is een andere factor op het toneel 
verschenen, iets wat niet tot het terrein 
van het verstand behoort: de toeziende 
aanwezigheid.” 

“Begin naar de stem in je hoofd te luisteren,  
zo vaak als je kunt. Besteed vooral aandacht aan 
zich herhalende gedachtepatronen, die oude 
grammofoonplaten die misschien al jaren in je 
hoofd zijn afgedraaid. Dat bedoel ik met ‘de 
denker waarnemen’, wat een andere manier is  
om te zeggen: luister naar de stem in je hoofd, 
wees daar als de toeziende aanwezigheid.” 

“Je moet aanwezig zijn als de toeschouwer van 
je verstand, zowel van je gedachten en emoties 
als van je reacties in allerlei situaties. Je moet ten 
minste zo geïnteresseerd zijn in je reacties als 
in de situatie of persoon die deze reactie bij je 
opriep.” 

“Let er ook op hoe vaak je met je aandacht in het 
verleden of de toekomst bent.” 
“Het is psychologische tijd: verleden en toekomst. 
Bepaalde dingen in het verleden zijn niet zo 
gegaan als je wilde. Je biedt nog weerstand tegen 
wat er in het verleden gebeurd is en nu verzet 
je je tegen wat is. Hoop houdt je overeind, maar 
de hoop houdt je aandacht ook gevestigd op de 
toekomst en door dit vasthouden van je aandacht 
blijf je het ‘nu’ ontkennen en blijf je ongelukkig.” 

“Veroordeel of analyseer niet wat je waarneemt. 
Observeer de gedachte, voel de emotie, 
observeer de reactie. Maak er geen persoonlijk 
probleem van. Je voelt dan iets wat sterker is dan 
al die dingen die je waarneemt: de stille, waar-
nemende aanwezigheid achter de inhoud van je 
verstand, de zwijgende toeschouwer.” 

“In wezen zijn alle emoties aanpassingen van een 
ongedifferentieerde oeremotie die ontstaat door 
het verlies van het besef wie je behalve je naam en 
vorm bent.” 

DE VAL VAN HUIZE USHER:  
‘No, no, no, it is not true!’
“Dus als je naar een gedachte luistert, ben je  
je niet alleen bewust van die gedachte, maar  
ook van jezelf als de getuige van die gedachte.  
Een nieuwe dimensie van het bewustzijn heeft 
zich aangediend. Terwijl je naar de gedachte 
luistert, voel je een bewuste aanwezigheid – je 
diepere zelf – als het ware achter of onder de 
gedachte. De gedachte verliest dan al snel haar 
macht over je en houdt op doordat je het verstand 
niet meer van energie voorziet door je ermee te 
identificeren. Dat is het begin van het einde van 
onvrijwillig en dwangmatig denken.”

“Mensen scheppen hun eigen drama. Als je 
medelijden hebt met jezelf, heb je drama.  
Als je je schuldig voelt of bezorgd bent, heb je 
drama. Als je het verleden of de toekomst het 
heden laat overschaduwen, schep je tijd, psycho-
logische tijd – waar drama’s van gemaakt worden.  
Telkens wanneer je het huidige moment niet op 
zijn waarde weet te schatten door het te nemen 
zoals het is, schep je drama. De meeste mensen 
zijn verliefd op hun eigen levensdrama. Hun ver- 
haal is hun identiteit. Het ego heeft de leiding 
over hun leven. Die mensen ontlenen er hun hele 
zelfgevoel aan. Zelfs hun – meestal mislukkende – 
zoeken naar een antwoord, een oplossing of gene-
zing wordt er een deel van. Waar ze het bangst 
voor zijn en zich het meest tegen verzetten is het 
einde van hun drama. Zolang ze hun verstand zijn, 
is wat ze het meest vrezen en waar ze zich het 
meest tegen verzetten hun eigen ontwaken.” 

De citaten zijn afkomstig uit De kracht van het Nu van Eckhart 

Tolle, Vancouver 2001. Nederlandse vertaling: Peter Roelofsen 

(Ankh Hermes, 2019). De Engelse zinnen in de tussenkoppen 

zijn afkomstig uit het libretto van Arthur Yorinks van de opera 

The fall of the house of Usher.

Roderick  William, you’ve	come	-

 William	 	It	has	been	a	long	time,	
since	we	were	children.

Roderick	 	Time	doesn’t	matter,	
now	that	you’re	here.

	 ACT	1	SCENE	3

Thinking	 	Consciousness,	you’ve	come	-

Consciousness	 	It	has	been	a	long	time,	
since	we	were	children.

Thinking	 	Time	doesn’t	matter,	
now	that	you’re	here.

	 ACT	1	SCENE	3



OPERA2DAY SCAPINO

Vanuit een diepe liefde voor de opera experimen-
teert OPERA2DAY bewust met alle aspecten van 
het genre – de verhalen, de muziek, de locaties  
en de uitvoeringspraktijk – om producties te  
maken die een divers publiek raken en inspireren.  
Met innovatieve, dynamische en multidisciplinaire 
projecten biedt OPERA2DAY mensen betekenis-
volle ervaringen en draagt het bij aan de positieve 
ontwikkeling van de samenleving als geheel. 
Kortom: ‘OPERA2DAY reinvents opera to inspire 
and move people today.’

