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Voorwoord

Filmmaker Fritz LangmaakteDer
müdeTod kort na het einde van de
EersteWereldoorlog, een periode
waarinmiljoenen jongemannen
sneuvelden of gewond raakten in
een zinloze oorlog. Deoorlogwas
nog niet voorbij, of de volgende
catastrofe diende zich aan: de
SpaanseGriep. Tussen 1918 en 1919
haddit viruswereldwijd naar schat-
ting almeer dan 20miljoen dodelijke
slachtoffers gemaakt –meer dan
dubbel zoveel doden als tijdens de
oorlog,Opvallend genoegmaakte
deSpaanseGriep vooral onder
jongemensen van 14-21 jaar veel
slachtoffers.

DermüdeTodwordt vaak gezien als
een reactie op alle jongedodendie
vielen in deEersteWereldoorlog en
tijdens deSpaanse grieppandemie.
Toenwebesloten omDermüdeTod
uit te voeren, haddenweniet kunnen
vermoedendatwenu, anno 2021,

opnieuwmiddenin een pandemie
zouden zitten.

Het verhaal bestaat uit zes ‘verzen’
(vergelijkbaarmet bedrijven of aktes
in theater en opera) en gaat over
twee jonge, pasgetrouwdegelief-
den. Deman, in de kracht van zijn
leven, is er totaal onverwacht niet
meer en laat zijn geliefde volkomen
ontredderd achter. DeDoodgeeft
haar drie kansen omhaar geliefde uit
de dood terug te halen. Uiteindelijk
komt ze voor een onmogelijke keuze
te staan (een uitgebreidere synopsis
van de film is verderop in dit
programmaboekje te vinden).

THEMATIEK
Watons raakte in de film, is de vurige
liefde, dewanhoopen het ongeloof
van de vrouw.Van het ene op het
anderemoment is haar geliefde, zo
jong en vol leven, nietmeer bij haar.
Als kijker voel je haar pijn en haar
vurigewens omhemweer bij zich

DoorWishful Singing

Een paar jaar geleden beslotenwe– na een zeer geslaagde samenwerking in
het kader van de opera HILDEGARD! –omsamenmet componist Steven
Kamperman te brainstormen over nieuweprogramma-ideeën. Steven kwam
met het idee omnieuwemuziek te componeren bijDermüdeTod (1921), een
van zijn favoriete stille films.We zagen de beelden enwaren verkocht. Vandaag
horen jullie het resultaat.

terug te krijgen. Ze kan de realiteit
van het gemis niet verdragen en
verzet zich tegen het onherroepe-
lijke van dedood.Maarwat ze ook
doet en hoe hard ze ookprobeert,
telkens opnieuwsterft hij, ondanks al
haar inspanningen.

Een ander fascinerend element is
voor ons het personage van deDood
– zijn sombere kop, zijn verbitterde
toon,maar tegelijkertijd hetmede-
lijden dat hij toont, ondanks dat hij
weet hoe het gaat eindigen. Eigenlijk
geeft hij de hoofdpersoon drie
'kansen' die gedoemd zijn om te
mislukken, en één echte kans: de
kans omhet juiste te doen, hoe vurig
haar eigen verlangen haar ook iets
anders ingeeft.

FILMTECHNIEKEN
BEELDVORMING
Ook in historisch opzicht isDer
müdeTod interessant. Als je de
special effectsende kleurfilters ziet,
zou je bijna vergeten dat de filmal
100 jaar oud is. Zo trekt in vers 2 een
stoet geesten– half doorzichtige
mensen–aan de vrouwvoorbij om
vervolgens door eenmuur heen te
verdwijnen. Het doorzichtigmaken
van filmbeeldenwas in 1921 een
revolutionair nieuwefilmtechniek!

Wat bijzonder is aanDermüdeTod is
dat de held in het verhaal een vrouw
is. DaarinwasFritz Lang zijn tijd

vooruit: deBritse filmhistorica Laura
Mulvey beklaagde zichmeer dan50
jaar na het verschijnen van de film
nogover de zogenaamdemale gaze,
die resulteert in filmsmetmannelijke
protagonisten en ondersteunende
vrouwenrollen. Fritz Lang schreef
het script vanDermüdeTod samen
met zijn aanstaande vrouwThea von
Harbou.Was zij misschienmedever-
antwoordelijk voor het vrouwelijke
perspectief?

WespelenDermüdeTod niet alleen
in concertzalen:wegaan de filmook
op verschillendemiddelbare scholen
uitvoeren. Voor vakken alsmaat-
schappijleer, geschiedenis, filosofie,
CKVenmuziek biedtDermüdeTod
eengroot raamwerk aan lesonder-
werpen. Een van deze onderwerpen
is beeldvorming en stereotypering
en hoedeze (onbewust) invloed
hebben oponze eigen opvattingen.
Het feit dat de filmeen vrouw in de
titelrol heeft vormt een positieve
uitzondering opde traditioneleman-
vrouw rolverdeling in films,maarwe
kunnen onze ogen niet sluiten voor
de eenzijdige en stigmatiserende
karakterisering van ‘de ander’ in de
DermüdeTod.

EENKRITISCHENOOT
Esthetisch gezien isDermüdeTod
eenprachtige film. Toch zijn er in de
filmookproblematische elementen
aanwezig dieminder fraai zijn. Er is

VOORWOORD



sprake vanmaleenwhite
supremacy, racismeen culturele
toe-eigening: alle rollen in de scènes
die zich in het buitenland afspelen
worden doorwitte,westerse
acteurs gespeeld, op de ‘Moor’ in
deel 4 na, een zwarte tot slaaf
gemaakte die het vuilewerkmoet
opknappen.

De hoofdpersoon van dit verhaal is
weliswaar een vrouw,maar haar rol
draait helemaal omhet leven van
haarman. Ze overweegt zelfs
zelfdoding ommaar bij haarman te
kunnen zijn.

