de dolhuys kermis:

ongehoord!

Welkom bij de Dolhuys Kermis!
Een eeuwenoude traditie, die bestond van circa 1500 tot 1800,
wordt hier in ere hersteld. In een
verdienmodel van het verleden
vinden wij een gouden toekomst. Onze instelling verzamelt
patiënten met symptomen van
de melancholie. Uw komst helpt
ons om deze verzameling te onderhouden, verder uit te breiden
en nader te onderzoeken. U krijgt vandaag een rondtocht langs
de mooiste exemplaren.

dolhuiskermis

E

en dolhuis of gekkenhuis was van de
15e tot zeker de 18e eeuw de benaming voor een inrichting voor de opvang
van geesteszieken. Daarbij werd alles wat
buiten de gangbare (dat wil zeggen, wenselijke) omgangsvormen viel, al snel beschouwd
als “krankzinnig”: van geesteszieken, lijders
aan epilepsie, zwakzinnigen, mensen die asociaal gedrag vertoonden, oproerkraaiers, verslaafden tot aan dementerenden. De kans om
levend uit een dolhuis te komen was klein. In
het begin kwamen de belangrijkste inkomsten van het dolhuis van de dolhuiskermis,
waar je voor een stuiver de inwoners kon bezichtigen, en er bijvoorbeeld ook in mocht
prikken. In Utrecht gebeurde dat bijvoorbeeld op de dinsdag na Pasen: de “Paasdol”.

Wij kunnen ons dit cynische fenomeen haast
niet meer voorstellen. Alhoewel, is dat zo?
Hebben wij bij sommige TV-programma’s
niet precies de blik in de ogen van de bezoeker van de Dolhuis Kermis?

melancholie

D

e ziekten die in het Dolhuis voorkwamen, zou je kunnen vatten onder
de noemer ‘melancholie’. Een veelheid aan vormen van melancholie werd op
verrassende, vaak geestige wijze beschreven
door Robert Burton (1577 – 1640) in zijn
baksteendikke levenswerk The Anatomy of
Melancholy. Zijn hele leven lang verzamelde
Burton vormen van melancholie in de werkelijkheid en uit de literatuur. Waanzin en
melancholie vallen bij Burton samen, en
beide leiden vaak tot waanvoorstellingen.
In een studie uit 1944 wordt Burton als een
voorloper van Freud gezien. Bij Burton is
het een van de vier humeuren (zwarte gal:
melan-cholia) die voor een ‘onbewuste’ sturing van de geest van een persoon zorgt. Een
majeure afdeling in zijn Anatomy is gewijd
aan de zwartgalligheid uit liefde. Zijn werk
– in zijn tijd van wetenschappelijke waarde
- heeft voor ons een ongekende literaire en
komische kracht, vergelijkbaar met het Lof
der Zotheid van onze eigen Erasmus.

lamenti

I

n de tijd waarin Robert Burton zijn
studie naar de melancholie deed, was er
onder componisten een voorliefde om de

vele vormen van melancholie toon te zetten,
zeker die betrekking hadden op de liefde.
Daarbij was er met name een voorkeur voor
het lamento, de klaagzang: een genre met
een ongekend dramatische en expressieve
stijl dat gevonden kan worden in de vroege
opera’s, madrigalen en oratoria. De werken
ontstonden in een bijzondere overgangstijd,
van de polyfonie met zijn gelijkwaardige melodielijnen, naar de nieuwe componeermethode waarin er een scheiding ontstond tussen
zangstem en begeleiding om meer aandacht
voor tekst en expressie te genereren. In deze
rondtocht krijgt u een pallet voorgeschoteld
waarin alle fasen van deze ontwikkeling zijn
vertegenwoordigd.

dalende baslijn

V

eelal – zoals in Monteverdi’s fabuleuze Lamento della ninfa - is de
compositie geconstrueerd rondom
een herhaalde dalende baslijn, die een haast
hypnotiserende en onheilspellende uitwerking op de luisteraar heeft, en hem meteen in
een stemming van ‘melancholie’ brengt. Een
werk als dat van Monteverdi is niet voor niets
beroemd geworden. Maar een heel groot deel
van dit repertoire is zelden tot nooit te horen.
En dat terwijl er parels in te ontdekken zijn.
Er is haast geen ontroerender muziekstuk te
vinden dan het Lamento della regina Maria
Stuarda van de Romeinse componist Carissimi. Hij is een specialist in het creëren van een
‘muzikale ruimte’. Hij laat ons diep de verlatenheid voelen van Maria Stuarda als ze zingt
“a morire, a morire”, naast haar wanhoop en
woede. En er zijn ook volslagen onverwachte

lamenti. Bijvoorbeeld de klaagzang van de
moeder die haar kind wil opeten, tot het
Lamento dell’impotente – een mooi voorbeeld van het muzikale gevoel voor humor
in de barokperiode. Met dezelfde muzikale
middelen die de serieuze lamenti gebruiken dissonanten, een gedragen zangstijl afgewisseld expressieve passages – slaagt Fontana
erin een hilarische klaagzang voor zijn ‘cigno’
(zwaan) te creëren.

lamenti:
het nieuwe
prozac?