De pers over OPERA2DAY:
‘’De ene sensationele voorstelling na de andere’’
Theaterkrant 
“Deze combinatie van historiserende en innova-
tieve operapraktijk kan niet luid genoeg worden 
toegejuicht …” 
de Volkskrant over Vivaldi – Dangerous Liaisons
‘’In Den Haag voltrekt zich een waar mirakel.’’ 
Theaterkrant
 “Gloednieuwe Hamlet getuigt van inzicht in psy-
chologisch drama.” - “Hamlet door OPERA2DAY 
grijpt bij de lurven” - “Een op alle fronten geslaagde 
productie” – “Hamlet reinvented in The Hague” – 
Trouw, NRC, het Duitse O-Ton en Engelse Opera 
Now over Hamlet
 “Met inventieve en uiteenlopende producties 
zorgt OPERA2DAY voor serieuze reuring in 
muziektheaterland.” Theaterkrant
“Dr. Miracle last illusion is artistieke fusion op
hoog niveau.” De Volkskrant

Een leerling van zeventien: “Toen ik hoorde dat we 
naar een opera gingen, had ik een beeld van drie 
uur zitten en verveling. Eenmaal binnen begreep  
ik dat dit niet het geval was. Het werd een super- 
indrukwekkende middag en ik heb een heel 
andere kijk op opera gekregen.”

Het New European Ensemble is in 2009 in 
Nederland opgericht door gepassioneerde musici 
uit verschillende landen. Ze worden in de pers 
geroemd om hun “fantastische” (NRC) en “exem-
plarische uitvoeringen” (de Volkskrant) en vormen 
“een van de beste ensembles van Nederland” 
(Nieuwe Noten). Vooraanstaande componisten 
werken met hen samen, zoals Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Mark Anthony Turnage, Bright 
Sheng en Anna Thorvaldsdóttir.

De missie van het ensemble is om hedendaags en 
20ste-eeuws repertoire te presenteren aan een 
breed publiek, met expressieve zeggingskracht 
en op een laagdrempelige manier. Daarom 
combineert het ensemble graag muziek met film, 
literatuur, dans, theater en beeldende kunst.
Befaamde componisten uit binnen- en buitenland 
schrijven opdrachtwerken voor het ensemble, 
zoals Mark Anthony Turnage, José María Sánchez-
Verdú, Anna Thorvaldsdottir, Guo Wenjing, Carlo 
Boccadoro, Martijn Padding en Klas Torstensson.

Het New European Ensemble speelt in de voor-
aanstaande concertzalen en theaters in Nederland 
waaronder het Concertgebouw, Muziekgebouw 
aan ’t IJ en Theater Carré in Amsterdam, De Doelen 
in Rotterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook is het 
ensemble regelmatig te horen in belangrijke festivals 
in binnen- en buitenland, waaronder Gaudeamus 
Muziekweek, November Music, het Festival van 
Vlaanderen, Shanghai New Music Week, Beijing 
Contemporary Music Festival en Svensk Musikvår. 
Het ensemble trad op in onder andere Engeland, 
Zweden, Finland, Duitsland China, België, 
Duitsland en Italië.

Het New European Ensemble is in 2019 onder-
scheiden met de prestigieuze Kersjes Prijs.

Scapino ademt dans, leeft dans, is dans. Scapino  
is opgericht in 1945 door Hans Snoek die direct  
na de oorlog iets wilde betekenen voor kinderen. 
De drang om met dans iets teweeg te brengen,  
is nog steeds wat ons drijft. 

We maken onze producties voor iedereen. 
Scapino is één van de grote dansgezelschappen 
van Nederland, met dansers en choreografen van 
internationaal topniveau, maar we zijn niet wat je 
noemt established. Daarvoor zijn de voorstellingen 
van artistiek directeur Ed Wubbe en vele jonge 
choreografen te avontuurlijk, te vernieuwend 
en misschien ook wel te veel met gevoel voor 
entertainment gemaakt. 

Onze producties zijn theatraal en laten mensen 
iets ervaren over de wereld waarin we leven.  
We houden ervan om buiten de gebaande paden 
te treden en nieuwe dingen te ontdekken. Zoals 
samenwerken met circusartiesten, een bekende 
popgroep, een operagezelschap en optreden in 
een afgedankte gashouder. We willen niet alleen 
bewondering oogsten. We willen ons publiek 
raken.

Hoofd uit, hart aan. Scapino verovert.

NEW
EUROPEAN
ENSEMBLE

RENÉ M. BROEDERS 
GENEESHEER-DIRECTEUR
René M. Broeders begon in 1999 
het improvisatiegezelschap Op Sterk 
Water (met o.a. Arjen Lubach, Roel 
van Velzen) en was daarvan tien jaar 
artistiek leider. Daarna startte hij  
het Duits-Nederlandse muziek- 
theaterproject BeVoice, waarvoor  
hij in Berlijn een onderscheiding 
kreeg: een groep van honderd 
Berlijnse jongeren uit een ach-
terstandswijk maakte samen met 
vijfendertig jongeren uit Rotterdam 
(dansers en musici van Codarts) 
binnen een week een professionele 
muziektheatervoorstelling. René 
was daarbij werkzaam als regisseur, 
componist en tekstschrijver en gaf 
leiding aan een groot enthousiast 
(artistiek) team. In Nederland toert 
hij sinds vijf jaar langs de theaters 
met de voorstelling ScienceBattle 
waarin jonge wetenschappers 
op een amusante en begrijpelijke 
manier vertellen over hun promo-
tieonderzoek. In 2012 was René 
nauw betrokken bij het maken van 
de OPERA2DAY-productie Dolhuys 
Kermis, waarin hij de geneesheer- 
directeur speelde. Deze voorstelling 
vormde de inspiratiebron voor Opera 
Melancholica, waarvoor hij met 
regisseur Serge van Veggel opnieuw 
diep in de psyche van de mens duikt.