In deel 3, hetArabische deel, is de
islamofobie zichtbaar aanwezig:
moslimsworden geportretteerd als
savagesdie iedereenmet andere
denkbeeldenwillen ombrengen. In
deel 5, hetChinese deel, is sprake
van een overduidelijkwesters beeld
vanwat hetOosten is, zonder dat dit
is afgestemdmetmensen die
daadwerkelijk uit Azië afkomstig zijn.
Het exotiseren van het zogenaamd
‘mystieke’Oosten komt veelvuldig
aan bod.

In de tijd datDermüdeTodgemaakt
werd,was de superioriteit vanwitte
mensen de norm in Europa. Niemand
zette hier vraagtekens bij. Vanuit dat
perspectief kon deze film in 1921
gemaaktworden.Met de kennis van
nu, 100 jaar en decennia van

globalisering later, kunnenwe zien
dat een dergelijkwereldbeeld heel
schadelijk kan zijn.Wijwijzen het
racismeende stereotypering in de
filmdan ook nadrukkelijk af enweten
tegelijkertijd datwemet deze
voorstelling ookmeewerken aan de
reproductie ervan.

Wenodigen jullie daaromuit omvan
hetmooie verhaal te genieten,maar
omookmet een kritische blik naar
de film te kijken.We zien ernaar uit
omna afloop van de voorstellingmet
jullie over deze onderwerpen van
gedachten tewisselen.

MUZIEK
DermüdeTod is voor ons tot leven
gekomendankzij de fantastische
muziek vanStevenKamperman. Hij
heeft het dramaende spanning,
maar ook de romantiek en de
levenslust die uit de beelden
spreekt, inmuziekweten te vangen
en heeft daarmeedefilmvan extra
suspenseengelaagdheid voorzien.

Steven heeft onze standaard-
bezetting voor deze gelegenheid
uitgebreid door voor percussionist
Modar Salamaeenbreed instrumen-
tariumvanmarimba, snaredrums,
floortom, hapi’s, gongs en nog veel
meer voor te schrijven. Daarnaast
maakt hij ook gebruik van onze eigen
instrumentale vaardigheden:
Marleen vanOs speelt harmonium,

Anne-ChristineWemekampspeelt
cello enMariaGoetze bespeelt
verschillendeblokfluiten. Een deel
van de compositie is van tevoren op
tapeopgenomenenbewerkt. Dit
zorgt voor spannendeen verrassen-
de klankvelden, bijvoorbeeldwan-
neerwe in vers 2 het dodenrijk
binnentreden. Steven heeft onze
stemmenopde tape soms twee
keer omhoogof naar beneden
getransponeerd,waardoor een
karakter als deDoodeen zeer
spookyen filmisch karakter krijgt.

WehopendatDermüdeTod
vandaagook voor jullie tot leven
komt enwensen jullie een fijne
voorstelling!

Wishful Singing
Anne-Christine,Maria,Marleen,
Stella enMarjolein
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ging hen niet omdeweergave van de
werkelijkheid,maar omeen uitver-
groting of een vervorming daarvan,
medeonder invloed van de recente
gebeurtenissen in Europa zoals de
EersteWereldoorlog. De karakters
zijn vaak archetypen–dedood, het
meisje, de notabele–ende thema-
tiek is bij Lang altijd veelomvattend:
liefde, barmhartigheid, onbaat-
zuchtigheid.

Die grote thema’smaken dat de films
van Lang nog altijd actueel zijn,
hoewel er ook elementen zijn die
duidelijk nietmeer van deze tijd zijn:
de verbeelding vanMoslims,men-
sen van kleur enChinezen zoalswe
die in de film zullen zien, zijn naar
hedendaagsemaatstaven nietmeer
acceptabel. Desondankswillenwe
dezebijzondere en historische film in
volledige en oorspronkelijke vorm
vertonen.

Kern van de thematiek vanDermüde
Tod is een fragment uit het Hooglied
datwena zo’n 22minuten in de film
zien: “Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de
hartstocht”.Waarvan akte.

Ikwens u een goede voorstelling.

Martin deRuiter
Programmeur EyeonSound

.

Fritz Lang

DoorMartin deRuiter, programmeur EyeonSound

Bij weinig regisseurs is de ontwikkeling van de film tot serieuze kunstvorm zo
goed te volgen als bij Fritz Lang. Zijn carrière als filmmaker liep van 1919 tot
1960 en vooral in de eerste helft daarvanmaakte hij een aantal films die als
ultiememijlpaal fungeren in de filmgeschiedenis en die de archetypen leverden
die het fenomeen ‘film’ in de decennia daarna definieerden.

Natuurlijk is daarMetropolis uit 1927,
misschienwel de ‘grootste’ filmooit
gemaakt. In ieder geval te groot voor
die periode: de productie ervan
bracht deUFAstudio’s bijna tot
bankroet, en de filmwerd behoorlijk
ingekort (en is gelukkig tegen-
woordigweer in volle lengte
hersteld)maar geldt nog altijd als
maatstaf voor vele filmmakers na
hemals het gaat ommassascènes,
grote thematiek of dystopische
steden.

Of het veel kleinereM–EineStadt
sucht einenMörderwaarin hij in 1931,
net na de komst van degeluidsfilm,
de relatie tussen beeld en geluid op
geheel eigenwijze definieerde.

Of…DermüdeTod. Eén van de
vroege films vanFritz Lang (uit 1921)
en naar het schijnt één van de
favoriete films vanHitchcock. De
Amerikaanse acteurDouglas
Fairbanks kocht de vertonings-
rechten voorAmerika: niet omde

filmdaar uit te brengenmaar omdat
hij de special effectswilde kopiëren
in zijn eigenThief of Bagdad (1924).

De jaren ’20 zijn in de filmgeschie-
denis de jarenwaar in filmbijna alle
belangrijke ontwikkelingen plaats
hebben: script,montage, camera-
standpunten, acteren, het studio-
systeem; het ontwikkelt zich alle-
maal tot de standaard diewenu nog
herkennen. En inDermüdeTod zien
weal de elementen die Langs films,
vooral in zijnDuitse periode, zullen
kenmerken.