I

n onze Dolhuys Kermis zingen de
patiënten. Met reden. Het lamento heeft
de innerlijke mens in deze tijd iets te
bieden. In hun lamenti hebben de componisten diepe gevoelens van melancholie verwerkt. Dit raakt ons luisteraar direct, waarmee wij ook een vorm kunnen vinden voor
een omgang met onze eigen emoties. Inmiddels slikt 1.000.000 Nederlanders op dagelijkse basis antidepressiva. Als symptomen van
depressiviteit worden aangemerkt somberheid, wanhoop, traagheid, slechte eetlust,
slapeloosheid en doodsgedachten. Deze vormen ook de bron en het onderwerp van de
lamenti, en ze zijn de belangrijkste symptomen van Burtons melancholie. De lamenti
kunnen een spiegel voor deze gevoelens zijn,
een uitlaatklep zijn of troost bieden.

mooie
nummers!

topar tiesten
Vox Luminis
Het ‘early music soloïst ensemble’ Vox Luminis
wordt zowel geprezen om zijn voortreﬀelijke
intonatie en helderheid van klank, als om de
individuele en samenzangkwaliteiten van de
zangers. Recent werden opnamen van het
ensemble tot Editors Choice (Gramophone)
uitgekozen en met een Diapason D’Or
bekroond.
Verschillende
individuele
zangers waren in eerdere producties van
OPERA2DAY te gast.

orazio vecchi (1550-1605)
l’humor grave
uit L’Humore Musicale
Vocaal Ensemble Vox Luminis

claudio monteverdi (1567-1643)
zefiro torna
claudio monteverdi (1567-1643)
lamento della ninfa
Sopraan Zsuzsi Tóth
Tenor Robert Buckland
Tenor Raffaele Giordani
Viola da gamba Ricardo Rodríguez Miranda
Theorbe Cristian Gutiérrez
Theorbe Jan Čižmář

giacomo carissimi (1605-1674)
lamento della regina
maria stuarda
Sopraan Lauren Armishaw
Viola da gamba Catherine Bahn
Clavecimbel Jorge López-Escribano

anoniem (gregoriaans)
de lamentatione
ieremiae prophetae

acteurs

Geneesheer-Directeur

René M. Broeders
René M. Broeders is theatermaker in Nederland en Duitsland, hij doet in Berlijn het
project BeVoice (www.bevoice.eu) en is in
Nederland regelmatig te horen op radio 1,
o.a. bij Casa Luna.
Congierge

Pim van Alten
Pim van Alten is acteur, regisseur, muzikant
en tekstschrijver. Hij houdt erg van Russische
literatuur en gueuezebier. Niet noodzakelijk
in combinatie, maar mag wel.
Patiënt

Martin Snip
‘Martin Snip studeert aankomend jaar af aan
het Codarts Conservatorium te Rotterdam,
richting modern muziektheater. Hij heeft
onder andere meegespeeld in productie ‘Bear
V Shark’ van Alba Theaterhuis ism Productie Kameroperahuis Zwolle en is aankomend
seizoen te zien in de familievoorstelling
‘Woef Side Story’ van het Ro Theater.’

bas Lionel Meunier

fabrizio fontana (ca.1610-1695)
lamento dell’impotente
Counter-tenor Jan Kullmann
ClavecimbeI Claudio A. Barduco Ribeiro

antonio cesti (1623-1669)
lamento della madre ebrea
Sopraan Michaela Riener
ClavecimbeI Claudio A. Barduco Ribeiro

orazio vecchi (1550-1605)
l’humor affettuoso en l’humor gentile
uit L’Humore Musicale
Vocaal Ensemble Vox Luminis

team

Concept en regie
Serge van Veggel
Muzikale leiding
Hernán Schvartzman
Co-regie
René M. Broeders
Teksten
René M. Broeders en Pim van Alten
Scenografie
Herbert Janse
Dymph Bosch
Felipe González Cabezas
Roelof Pothuis
Licht
Uri Rapaport
Kostuums
Joost van Wijmen
Edities bladmuziek:
Vecchi en Fontana
Luke Topin
Carissimi
Gordon J. Callon
Cesti
Michaela Riener

productie

Productieleiding
Alice Gubler
Productieassistentie
Mieke van der Ven
Techniek
Detlev Timm
Marketing & Communicatie
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Grafische vormgeving
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Educatie
Mieke van der Ven

met dank aan

Vestia
Maarten Ditters, Jaap Stollenberg,
Nils van der Vlist
Ad Hoc
Dolf Smit en alle bewoners NEBO pand
Advies locatiekeuze
Renee Jonker
Materialen licht
Evelements, licht- en geluidsverhuur
Materialen tentoonstelling
Museum van het Delta Psychiatrisch
Centum in Poortugaal
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Kostuums productie
Bo Mulder
Anita Remijn
Sakina Ouzahir
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Research
Peter Haenen/Herlaarhof
Reinier van Arkelgroep, Vught
Registratie
Pawel Leskiewicz (audio)
Rolf Versteegh (video)
Rick Messemaker (video)
Vrijwilligers
Nina Simons, Ninke Overbeek, Florian
Oele, Lianne van Westrhenen, Bengt
Kropmans, Peter Boss, Ton Weisenborn,
Johan Romate, Daan Hazendonk, Laurens
van der Pool, Biene van Schouwenburg,
Liesbeth Mulder, Maurice Wiedenhof,
Riette van Raamsdonk, Lia Laaper, Hanna
Samson, Francine Videler, C.G. de Bruyn
Ouboter, Nelly de Jong Barug, Cristiana
Kat, Assaline Robbers, Rob Stinis, Marja
Bakker, Alex Otto, Aad Bekink, Berenice
Staiger, Marina Gijsbertse, Brigitte
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Margriet Harmsen, Tonny Bekink, Coby
van Wieringen.
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