SANTIAGO	BURGI	
RODERICK
De Argentijnse tenor Santiago Burgi 
studeerde aan het Teatro Colón van 
Buenos Aires, waar hij de laatste tien 
seizoenen heeft gezongen. Hij trad 
ook op in de belangrijkste theaters 
en festivals van Argentinië, Chili, 

Uruguay, Mexico, Colombia,  
Peru en Miami. Hij wordt gezien  
als een veelzijdige zanger-acteur.  
Zijn repertoire reikt van Monteverdi 
tot hedendaagse muziek. Belangrijke 
rollen die hij speelde zijn Tamino 
(Die Zauberflöte), Tom Rakewell 
(The Rake’s Progress), Faust (La 
Damnation de Faust), Alfredo (La 
Traviata), Tito (La Clemenza di 
Tito) en Lensky (Evgeny Onegin). 
Santiago is ook vaak te horen in 
liederen en oratoria. Als rockzanger 
werkt hij nu aan een soloproject. Met 
zijn voormalige band Fughu nam hij 
drie albums op. 

GEORGI SZTOJANOV 
RODERICK EN MEDICUS
Georgi Sztojanov voltooide twee 
masterstudies, als componist en 
als tenor, bij Sasja Hunnego in Den 
Haag. Zijn specialisatie is nieuwe 
muziek. In 2019 vertolkte hij Michael 
in Stockhausens aus Licht, een alom 
bejubelde productie van de Nationale 
Opera. Als solist, ensemblezanger en 
improvisator is hij actief in een breed 
scala aan genres en stijlen. Onlangs 
zong hij de tenorsolo in De Materie 
van Louis Andriessen met Reinbert  
de Leeuw en ASKO|Schönberg.  
Hij werkte mee aan meerdere wereld-
premières, zoals Chiel Meijerings 
Who’s afraid of Orfeo, Jan-Peter  
de Graaffs All rise en Koeien van 
Mischa Mengelberg en Guus Jansen. 
Georgi zong solo in onder andere 
Mozarts Requiem, Dvoráks Svatební 
kosile, Weills Berliner Requiem en 
Bachs Magnificat. Masterclasses 
volgde hij bij Nadine Secunde, Marcel 
Reijans en Frans Fiselier. In het Groot 
Omroepkoor is hij vaste tenor.  

Hij is de dirigent van mannenkoor 
de.fundo en de leider van vocal 
sextet The New Vocal Federation 
6 en het instrumentale ensemble 
Odd7.

DREW SANTINI
WILLIAM
(13/2&21/2)
De Canadese bariton Drew Santini 
vertolkt in het seizoen 2019/2020 
een breed repertoire, van Bach 
tot Philip Glass, met ensembles als 
de Nederlandse Bachvereniging, 
Nieuwe Philharmonie Utrecht, 
OPERA2DAY, Ensemble Masques,  
en het Damask Vocal Quartet. 
Onlangs trad Drew op met 
Tafelmusik Baroque Orchestra, 
Concertgebouw Kamerorkest, 
Jerusalem Baroque Orchestra, het 
Residentie Orkest en het Finnish 
Baroque Orchestra. Op het opera-
toneel verscheen hij bij de Nationale 
Opera in Poulencs Les Mamelles de 
Tirésias en in de Gothenburg Opera 
in Menotti’s The Telephone. Hij zong 
in de wereldpremières van Wolf-in-
Skins van Gregory Spears en Séance 
on a Wet Afternoon van Stephen 
Schwartz. Hij werkte meen aan 
cd-opnames van onder andere La 
Bande Montréal Baroque (ATMA) en 
Damask Vocal Quartet (7 Mountain 
Records). Drew studeerde aan The 
Juilliard School en Manhattan School 
of Music. Hij woont in Den Haag. 

LUCIE CHARTIN 
MADELINE (ZANG) 
De sopraan Lucie Chartin is 
afgestudeerd aan de afdeling 
Oude Muziek van het Amsterdams 
Conservatorium. Zij zong onlangs 

Giulio Cesare van Händel (Cleopatra) 
voor Opera North, Amadeus van 
P. Schaffer (Königin der Nacht, 
Konstanze) op tournee met Het 
Nationaal Theater, Orphée et 
Eurydice (Amour) bij de Metz Opera. 
Ze voerde de Matthäus-Passion uit 
in het Concertgebouw onder leiding 
van Marc Albrecht. Ze heeft ook 
deelgenomen aan wereldpremières, 
waaronder Before Present van Anat 
Spiegel bij de Nederlandse Opera. 
Ze trad op met orkesten als het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, 
het Nederlands Kamerorkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
het Antwerps Symfonie Orkest, 
de Hollandse Barokvereniging, 
Asko|Schönberg en het Orkest 
van de Achttiende Eeuw. Komende 
engagementen zijn Alcina (Morgana) 
met Opera North en een reeks 
kerstoratoria met Richard Egarr en 
de Philharmonia Baroque in San 
Francisco. Opera Melancholica 
is haar vierde productie met 
OPERA2DAY, na Mariken in de tuin 
der lusten, Hamlet en Dr. Miracle’s 
last illusion.

EMMA FEKETE 
MADELINE (ZANG) 
(3/3, 4/3, 6/3, 16/3, 18/3, 19/3)
De Canadese sopraan Emma Fekete 
is onlangs afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Zij voltooide haar bacheloropleiding 
met onderscheiding en is momenteel 
bezig met haar Master of Classical 
Voice, waarvoor zij studeert bij 
Don Marrazzo. Voor haar studie 
in Nederland kreeg ze de Holland 
Scholarship en de talent grant van 
de Amsterdamse Hogeschool voor 

BIOGRAFIEËN



de Kunsten. Dit seizoen (2019/20) 
zingt zij Servilia (La Clemenza di Tito) 
en Soeur Constance (Dialogues des 
Carmelites) in producties van het 
Conservatorium van Amsterdam, 
en Fauré’s Requiem, gedirigeerd 
door Jos Vermunt. Vorig seizoen 
(2018/19) zong zij Cécile Volanges 
in Vivaldi – Dangerous Liaisons van 
OPERA2DAY en hoogtepunten uit 
opera’s van Rameau met Ensemble 
Volte onder leiding van Thomas 
Le-Duc-Moreau in Montréal.