In hetwerk van Lang zienweeen
voorliefde voor het theatrale,
beïnvloeddoor hetDuitse Expres-
sionisme. Niet alleen in de verfil-
mingen van theaterstukken (in 1919
maakte hijHarakiri, eigenlijk het
MadameButterfly-verhaal, en in
1924 verfilmde hijDieNibelungen)
maar ook in zijn originele filmscripts
die hij schreef samenmet zijn toen-
malige vrouwThea vonHarbou. Het

OverDermüdeTod

OVERDER
MÜDETOD



tenslotte een breed arsenaal aan
Chinese percussie-instrumenten.
Zeer verschillendewerelden,maar
tegelijk ookmet herkenbare
personages enmuzikalemotieven
die op elke plaatsweer terugkeren.

Ligt alleswerkelijk vast? In de
hartverscheurende finale– als de
hoofdpersoon ten slotteweer bij
bewustzijn komt in hetDuitse
provinciestadje–blijkt dat gelukkig
toch subtieler te liggen.

OVERDEMUZIEK
DermüdeTod is een raamvertelling,
en dat is ook in demuziek terug te
vinden. Deeerste twee verzen
vormen samenmet het laatste vers
als hetware het kaderwaarbinnen
drie zelfstandige verhalen verteld
worden. In deze drie verhalen speelt
het lot, oftewel de onvermijdelijkheid
van degebeurtenissen, een grote rol.
Ik heb ookmezelf daarom
vastgelegddoor voor elk van deze
delen een apart klein tonaal systeem
te ontwerpen: speciale notenreek-
sen diemet elkaar verbonden zijn,
maarwel contrasteren. Hierdoor
ontstaat er in elk deel een eigen
muzikalewereld,met zijn eigen
wetmatigheden, en her en der een
onvermijdelijk gevoel.

In de constructie van deze reeksen
heb ik natuurlijk gretig gebruik
gemaakt van deprachtige couleur
locale van de verschillendedelen,
terwijl ikme tegelijkertijd realiseerde
dat deze beelden vooral iets zeggen
over hoeFritz Lang en hetwesterse
publiek zelf over deze exotische
plekken fantaseerden. Derhalve kun
je in hetArabische deel toonladders
horenwaarin de typische
anderhalvenootsprong een grote rol
speelt: demuziek refereert duidelijk
aan hetArabische karakter van dit
verhaal,maar zij is tegelijkertijd
gefundeerd opgeconstrueerde
ladders die binnen traditionele

Thea vonHarbou

OVERDE
COMPOSITIE

Over de compositie
DoorStevenKamperman, componist

Stille filmswerden eigenlijk nooit ‘stil’ vertoond. Ook in de beginjaren van de
cinemawas er altijd een pianist of organist aanwezig die de film voorzag van
muzikale begeleiding. In Japanwas er tijdens de uitvoering zelfs ook nog een
live verteller bij, een zogenaamde benshi, die de kijkers door het verhaal
loodste.Maar nooitwerden de tekstbladen gebruikt voor vocalemuziek, als
een soort ‘libretto’. Dat leekmedaaromeen spannend uitgangspunt bij het
schrijven van demuziek voorWishful Singing bij de stille filmDermüdeTod.

Daarbijwerd ik overigenswel
geholpen door het feit dat de teksten
heelmooi poëtisch zijn, geschreven
door Fritz Lang en zijn toenmalige
aanstaandeechtgenoteThea von
Harbou.

De honderd jaar oude filmDermüde
Tod speelt zich af in hetDuitsland ver
vóórdat de eerste auto’s hun entree
haddengemaakt. In een schijnbaar
gemoedelijke tijdwaarin inmenig
huis een ‘traporgeltje’ te vindenwas,
waar na het avondeten stichtelijke
liederen opbegeleidwerden. Een
groot contrast dusmet het slagveld
dat zich voor 1921 in de echtewereld
had afgespeeld,met achtereen-
volgens deGroteOorlog en de
Spaanse griep. Een groot contrast
ookmet de roaring twentiesdie al
snel zouden volgen in het cultureel
toonaangevendeBerlijn,met aan-
sprekende componisten als Kurt
Weil enHansEisler. Al deze elemen-

ten hebbenmegeïnspireerd bij het
schrijven van demuziek voor de
raamvertelling.

De hoofdpersoon– zojuistweduwe
geworden– slaagt erin omzich
toegang te verschaffen tot het rijk
van deDood, en ook de luisteraar
treedt hierbij een heel andere akoes-
tischewereld binnen. DeDood
daagt haar uit omhet lot naar haar
hand te zetten in drie verschillende
verhalen die achtereenvolgens in
Mekka, Venetië en hetmagische
Chinese keizerrijk spelen. Drie kleur-
rijkemuzikalewereldenmet een
geheel eigen karakter en eigen
muzikalewetmatigheden,waarin de
gebeurtenissen zich onvermijdelijk
lijken te ontvouwen.De luisteraar
wordtmeegevoerd door dwingende
Arabische ritmes, een blokfluit-
continuümdatmeerkorige effecten
echoot van deVenetiaanse vroege
componistGiovanniGabrieli en



leven, en is hetmotief in de harmo-
niumbegeleiding dus juist optellend:
1, 2, 3…Ook andere personages
(zoals de fiancéenbadguy
Girolamo) en gebeurtenissen (zoals
het uitgaan van de kaarsjes) komen
telkens inmotieven terug.

HETDODENRIJK
In het eerste deel ziet de
hoofdpersoon haar overleden
geliefde als geest binnentreden in
het dodenrijk, begeleid door een
ijzingwekkendgeluid op tape. In het
tweede vers treedt ze zelf binnen in
het dodenrijk,waar door digitale
bewerking van deopnamesde
akoestiek ijl enwijds is. Demuziek
klinkt hier daadwerkelijk als vanuit
een anderewereld. Hier hoort de
luisteraar voor het eerst ook een
strikt tonaal systeem–vandrie
afwisselende hexatonische toonlad-
ders–dat onderstreept dat ook de
Doodmet zijn handen gebonden is.
Hij wil haarwel helpen,maar kan het
gewoon niet.