ELLEN LANDA
MADELINE (DANS)
Ellen Landa raakte als peuter al 
geïnspireerd door dans, dankzij  
haar dansende moeder. 
Haar eerste danslessen kreeg 
zij op vierjarige leeftijd. “Passie, 
discipline, doorzettingsvermogen en 
verschillende opleidingen hebben 
ervoor gezorgd dat ik nu doe wat 
mij voldoening geeft. Ik heb alle 
dansstijlen mogen ervaren, veel 
geleerd en ontdekt wat voor dan-
seres ik ben. Dansen is mijn leven.
Het Scapino Ballet Rotterdam heeft 
mij de kans geboden om een plek te 
vinden in de danswereld, het voelt 
als thuis. Dagelijks vind ik er ruimte 
voor persoonlijke groei. Wanneer 
ik na een voorstelling iemand in het 
publiek heb kunnen raken, is mijn 
doel bereikt.”

DORA STEPUSIN 
MADELINE (DANS)
Dora Stepusin (22, Kroatië) studeert 
aan de Codarts Hogeschool voor de 
Kunsten in Rotterdam en volgt een 
stage bij Scapino Ballet Rotterdam. 
Tijdens haar opleiding en de tournee 
Talent on the Move danste ze in werk 
van wereldberoemde choreografen, 
zoals Ed Wubbe, Marco Goecke, 
Jirí Kylián, Cayetano Soto en Hofesh 
Schecter. Naar eigen zeggen volgde 
zij geen dansopleiding, maar groeide 
zij op in de dans. “Ik heb meer geleerd 
over het leven en hoe ik een persoon 

kan worden door middel van dansen 
dan alleen techniek en danspassen. 
Dans als kunstvorm geeft ons de 
mogelijkheid om individuen te 
zijn en voor mij is er geen sterkere 
manier voor een danser om een stem 
te hebben, zich uit te spreken en 
eigen gedachten en visies te uiten 
dan zichzelf op het podium te zijn: 
Menselijk, kwetsbaar en eerlijk.”

PETER ROLFE DAUZ 
MEDICUS
De uit San Francisco afkomstige 
Filippijns-Amerikaanse bas-bariton 
Peter Rolfe Dauz zingt de komende 
tijd verschillende operarollen: Don 
Alfonso (Così fan tutte), Leporello 
(Don Giovanni), Figaro (Le nozze di 
Figaro), Achilla (Giulio Cesare) en 
Claudio (Agrippina). In 2014 begon 
hij met zijn studie aan de McGill 
University en speelde hij de titelrol 
in Mozarts Le nozze di Figaro en 
Betto in Puccini’s Gianni Schicchi. 
Hij behaalde zijn masterdiploma aan 
het Graduate Vocal Arts Program 
van het Bard College Conservatory 
of Music, waar hij samenwerkte met 
Sanford Sylvan en Dawn Upshaw. 
Ook vertolkte hij de Spreker in 
Mozarts Die Zauberflöte en zong hij 
als solist in Händels Messiah. In 2016 
werd hij uitgenodigd voor de Open 
Space van het Banff Centre: hij zong 
daar Junius in Brittens The Rape of 
Lucretia in een regie van Paul Curran. 
Hij zit momenteel in het tweede 
jaar van de Dutch National Opera 
Academy.

SERGE VAN VEGGEL 
ARTISTIEKE LEIDING EN REGIE
Serge van Veggel is een van de 
oprichters van OPERA2DAY. In de 
afgelopen jaren ontwikkelde hij er als 
artistiek leider en regisseur een reeks 
voorstellingen van een zeer divers 
karakter. Vaak kiest hij daarbij een 
conceptuele aanpak, waarbij vanuit 
bestaand repertoire nieuwe werken 
worden gecreëerd.  

Dit gold bijvoorbeeld voor La 
troupe d’Orphée rond repertoire 
van Charpentier, Dolhuys Kermis 
met barokke lamenti, de pasticcio’s 
Dr. Miracles last illusion en Vivaldi - 
Dangerous Liaisons waarin werk van 
de Venetiaanse componist klonk op 
een nieuw libretto. Hij regisseerde 
daarnaast titels uit het repertoire 
als The Fairy Queen, La Giuditta 
(Alessandro Scarlatti), Médée 
(Cherubini), Hamlet (Thomas) en 
Carmina Burana (Orff), en conci-
pieerde en regisseerde de nieuwe 
opera Mariken in de tuin der lusten 
(Tsoupaki). Daarnaast maakte hij een 
reeks kleinere muziektheatervoor-
stellingen en geënsceneerde recitals 
binnen en buiten OPERA2DAY. 

CARLO BOCCADORO 
MUZIKALE LEIDING
De componist en dirigent Carlo 
Boccadoro (1963) woont en werkt 
in Milaan. Hij studeerde ook piano, 
slagwerk en jazz-improvisatie (bij 
Giorgio Gaslini). Daarnaast is hij 
werkzaam als onderzoeker en 
musicoloog. Hij heeft meerdere 
publicaties op zijn naam staan.  
Met Filippo Del Corno en Angelo 
Miotto richtte hij Sentieri Selvaggi 
op, een ensemble voor nieuwe 
muziek. In 2018 volgde hij Jeffrey 
Swann op als artistiek directeur van 
de concerten van de Concerti della 
Normale in Pisa.

ED WUBBE 
CHOREOGRAFIE
Ed Wubbe is een van de veelzijdigste 
Nederlandse choreografen. Onder 
zijn 26-jarige leiderschap is Scapino 
uitgegroeid tot een van de smaak-
makers van de Nederlandse dans. 
Ed Wubbe heeft een uniek, eigen 
genre gecreëerd: grote avondvul-
lende producties op livemuziek, met 
aansprekende thema’s, avontuurlijk 
en gemaakt met gevoel voor 
entertainment. Hij kijkt graag over de 
grenzen van de dans heen en creëert 

met muzikanten, opera- en circus- 
artiesten theatrale werelden die vaak 
een rauw en actueel randje hebben. 
Wubbes grote kracht ligt in het laten 
samensmelten van de verschillende 
elementen tot een overrompelend 
geheel

EMLYN STAM 
ARTISTIEK LEIDER  
NEW EUROPEAN ENSEMBLE
De altviolist Emlyn Stam is interna-
tionaal actief als kamermusicus. Hij 
is sinds 2014 artistiek leider van het 
New European Ensemble, dat zich 
toelegt op 20ste- en 21ste-eeuwse 
muziek. Ook treedt hij geregeld op 
met het Ysaÿe Trio, dat in 2013 en 
2015 cd’s heeft uitgebracht. In 2019 
behaalde hij zijn doctoraat aan de 
Universiteit Leiden voor artistiek 
onderzoek naar de speelstijl in 
historische geluidsopnames en de 
toepassing daarvan in hedendaagse 
uitvoeringen. Emlyn trad vaak op 
voor de Nederlandse radio en televi-
sie. Hij was solist bij het Amsterdam 
Symphony Orchestra, Orquestra 
d’Espinho en ASKO|Schönberg.  
Hij is vaak te horen op festivals, zoals 
het Kuhmo Festival in Finland, Sound 
of Stockhom, Connect Festival, 
Giverny Chamber Music Festival, 
Internationaal Kamermuziekfestival 
Utrecht en het Grachtenfestival.  
Hij was zeven jaar plaatsvervangend 
aanvoerder altviool bij het Residentie 
Orkest. Ook als gastaanvoerder en 
als docent altviool en kamermuziek is 
hij internationaal actief. 

HERBERT JANSE 
SCENOGRAFIE
Decorontwerper Herbert Janse  
studeerde scenografie aan de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam 
en de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Sinds 1985 heeft hij 
decors ontworpen voor onder meer 
De avonden (Het Vervolg), Houdini 
(Orkater), De methode Ribadier  
(het Nationale Toneel), Cloaca  

(Het Toneel Speelt), Rigoletto 
(HongKong Opera Company),  
Hamlet (De Theatercompagnie),  
Il barbiere di Siviglia, Le nozze di 
Figaro en La fille du régiment (Opera 
Zuid). Daarnaast geeft hij sinds 2006 
les op de Theaterschool Amsterdam  
en was hij als curator verantwoordelijk 
voor de Nederlandse inzending van 
de Praagse Quadriennale in 2007 en 
2011. Voor OPERA2DAY verzorgde 
hij eerder het decor bij La Giuditta, 
Médée, La troupe d’Orphée, Mariken 
in de tuin der lusten, Dr. Miracles 
last illusion, Hamlet en Vivaldi – 
Dangerous Liaisons en leidde hij het 
team van scenografen in Dolhuys 
Kermis. 

URI RAPAPORT 
LICHTONTWERP
Uri Rapaport is autodidact en werkt 
vanaf 1978 professioneel in het 
theater. Hij maakte ontwerpen
voor vele theatergezelschappen 
en producenten waaronder het 
Nationale Toneel, Toneelgroep 
Maastricht, de Nederlandse 
Reisopera, De Nationale Opera, 
Veenfabriek, NTGent, Het Paleis, 
Opera Genève, Ruhrtriennale, 
Wiener Festwochen, De Doelen, 
Gergiev festival, Holland Festival 
en Festival Oude Muziek, Oerol en 
Cultura Nova. Tussen 1996 en 2008 
was hij lid van het artistieke team 
van de Paardenkathedraal en ont-
wierp alle voorstellingen voor Dirk 
Tanghe.Recente theaterontwerpen 
zijn Laika, Così fan tutte, Rheingold 
op de Rijn, PauperParadijs, de 
Verleiders, diverse grote musicals 
waaronder The Adams Family en hij 
verzorgde bij OPERA2DAY eerder 
het licht voor Dolhuys Kermis, 
Médée, La troupe d’Orphée, 
Mariken in de tuin der lusten, Dr. 
Miracle’s last illusion en Hamlet.

ARNE BOCK
GELUIDSONTWERP
De Deense geluidstechnicus Arne 
Bock wordt veel gevraagd voor 
live-geluid, systeemontwerp, 
audio-opnames, audio-editing en 
mixage. Hij heeft gewerkt met de 
meeste grote orkesten en ensem-
bles in Nederland, waaronder De 
Nationale Opera (voor de interna-
tionaal bejubelde productie van 
Stockhausens aus Licht vezorgde hij 
de klankregie), Radio Filharmonisch 
Orkest, Nederlands Philharmonisch 
Orkest, Nederlands Kamerorkest, 
Asko|Schönberg, Ensemble Klang, 
Ives Ensemble, New European 
Ensemble, OPERA2DAY en Holland 
Opera. In het buitenland werkt 
hij geregeld voor Columbia Artist 
Management, Sound of Stockholm 
Festival, Norrbotten NEO Ensemble 
en Stockholm Chamber Orchestra. Bij 
OPERA2DAY werkte hij eerder mee 
aan Mariken in de tuin der lusten, 
Dr. Miracle’s last illusion, Hamlet en 
Vivaldi – Dangerous Liaisons.