Of… is de liefde toch sterker dan de
dood?Nadat de hoofdpersoon haar
man ziet verdwijnen in het dodenrijk,
stort ze in. Zewordt opgevangen

door een oude apotheker.Over een
aantal scènes heen klinkt het
rouwlied van haar intense verdriet,
maar dan leest ze aangekomen in de
praktijk van de apotheker een
fragment uit het bijbelseHooglied:
“Denn Liebe ist starkwie derTod.”
Het rouwlied (dat hier qua vocale
registers overigens zelf ook de
hoogste noten bereikt van de
compositie) transformeert daarmee
tot een lied van hoop, en komt als
zodanig ook aan het eind van de film
in een ander perspectiefweer
tevoorschijn. Nog steeds kunnen bij
mij bij het bekijken van deze laatste
scènede tranen over dewangen
rollen, de ervaring die ik al had toen ik
er de eerste keer in volle stilte naar
keek.

Ik ben enormdankbaar om–nade
operaHILDEGARD–opnieuwvoor
het bevlogenWishful Singing te
hebbenmogen schrijven! De
omvang van dit project (met ca. 250
pagina’s partituur) en het complexe
karakter van de samenklanken
makende uitvoering tot eenware
tour de force. Maar die uitvoering
weet ik in de beste handen!

OVERDE
COMPOSITIE

Arabischemuziek totaal ongekend
zijn.

Ook voor hetVenetiaanse deel heb
ik gekozen voor zo’n toonsysteem.
Hier heb ik gekozen voor een
stapeling vanmineurfragmenten,
verbondenmiddels chromatische
leidtonen. De chromatische elemen-
ten verwijzen naar demodale
alteraties diewekennen uit de
zestiende-eeuwseVenetiaanse
muziek.Opde tape horenwehier
blokfluiten gespeeld doorMaria
Goetze (van contrabasblokfluit tot
sopranino) die als een ‘continuüm’
het hele vers begeleiden, samenmet
dedoor haar live bespeelde
basblokfluit. Op tape zijn verder in de
hele compositie alle geluiden sterk
digitaal bewerkt,maar alleen deze
blokfluiten komen als een orgeltje
herkenbaar tevoorschijn. Ik hebme
voor dit deel laten inspireren door
het prachtige soberewerk van de
beroemdeVenetiaanse componist
Gabrieli, die veelwerktemet
dubbelbezettingen die in dialoogmet
elkaar spelen.Maar het is zeker geen
‘oude-muziek-imitatie’: dezelfde
toonreeksen gebruik ik in dit deel
ook voorwrangedissonante
clusters, zoals bijvoorbeeld in het
leitmotiv van degekwetste en
boosaardigeGirolamo.Ook spelen
allerhande volksmuziekelementen
een rol: van carnavaleske klanken tot

de tarantellatamboerijn, en zelfs her
en derMoorse invloeden.

In hetChinese deel herkent de
luisteraar de typische opera-gongs,
en natuurlijk ook het gebruik van
karakteristieke pentatonische
fragmenten.Maar ook hier geldt
weer dat er een dwingende andere
tonale systematiek onder de
samenklanken ligt,waaraan alleen
de hoofdpersonen– tijdens hun
vlucht – zich even lijken te kunnen
onttrekken.

Zo dwingend als de tonale systemen
in de verhalen zijn, zo vrij is de
muziek harmonisch in het eerste en
laatste vers van de raamvertelling.
Hier bestaan de kleuren uit een
spectrumdat van bitterzoet
opgewekt– in de verte refererend
aan hetwerk vanKurtWeil – via
duister koralig tot spannende
suspensegaat. De eenheid ligt in
deze verzen vooral in het gebruik van
leitmotiven. DeDood is bijvoorbeeld
immer te herkennen aan een
drienotig gespiegeldmotief dat
zowel naar de hemel reikt als naar de
onderwereld. Hij staat ook voor de
dreiging van het eindigende leven, en
datmotief is daaromvaak opde
achtergrond te horen in de percus-
sie, aftellend: 3 slagen, 2 slagen, 1
slag. In het laatste deel komt de
hoofdpersoon na haar bezoek aan
het dodenrijk overigensweer tot



Dramatis personae
Wie iswie?

Dedrie hoofdrolspelers van de film zijnLin Dagover,Walter Janssenen
BernhardGoetzke.

In de raamvertelling (vers 1, 2 en 6) spelen deze acteurs de vrouw, haar geliefde
en deDood.

In de drie verzen die zich in een anderewereld afspelen (vers 3, 4 en5) zijn de
vrouw, haar geliefde en deDood ookdedrie belangrijkste karakters/
archetypes.Opde ‘Moor’ in vers 4 naworden dezepersonages telkens door
dezelfde acteur gespeeld,maar ze zijnmisschien niet altijd direct te herkennen.
Daaromvolgt hieronder een overzicht van hun verschijningsvormen.

Vers 1, 2 en 6:

Vers 3:

Zobeîde De tuinman/DeDoodDeafvallige (giaur)

Onze heldin Haarman DeDood

Vers 4:

Vers 5:

MonnaFiametta DeMoor/DeDood
Acteur LewisBrody

Giovanfrancesco

Tiao-Tsien Deboogschutter/DeDoodLiang

DRAMATIS
PERSONAE



Synopsis
EERSTEVERS
Een verliefd stel op huwelijksreis
wordt in een rijtuig opgeschrikt door
een sombere figuur. Bij aankomst in
de plaatselijke herberg gaat
dezelfdemanbij ze aan tafel zitten.
Onze heldin krijgt een visioen: het
glas van de vreemdeverandert in
een zandloper. Ze schrikt zo, dat ze
zich even terugtrekt. Als ze
terugkomt, zijn beidemannen
verdwenen, en krijgt ze van de
andere gasten te horen dat haar
bruidegommet de vreemde is
meegegaan.