RONALD TEBRA
TECHNISCHE PRODUCTIE
Sinds 1990 is Ronald Tebra actief in het 
theater. Hij begon als lichttechnicus en 
werd daarna al snel eerste inspiciënt  
bij dansvoorstellingen. Hij werkte 
samen met Dansgroep Amsterdam, 
Opus One, Karin Bloemen, de 
André van Duin Revue en hielp ook 
verschillende operavoorstellingen op 
de planken brengen, waaronder Das 
Glass im Kopf, een productie van Jan 
Fabre. Vanuit zijn eigen evenementen- 
organisatie produceerde hij ook 
zakelijke evenementen, waaronder in 
de Arena en GelreDome. De laatste 
jaren is hij weer volledig terug in  
het theater als technisch producent. 
Voor OPERA2DAY werkte hij eerder 
mee aan Médée, La troupe d’Orphée, 
Mariken in de tuin der lusten, Dr. 
Miracle’s last illusion, Hamlet en 
Vivaldi – Dangerous Liaisons

MIRJAM PATER
KOSTUUMS
Mirjam Pater studeerde mode aan  
de Mode Academie Amsterdam.  
Ze kwam in contact met theater via 
de Peter Faber Show. Sinds 1990 
werkt ze als zelfstandig ontwerper. 
Van 1992 tot 2008 was ze de vaste 
ontwerper van Dirk Tanghe.  
Ze werkt daarnaast voor vooraan-
staande theatergezelschappen als 
het Nationale Toneel, De Appel, 
Toneelgroep Amsterdam, het 
Nederlands Danstheater en Orkater. 
Ook heeft ze meerdere malen 
meegewerkt aan operavoorstellingen 
in het Festival Oude Muziek en was 
ze voor De Nederlandse Reisopera 
betrokken bij Lucia di Lammermoor 
en Don Pasquale. Bij OPERA2DAY 
verzorgde zij eerder de kostuums 
voor Mariken in de tuin der lusten, 
Dr. Miracle’s last illusion, Hamlet en 
Vivaldi – Dangerous Liaisons.

NIENKE ALGRA
KAP EN GRIME
Nienke Algra heeft in 1986 haar  
opleiding voor tv-, filmen theater- 
make-up afgerond in Londen. 
Ze begon haar carrière bij Atelier 
Didden en ging daarna als free-
lancer aan de slag. Ze is vijftien 
jaar verbonden geweest aan de 
Paardenkathedraal in producties 
met Dirk Tanghe. Afgelopen jaren 
heeft ze het ontwerp van pruiken en 
make-up verzorgd van onder andere 
producties van Orkater en Jakop 
Ahlbom en diverse fotoshoots. Ze 
heeft bij OPERA2DAY meegewerkt 
aan Mariken in de tuin der lusten, 
Dr. Miracle’s last illusion, Hamlet en 
Vivaldi – Dangerous Liaisons.



TABLEAU	DE	LA	TROUPE

ARTISTIEK TEAM
MUZIKALE LEIDING
Carlo Boccadoro
REGIE
Serge van Veggel
CHOREOGRAFIE 
ED WUBBE 
(Scapino Ballet Rotterdam) 

SCENOGRAFIE
Herbert Janse
LICHT
Uri Rapaport
GELUIDSONTWERP 
Arne Bock
TECHNISCHE PRODUCTIE
Ronald Tebra
KOSTUUMS
Mirjam Pater
KAP EN GRIME 
Nienke Algra
AANVULLENDE COMPOSITIES 
VOORPROGRAMMA
Daniël Hamburger

CAST
GENEESHEER-DIRECTEUR
René M. Broeders
RODERICK
Santiago Burgi 
Georgi Sztojanov  
(19/2, 11/3)
WILLIAM
Drew Santini 
Peter Rolfe Dauz (understudy)
MADELINE (ZANG)
Lucie Chartin 
Emma Fekete  
(3/3, 4/3, 6/3, 16/3, 18/3, 19/3)
Simone Riksman (understudy)
MADELINE (DANS)
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MEDICUS
Georgi Sztojanov
Peter Rolfe Dauz
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KIND
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(29/1, 5/2, 12/2, 13/2, 15/2)
Roan van Gelder
(19/1, 4/2, 26,2, 29/2,
14/3, 16/3)
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25/2, 4/3, 11/3)

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
ARTISTIEK LEIDER
Emlyn Stam
FLUIT
Felicia van den End
KLARINET
James Meldrum
FAGOT
Connie Tanner/
Gretha Tuls
HOORN
Margreet Mulder/
Mats Janett
GITAAR
Pete Harden/
Kobe van Cauwenberghe
SYNTHESIZER
Daan Treur
SLAGWERK
Natalia Álvarez-Arenas
VIOOL I
Rada Ovcharova
VIOOL II
Natasa Grujic/
Floor le Coultre

ALTVIOOL
Emlyn Stam
CELLO
Willem Stam/Matthijs Broersma
CONTRABAS
Marijn van Prooijen/
Quirijn van Regteren Altena

ONDERSTEUNING  
ARTISTIEK TEAM
ASSISTENT REGISSEUR
Femke Luyckx
VOORSTELLINGSLEIDER
Luciaan Groenier
Pomme van Vught
Pieter Loman
DRAMATURGISCH ADVIES
Karim Ameur
PIANIST CORREPETITIE
Susan Ball
STAGIAIR SCENOGRAFIE
Tamara Schneider

PROJECTONTWIKKELING
Alice Gubler
PRODUCTIELEIDER
Rodney Verhoeven
Jolla Schelling (stagiair)

PRODUCTIE EN TOURMANAGER
Désirée Achterkamp
KINDERCASTING
ZaZa Casting:
Marlouke Theeuwen
Zala Schneider  
KINDERBEGELEIDING
Renée de Graaff
TECHNISCHE PRODUCTIE
Ronald Tebra
1STE INSPICIËNT
Bas Standaar
Glenn Neyndorff
TECHNIEK
Janusz Pawlak

Gijs Brinkman
Mike Willemsen
LICHTTECHNIEK
Peter Peereboom
Ilona Brink
Erik Rooker (stagiair)
GELUIDTECHNIEK
Arne Bock
Nina Kraszewska
TRANSPORT
Pieter Smit Group:
Guido Schäfer