TWEEDEVERS
De jonge vrouwdwaalt rond door de
stad, op zoek naar haar geliefde.
Vlakbij het kerkhof krijgt ze opnieuw
een visioenwaarin ze degeest van
haarman ziet. Ze valt flauwvan
angst enwordt gevonden door de
apotheker. In zijnwerkplaatsmengt
ze een drank, die haar naar het
dodenrijk brengt. Ze smeekt de
Doodomhaar geliefdeweer tot
leven te brengen,maar deDood legt
uit dat dat niet kan: als de kaars van
des levens is opgebrand, dooft hij uit.
De vrouwgeeft echter niet op, en de
Doodbiedt haar drie kansen omhaar
geliefde terug te krijgen. Als ze één

leven,wat op het punt staat uit te
doven, kan redden, zal hij haar
geliefde teruggeven.

DERDEVERS
Arabië. De jonge vrouwheeft de
plaats ingenomen vanZobeîde, de
zuster van deKalif. Zij heeft een
geheime relatiemet eenmandie
tijdens deRamadanwordt ontmas-
kerd als afvallige.Met behulp van
Zobeîdeweet hij te ontkomen aan de
hysterischemenigte,maar lukt het
hemookom te ontsnappen aan de
gewieksteKalif?

VIERDEVERS
Venetië. MonnaFiametta is tegen
haar zin verloofdmetMeester
Girolamo,maar is eigenlijk verliefd
opde jongegondelierGiovan-
francesco. AlsMeesterGirolamo
dreigt omGiovanfrancesco te laten
verdwijnen, smeedt Fiametta een
plan omhaar verloofdeGirolamo te
vermoorden. Ze nodigt hemuit om
naar haar vertrekken te komenen
waarschuwt haar geliefde omweg
te blijven,maarGirolamo ruikt
onraad en verwisselt haar brief...

VIJFDEVERS
China. De beroemde tovenaarAHi
wordt door de keizer uitgenodigd
omzijn kunsten te vertonen. Samen
met zijn assistenten, Liang enTiao-
Tsien, slaagt hij erin de keizer te
vermaken.Wanneer de keizer echter
demooieTiao-Tsien opeist als
cadeau, proberen zij en Liang
tevergeefs te vluchten.Op straffe
van onthoofding probeert de
tovenaar zijn leerlingeTiao-Tsien
over te halen omzich te voegen naar
dewil van de keizer,maar zij
ontsteekt inwoedeen tovert hem
per ongeluk om in een cactus. De
toverstaf geeft haar en Liang de
gelegenheid om te vluchten,maar de
keizerlijke boogschutter geeft niet
zomaar op.

ZESDEVERS
Wanhopig smeekt de jonge vrouw
bij deDoodomeen laatste kans. Hij
geeft haar de opdracht omvóór
twaalf uur ‘s nachts een leven te
vinden dat nog niet op uitdoven
staat, omdat te ruilen tegen het
leven van haar geliefde. Ze dwaalt
door de stad en smeekt aan allerlei
mensen omhaar hun leven te geven,
maar niemand is bereid ookmaar
één ademteug aan haar af te staan.

Dan ontstaat er brand in de herberg,
en krijgt onze heldin de ultiemekans
omhaar geliefde terug te krijgen.

SYNOPSIS



Tekst & vertaling

DermüdeTod
Ein deutschesVolkslied
in sechsVersen

LobetGott denHerrn!

Erster Vers.

Es liegt ein Städtchen irgendwo
ImTale traumversunken.
Drein zogen liebestrunken
ZweiMenschen,
jung und lebensfroh.
Doch von denBäumen allen
Die goldnenBlätter fallen
WieTränen dicht imAbendrot…
AmKreuzweg,
wo schon viel geschah,
Steht, ihrerwartend, schweigendda
DerTod…

DieStadt von vorgestern…

Allabendlich versammelten sich
Die hochwohllöblichenHonora-
tioren desStädtchens im
“GoldenenEinhorn” zum
Dämmerschoppen…

De vermoeideDood
EenDuits volkslied
in zes verzen

Looft God deHeer!

Eerste vers.

Er ligt een stadje in een dal,
In dromendiep verzonken.
Hierheen trekken, liefdesdronken,
Twee jongemensen,
vreugdevol.
Maar er vallen,waar zij komen,
Goudenblaadjes van debomen
Een tranenvloedbij avondrood…
Het kruispunt
is een tussenstop,
En daarwacht hij hen zwijgend op
DeDood…

De stad van eergisteren…

Iedere avond kwamen
de hoogeerwaarde notabelen
van het stadje bijeen in de
‘GoudenEenhoorn’, voor een
gezamenlijke borrel…

De tekstbladen in de filmvormendebasis van het libretto vanSteven
Kamperman. Degebruikte tekstbladenworden in de filmals boventitels
getoond. De vertaling hieronder is de vertaling van degehele film, inclusief de
niet gebruikte tekstbladen.

SeineGewichtigkeit
derHerr Bürgermeister…

SeineHochwürden
derHerr Pfarrer…

SeineGelahrtheit
derHerrMedikus…

SeineGemessenheit
derHerr Notar…

…undder neue Lehrer …

Sonst hatte das kluge, hundert-
jährige Leuchterweibchen
allabendlich erfahren,was sich
Wichtiges imStädtchen zuge-
tragen…Aber seit einiger
Zeit hatten diewürdigen
Honoratioren nur e i n e n
Gesprächsstoff: den Fremden und
immerwieder nur denFremden…

EinesTageswar derToten-
gräber von einemFremden
angesprochenworden, der ihn
nach demWege zur Stadt
fragte. Er kan ihmseltsam
bekannt vor, obwohl er ihn
noch nie vonAngesicht ge-
sehen hatte…

“Wemgehört das Land, das
an denGottesacker grenzt?”

“Das hat derMagistrat
unserer Stadt zur Erwei-

Zijne gewichtigheid
de heer burgemeester…

Zijne eerbiedwaardigheid
de heer pastoor…

Zijne geleerdheid
de heer dokter...

Zijne afgemetenheid
de heer notaris…

…ende nieuwe leraar …

Eerder kreeg het slimme, honderd
jaar oude lampvrouwtje
elke avond te horen,wat er
in het stadje aan belangrijkswas
gebeurd…Maar sinds enige
tijd haddendeeerwaarde
notabelen nogmaar e e n
gespreksstof: de vreemdeling,
steedsweer die vreemdeling…

Opeendagwasdedoodgraver
door een vreemdeling
aangesproken, die hem
dewegvroeg naar de
stad. Hij had gekgenoeg het idee
dat hij hemkende,maar had
hem toch nog nooit eerder
gezien…

“Vanwie is het land dat
grenst aan degodsakker?”

“Dat heeft demagistraat
van onze stad aangewezen
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terung desFriedhofes be-
stimmt…”

“Ich glaube kaum, daßder
Magistrat sich bereitfinden
wird, Ihnen das künftige
Friedhofsland zu überlassen…
Warum, zumTeufel, verstei-
fenSie sich denn gerade
darauf – ?!”

“Ich bin einWanderer, der
sehrmüde ist …
Ichwill mir dort einen
Garten anlegen…”

“NebendemFriedhof – ?!”

Bei der Ratsversammlung
brachte dasGesuch des
FremdendieGemüter heftig
aneinander; aber dasGold,
das der Fremdebot, lockte
zu sehr …

DerAntrag desFremdenwurde
einstimmig angenommen und
dasFriedhofsland ihmauf neun-
undneunzig Jahre zugesprochen…

Aber die Freude amgeschwolle-
nenStadtsäckelwar keine un-
getrübte; denn eine ebenso un-
übersteigbareMauer,wie um
sein Eigentum, hatte der Frem-
dedurch sein geheimnisvolles
Wesen zwischen sich undden

voor de uitbreiding van ons
kerkhof …”

“Ik denk niet dat de
magistraat bereid zal zijn
omhet toekomstige
kerkhof aan u over te dragen…
Waarom, verduveld, houdt
u daar nu zo hardnekkig
aan vast – ?!”

“Ik ben een zwerveling die
heel vermoeid is …
Ikwil daar een
tuin aanleggen…”

“Naast de begraafplaats – ?!”

Bij de raadsvergadering
hield het verzoek van de
vreemdeling degemoederen
flink bezig;maar het goudgeld,
dat de vreemdeaanbood,was
te aanlokkelijk …

Het verzoek van de vreemdeling
werdmet algemene stemmen
aangenomenen hij kreeg het land
van debegraafplaats voor
negenennegentig jaar toegewezen…

Maar de vreugdeover degoed
gevulde stadskas hadwel een
keerzijde,want de vreemdeling had
een onbeklimbaremuur
opgetrokken omzijn eigendom, net
zo hoog als demuur die hij tussen zijn
geheimzinnigewezen en alle

Andern errichtet …

“Ihr könnt Euch ja selber
überzeugen, Ihr Herren!
Ich habedie ganzeMauer
umschritten undwederTür
nochTor gefunden– !”

“Ihrmüht Euch vergebens,
IhrMenschen! DasTor,
das dieseMauer öffnet,
kenne nur ich!”

“Undman hatwirklich bis
heutigenTags keineTür
in der unheimlichenMauer
gefunden–?”

“Es ist ein guter alter Brauch,
daß jedes jungePaar den
erstenTrunk im “Goldenen
Einhorn” aus demBrautbecher
tut –– undEuch siehtman’s
doch an derNasenspitze an,
daß Ihr Liebesleute seid!”

“Ach verzeihenSie…
könnenSiemir sagen,wohin
meinBräutigamgegangen
ist?”

“Mein liebesKind, Ihr Bräu-
tigam istmit demFremden
fortgegangen, der an Eurem
Tisch gesessen hat …”

“Ja, dort ist er hingegangen”

anderen hadopgebouwd…

“Gaat u zelfmaar eens
kijken, beste heren!
Ik ben de helemuur
langsgelopen en heber geen deur
of poort in gevonden– !”

“U zoekt tevergeefs,
umensen! Depoort
die dezemuur opent,
ken ik alleen!”

“En heeft echt niemand
tot nu toe een deur
in de onheilspellendemuur
gevonden–?”

“Het is een goeden oudgebruik,
dat ieder jong paar bij
de eerste keer in de “Gouden
Eenhoorn” uit de bruidsbeker
drinkt ––en het is toch aan
het puntje van jullie neus te zien,
dat jullie een liefdespaar zijn!”

“Excuses, heren…
kunt umij vertellen,waar
mijn bruidegomheen
is gegaan?”

“Mijn beste kind, je bruidegom
ismet de vreemdeling
meegegaan die aan jullie
tafel zat …”

“Ja, daar is hij heengegaan”
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Zweiter Vers.

Sie sucht den Liebsten auf und ab
Und irrt durch alleGassen.
Sie hat die Stadt verlassen…
Da liegt imMondlichtGrab anGrab–
Die alte Friedhofsmauer…
Eswehen kalte Schauer
VonbleichenSchemen um ihr Haupt.
DieGlocke schlägt.
DerWächter singt …
Die Liebemit demTode ringt
U n d g l a u b t …

“Hört, Ihr Leut’
und laßt Euch sagen:
DieGlock’ hat eben zehn
geschlagen!
Bewahrt Euch vor dem
Schnaps undWein,
Sonst kommt Ihr in dieHöll’ hinein!”

Es gibt Kräuter, die aus dem
magischen Licht desVollmonds
geheimnisvolle Kräfte ziehen:
Springwurz undSalomonssie-
gel, Bocksdorn undTausend-
güldenkraut …Daswußte
niemandbesser als der alte
Apotheker…

Die alteApotheke kannte
ihrenBesitzer schon aus der
Zeit, da er als kleiner Junge
dieNase in seinesVaters
Retorten undSchmelztiegel
steckte; aber heute zumersten

Tweede vers.

Ze zoekt haar liefste overal
En dwaalt door alle stegen.
Door het veld en langs dewegen…
Daar in hetmaanlicht, zonder tal –
Degraven bij de kerkhofmuur…
Erwaaien kouden guur
Bleke schimmenomhaar hoofd.
Dan slaat de klok
en zingt de nachtwacht …
Liefde en doodmeten hun kracht
De l i e f d e g e l o o f t …

“Hoormensen,
hoormij aan:
U hoord’ de klok tien uren
slaan!
Behoed u voor
sterke drank enwijn,
de hel anders uwdeel zal zijn!”