KLEEDSTER
Judith van Ooijen
COUPEUSE
Renske Kraakman
KAP EN GRIME
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Laura Overheid (assistent)
TEKSTEN THEATERLEZING
René M. Broeders
Serge van Veggel

BOVENTITELING
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BEDIENING BOVENTITELING
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PRODUCTIE DECOR
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Theatex:
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PRODUCTIE SCHEDEL
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Pascal Harting
Ronny van Schijndel
Dominique en Lotte



BEELDBEWERKING SYMBOLEN 
ANATOMISCH THEATER
Herbert Janse
Thomas Boudewijn
UITVOERING REKWISIETEN
Timo Arling
LICHTAPPARATUUR
P3:  
Peter Peereboom
GELUIDSAPPARATUUR
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MARKETING & COMMUNICATIE
COÖRDINATIE MARKETING
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PERSBENADERING
Gerda Roest
PROGRAMMABOEK EN TEKSTEN
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FOTOGRAFIE CAMPAGNEBEELDEN
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MODEL CAMPAGNEBEELD
Yeliël Vork
PRODUCTIE TEASER EN TRAILER
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Henry Rodgers (assistent)
SCÈNEFOTOGRAFIE
Marco Borggreve
GRAFISCH ONTWERP
Kadre:  
Mark Holtmann

EDUCATIE & PARTICIPATIE
COÖRDINATIE EDUCATIE & 
PARTICIPATIE
Mieke van der Ven
WORKSHOPDOCENTEN 
VOORBEREIDING SCHOLIEREN
Willem van den Andel
Marrit Bausch
Niels van Laar
CO-ASSISTENTEN
Bijna 400 jonge, lokale amateurac-
teurs en -actrices

DE MIDDELBARE SCHOLEN DIE 
MEEWERKEN
Bonaventuracollege
Bonnefanten College
Calvijn Groene Hart
Christelijk College De Populier

CSG Jan Arentsz
Dalton Voorburg
Drachtster Lyceum
Goese Lyceum
GSG Leo Vroman
Gymnasium Bernrode
Gymnasium Sorghvliet
Jeroen Bosch College
Lyceum Ypenburg
Maris College
Picasso Lyceum
Praedinius Gymnasium
School voor Jong Talent
Udens College

FONDSENWERVING
B&D Funding:
Dirk Evers
Bas van den Bosch
Daniek Cappetijn

TOURNEEPLANNING
Senf Theaterpartners: 
Chris Bergwerff
Linda Terlaak
Huub van den Heuvel

OPERA2DAY
ALGEMEEN DIRECTEUR
Alice Gubler
ARTISTIEK LEIDER
Serge van Veggel
MUZIKAAL LEIDER
Hernán Schvartzman
OFFICEMANAGER
Belinda Bantje
FINANCIEEL MANAGEMENT
Sophia France
BOEKHOUDING
Richard Stuivenberg

RAAD VAN TOEZICHT OPERA2DAY
Simon van Driel (voorzitter)
Don Marazzo
Irma van Lierop
Stefaan Rodts
George Oostrum
Fatmah Kaya
Savannah ter Horst

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
ARTISTIEK LEIDER
Emlyn Stam
ZAKELIJK LEIDER
Onno Ephraim 
MARKETING
Irene Doolaard
PRODUCTIE
Ryanne Hofman
Erika Bordon

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
ARTISTIEK DIRECTEUR
Ed Wubbe
ZAKELIJK DIRECTEUR
Erik Pals
PRODUCTIEMANAGEMENT
Manon Paap 
MARKETING
Michael Vogel

MET DANK AAN
Het Nationale Theater
De medewerkers van 
Theater aan de Schie
Wim Tromp Meester
Dorien de Jonge
Carin Heslinga
Stadsvilla Mout

AFBEELDINGEN OMSLAG
Anatomisch theater in Leiden
Gravure van Jan Corneliszoon 
Woudanus (1610)
Frenologische schedelplattegrond
Tekening van Lorenzo Niles Fowler  
(19de eeuw)
Vanitas stilleven met bellenblazende 
engel
Schilderij van Jacob Gerritszoon 
Cuyp (circa 1629)
Melencolia I
Gravure van Albrecht Dürer (1514)

Roderick	 Madeline	cannot	join	us.
				
William	 What	is	wrong?
				
Roderick	 The	doctor	has	tried,
	 but	he	can	do	nothing.	
	 She's	resting	in	bed.	
	 She	struggles	
	 but	her	sickness	is	too	strong.	
	 Days	and	months	pass	
	 and	she	wastes	away.

	 ACT	1	SCENE	3

Thinking	 Feeling	cannot	join	us.

Consciousness	 What	is	wrong?

Thinking	 	The	doctor	has	tried,	
but	he	can	do	nothing.	
She's	resting	in	bed.	
She	struggles		
but	her	sickness	is	too	strong.	
Days	and	months	pass		
and	she	wastes	away.