Er bestaan kruiden die aan het
magische licht van de vollemaan
geheimzinnige krachten onttrekken:
essenkruid en salomonszegel,
boksdoorn en
duizendguldenkruid…Datwist
niemandbeter dan deoude
apotheker…

Deoude apotheek kende
haar eigenaar nog uit de
tijd dat hij als klein jongetje
zijn neus in zijn vaders
retorten en smeltkroezen
stak;maar vandaagwas het

Male sah sie ihn zusammen
mit einem jungenMädchen…

“Kindchen, Kindchen, Du
zitterst ja vor Fieber! Aber
wart’ nur, – jetzt brau’ ichDir
einen kräftigenTee, dann
wirdDir schon besserwerden!”

DasHoheLiedXIX

Setzemichwie
ein Siegel auf
DeinHerz
Undwie ein Siegel
AufDeinenArm.
Denn Liebe ist
starkwie derTod,
Und ihr Eifer ist
festwie dieHölle.
IhreGlut ist feurig
Undeine FlammedesHerrn.

Denn Liebe ist
starkwie derTod,

“Hört, Ihr Leut’, und laßt
Euch sagen:
DieGlock’ hat elf …..”

“Waswillst Du, Kind, in
meinemReich? Ich hab
Dich nicht gerufen…”

“Ichwill dahin,womeinGeliebter
ist!”

“Wo ist er, denDumir

voor het eerst dat hij er
met een jongmeisjewas…

“Kindje, kindje, je
rilt helemaal van de koorts!Maar
wachtmaar even– ik zet
een stevige thee voor je, dan
voel je je snel beter!”

HetHoogliedXIX

Legmij als
een zegel op
Uwhart,
als een zegel
opUwarm.
Want de liefde is
sterk als de dood,
de hartstocht
onstuitbaar als de hel.
Haar vonken zijn vurige vonken,
vlammen van deHere.

Want de liefde is
sterk als de dood,

“Hoormensen, hoor
mij aan:
U hoord’ de klok elf …..”

“Kindje,watwil je in
mijn rijk? Ik heb
je niet geroepen…”

“Ikwil heenwaarmijn geliefde is!”

“Waar is hij, die je vanmij
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geraubt – ?”
“Ich raubt’ ihn nicht, nur …
seineZeitwar um!”

“WasDu hier siehst, das sind
derMenschen Leben…
Sie flammenauf und bren-
nen eineZeit lang–
Und löschen aus,wennGott
es so beschließt …”

“Glaub’mir,meinAmt ist
schwer! Es ist ein Fluch!
Ich bin esmüd, derMenschen
Leid zu sehen
UndHaß zu ernten,weil ich
Gott gehorche…”

“Undgibt’s keinMittel, ein
erloschnes Licht
zu neuemLeben zu erwecken,
Tod–?”

“Gibt’s denn keinMittel, Dich zu
überwinden–?
Ich glaube: L i e b e i s t
s t ä r k e r a l s d e r Tod– !”

“Ist Deine Liebe stärker als
der Tod?
Willst Du denKampfmit
dem, der ewig ist?
Ichwollt’ Dich segnen,wenn
Dumich besiegtest!”

“Sieh hier drei Lichter, die er-
löschenwollen…
Ich leg’s inDeineHände, sie

hebt afgenomen–?”
“Ik heb hem je niet afgenomen,maar
… zijn uur had geslagen!”

“Wat je hier ziet, zijn de
levens vanmensen…
Ze vlammenopenbranden
dan een tijdje –
En ze doven uit alsGod
het zowil …”

“Je kanmegeloven,mijn taak is
zwaar! Het is een vloek!
Ik ben het zat, demensen
te zien lijden
en alleen teworden gehaat omdat
ikGodgehoorzaam…”

“En is er geenmiddel omeen
uitgedoofd licht
weer tot leven tewekken,
Dood–?”

“Is er dan geenmiddel om jou te
overwinnen–?
Ik geloof dat L i e f d e
s t e r k e r i s d a n d e Dood– !”

“Is jouw liefde sterker dan
deDood?
Wil jij de strijd aangaanmet
hem, die eeuwig is?
Ik zou je zegenen als
mij kon overwinnen!”

“Kijk naar deze drie lichtjes, ze
staan op het punt omuit te doven…
Ik leg ze in jouwhanden, opdat je

zu retten!
Gelingt esDir, – undwär’s
bei einemnur, –
Dannwill ichDir des
Liebsten Leben schenken!”

Dritter Vers.

DieGeschichte des ersten Lichts.

Die Stadt derGläubigen…

“Auf, IhrGläubigen!
Auf zumGebet!”

Ramadhân…

“Allah’l Allah il Allah
weMohammed rassul Allah– !!”

Zobeîde, die Schwester desKalifen…

Der Franke…

“Es gibt keinenGott außerGott – und
Mohammed ist sein Prophet – !”

“Bist duwahnsinnig – ?!
Willst DuDich undmich
verderben–?

“Ich habeDich nichtmehr
gesehen, seit der Ramadhân
begann! Nacht für Nacht
erwarte ich dieBotin, die
michwieder inDeineArme ruft ––
umsonst …”

ze kan redden!
Als het je lukt, – alwas hetmaar
bij een ervan, –
Dan schenk ik je het
leven van je liefste!”

Derde vers.

De geschiedenis van het eerste
licht.

De stad van de gelovigen…

“Haast u, gelovigen!
Haast u naar het gebed!”

Ramadan…

“Allah’l Allah il Allah
weMohammed rassul Allah– !!”

Zobeîde, de zuster van de kalief …

DeGermaan…

“Er is geen andere goddanAllah–
enMohammed is zijn profeet – !”

“Ben je gek geworden–?!
Wil jemij en jou in het verderf
storten– ?

“Ik heb je nietmeer
gezien, sinds deRamadan
begon! Nacht na nacht
wachtte ik op deboodschapster, die
mijweer in jouwarmen zou roepen–
–maar, tevergeefs…”
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“HeuteNacht … ich schicke
Dir Aïscha…Doch jetzt
beschwör ichDich: verlasse
dasHeiligtum–sonst
bist du verloren– !”