	 ACT	1	SCENE	3



SPEELLIJST

ZO 19 JAN – 15.00 UUR (TRY-OUT)
THEATER AAN DE SCHIE, SCHIEDAM
010 – 246 74 67

DI 28 JAN (VOORPREMIÈRE),
WO 29 JAN (PREMIÈRE)
WO 12, DO 13 FEB, 
WO 18 & DO 19 MRT – 19.30 UUR
KONINKLIJKE SCHOUWBURG,  
DEN HAAG
0900 – 345 67 89

DI 4 FEB – 20.00 UUR
STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN
024 – 322 11 00

WO 5 FEB – 20.00 UUR
DE LAWEI, DRACHTEN
0512 – 33 50 50 

ZA 8 FEB – 20.00 UUR
DEVENTER SCHOUWBURG
0900 – 300 02 00

WO 12 & DO 13 FEB – 19.30 UUR
KONINKLIJKE SCHOUWBURG,  
DEN HAAG
0900 – 345 67 89

ZA 15 FEB – 20.15 UUR 
STADSSCHOUWBURG HAARLEM
023 – 512 12 12

DI 18 FEB – 20:00 UUR
KONINKLIJK THEATER CARRÉ, 
AMSTERDAM
0900 – 252 52 55

WO 19 FEB – 20.15 UUR
FLINT, AMERSFOORT
033 – 422 92 29

DI 25 FEB – 19.30 UUR
STADSSCHOUWBURG GRONINGEN
050 – 368 03 68 

WO 26 FEB – 20.15 UUR
TAQA THEATER DE VEST,  
ALKMAAR
072 – 548 99 99

VR 28 FEB – 20.00 UUR
PARKTHEATER, EINDHOVEN
040 – 211 11 22
ZA 29 FEB – 20.15 UUR
THEATERS TILBURG
013 – 543 22 20

DI 3 MRT – 20.15 UUR
THEATER ROTTERDAM
010 – 411 81 10

WO 4 MRT – 20.00 UUR
STADSSCHOUWBURG UTRECHT
030 – 230 20 23

VR 6 MRT – 20.00 UUR
30CC, LEUVEN (BE)
(+)32 – (0)16 300 900

DI 10 MRT – 20.00 UUR
THEATER KERKRADE
045 – 571 66 07

WO 11 MRT – 20.15 UUR
STADSTHEATER,  
ARNHEM
026 – 443 73 43

VR 13 MRT – 20.00 UUR
DE GOUDSE SCHOUWBURG,  
GOUDA
0182 – 513 750

ZA 14 MRT – 20.15 UUR
SCHOUWBURG KUNSTMIN, 
DORDRECHT
078 – 639 79 79

MA 16 MRT – 20.00 UUR
THEATER AAN DE PARADE,  
DEN BOSCH
0900 – 337 27 23

WO 18 & DO 19 MRT – 19.30 UUR
KONINKLIJKE SCHOUWBURG,  
DEN HAAG
0900 – 345 67 89

WORD VRIEND 
Sluit u aan bij de Société des Claqueurs en steun OPERA2DAY.  
Als dank nemen we u graag mee in onze wereld achter de  
schermen en geniet u speciale privileges. U kunt al vriend  
worden vanaf €  100,– per jaar.

Speciaal voor de Société des Claqueurs:
–	Vriendenacties zoals vrijkaarten, korting en 
vriendenvoorverkoop.
–	Uitnodigingen voor kijkje achter de schermen.
–		En u bent natuurlijk altijd als eerste op de hoogte van onze 

voorstellingen.

WORD BEDRIJFSPARTNER
Deelt u onze passie voor eigenzinnige en innovatieve opera?  
Als partner van OPERA2DAY bieden we u (en uw klanten, mede-
werkers, relaties) onvergetelijke ervaringen op unieke locaties 
en in prachtige theaters. We organiseren graag samen met u 
een speciale ontvangst, waarbij we u en uw gasten persoonlijk 
ontvangen en onder het genot van een drankje voorstellen aan 
onze artiesten. U ontvangt bovendien vrijkaarten en speciale 
partneraanbiedingen zoals kortingen voor uw medewerkers of 
toegang tot priority kaartreservering. Uiteraard stellen we u ook 
voor aan ons publiek door naamsvermelding op onze website en 
in onze programmaboeken.

MEER INFO
Meer informatie over de Société des Claqueurs en bedrijfs- 
partners vindt u op www.opera2day.nl/steun-ons en bij onze 
informatiestand in het theater. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Belinda Bantjes: via relaties@opera2day.nl.

STEUN OPERA2DAY
Al ruim tien jaar maakt OPERA2DAY eigenzinnige producties 
om opera te delen met een breed publiek. Zonder de hulp 
van particuliere gevers zouden we deze opera’s niet kunnen 
maken. Onze voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt 
door fondsen, bedrijven en de Société des Claqueurs, de 
vrienden van OPERA2DAY. Zij zijn onontbeerlijk voor het 
produceren van voorstellingen zoals Opera Melancholica.  
Help mee onze volgende voorstelling te realiseren en word 
vriend of bedrijfspartner van OPERA2DAY.

SOCIÉTÉ DES CLAQUEURS
In de hoogtijdagen van de Franse opera, die ook in Den Haag 
glorieerde, was er in de zaal bijna net zo veel spektakel als op 
het podium. In de zaal zaten groepjes betaalde bezoekers, 
die het applaus aanwakkerden (zogenaamde ‘claqueurs’), tot 
lachen aanzetten (‘rieurs’), of tot huilen (‘pleureurs’, vooral 
dames met een zakdoekje), aangestuurd door de ‘chefs 
de claque’ (leider van het applaus). Succes was uiteraard 
verzekerd bij deze opera’s, met zo’n enthousiaste achterban. 
Met een stevige knipoog verwijst de Société des Claqueurs, 
de vrienden van OPERA2DAY, naar deze traditie.

STEUN	ONS



MET	DANK	AAN

Stichting Gereformeerd
Frans van Uden-Huis

Fonds Henri Fock
Zĳfers - de Jong Fonds



 William  Roderick! 
You	musn’t	do	this	to	yourself.	
You	can’t.	
Days	will	pass…	
…and	your	grief	will	lessen,	
your	grief	will	pass,	
your	madness…

	 ACT	2	SCENE	2

Conciousness  Thinking! 
You	musn’t	do	this	to	yourself.	
You	can’t.	
Days	will	pass…	
…and	your	grief	will	lessen,	
your	grief	will	pass,	
your	madness…

	 ACT	2	SCENE	2