“Ein Franke– !
EinUngläubiger – !
EinGiaur !!!”

“EinGiaur hat dasHeiligtum
entweiht !!”

“Zurück… schändet den heiligen
Boden nichtmit
DemBlut einesUngläubigen !”

DerKalif …

“Zobeîde–?
MeineSchwester ––??!”

“Wirwissen nicht,woder Franke
wohnt, aber höre
AufmeinenRat, o Kalif …”

“Was kümmertmich das
Schicksal einesGiaurs–!
Nichts andereswollte ich,
als dasHeiligtumvor der
Befleckungdurch sein Blut
bewahren– !”

“Dannwird esDich freuen,
zu hören, daß der Schänder
desHeiligtums seiner Strafe nicht
entgehenwird– !”

“Vannacht … ik stuur
Aïscha…Maar nu
bezweer ik je: verlaat
het heiligdom–anders
ben je verloren– !”

“EenGermaan– !
Een ongelovige– !
Een giaur !!!”

“Een giaur heeft het heiligdom
ontwijd !!”

“Ga heen… schendde heilige bodem
nietmet
het bloed van een ongelovige !”

De kalief …

“Zobeîde–?
Mijn zuster ––??!”

“Wijweten niet,waar deGermaan
woont,maar luister
naar onze raad, o kalief …”

“Wat zou ikmebekommeren om
het lot van een giaur –!
Ikwilde niets anders doen,
dan het heiligdom tegen
bevlekking door zijn bloed te
beschermen– !”

“Dan zal het je verheugen om
te horen dat hij die het
heiligdomschond, zijn straf niet zal
ontlopen– !”

“Wir sind ihmauf der Fährte…
Und ich habeeinenRing von
Wächtern umdieStadt gelegt,
sodaß jeder Fluchtversuch
ihn nur umsogewisser in
meineHände treibt …”

“Dumußt zu ihm,Aïscha,
–mußt ihn auf demge-
heimenWege zumir brin-
gen– !”

“Nur hier ist er sicher – !
ImPalast desVerfolgers selbst
wirdmandenVerfolgten
Nicht suchen !”

ElMot, derGärtner …

“Komm,wenn es dunkelt, den
geheimenWeg !DieHerrin
will Dich imPalast verbergen,
bis sich dieWut derMengegelegt
hat !”

“Umstellt denPalast der
Fürstin Zobeîde…
Laßt jeden hinein …
keinen hinaus…!”

DieNacht

“Kommmitmir, daß ich
Dich verberge, bis die
Wachsamkeit derHäscher
erlahmt…”

“DerKalif –– !”

“Wij zitten hemopde hielen…
En ik heb een kring vanwachters
rondomde stad opgesteld,
zodat iedere vluchtpoging
hemvast en zeker in
mijn handen zal drijven…”

“Ga naar hem toe, Aïscha,
– breng hemvia de
geheime route naar
mij toe– !”

“Alleen hier is hij veilig – !
In het paleis van de vervolger
zalmende vervolgde
niet zoeken !”

ElMot, de tuinman…

“Komals het donker is, via de
geheime route !Mijnmeesteres
wil je verbergen in het paleis,
tot dewoede van demeute bekoeld
is !”

“Omsingel het paleis van
vorstin Zobeîde…
Laat iedereen binnen…
maar niemand naar buiten…!”

De nacht

“Kommetmijmee, ik
verberg je tot de
waakzaamheid van de achtervolgers
vermindert …”

“De kalief –– !”
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“Was ist das– ?!”

“Wahrscheinlich jagtman
einen räudigenHund !”

“Dein Befehl ist ausgeführt,
OHerr !”

“DieNacht ist schön, omeine
Schwester … Ich habeLust,
Sie auf demDachedesPalastes
zu durchwachen…Willst
DumirGesellschaft leisten– ?”

“Wer gräbt so spät in der
Nacht in unsermGarten…?”

“ElMot, derGärtner,will
Dich überraschen…”

Vierter Vers.

DieGeschichte des zweiten Lichts

Carneval.

MonnaFiametta…

Giovanfresco…

Girolamo…

“Es freut’mich, einmal
ein Lächeln auf Eurem
Munde zu sehen,meine
schöneVerlobte!”

“Wie nah’ oftMenschen
ihremTode sind und
Ahnen nichts davon…
Sie glauben, die Ewig-
keit vor sich zu haben–
Und überdauern nicht
einmal das Lebender
Rose,mit der sie spielen…”

“MesserGiovanfrancesco
ist demRat derVierzehn
politisch sehr verdächtig…
allzusehr…Erwird das
nächste Frührot kaum
mehr sehen…”

“Nicht umsonst bin ich im
Rat derVierzehn der beste
Fechter…UndwennderCar-
neval dasBlut erhitzt, ist
es nicht schwer, in Händel
zu geraten…diemanchmal
tötlich enden…”

“Ichweiß, Ihr haßt
mich,MonnaFiametta…
Undbis zur Stunde
unsrer Trauung, die Ihr
umsonst verwünscht,
steht Euch das frei …”

“Dann, hoff’ ich, habt Ihr
auch fürmich ein Lä-
cheln –
UndeineRose…wie für
einen andern, –
Der dann schon längst
vermodert…”

“Wat heeft dat te betekenen–?!”

“Waarschijnlijkmaken ze jacht op
een schurftige hond !”

“Uwbevel is ten uitvoer gebracht,
o heer !”

“De nacht ismooi, omijn
zuster … Ikwil hemgraag
op het dak van het paleis
doorwaken…Houd
jemij daarbij gezelschap–?”

“Wie graaft er zo laat
’s nachts nog in onze tuin…?”

“ElMot, de tuinman,wil
je graag verrassen…”

Vierde vers.

De geschiedenis van het tweede
licht

Carnaval.

MonnaFiametta…

Giovanfresco…

Girolamo…

“Ik ben blij omeens
een glimlach om je
mond te zien,mijn
mooie verloofde!”

“Hoedicht sommigemensen
somsbij hun dood zijn en
daarvan geen idee hebben…
Zegeloven eeuwig
te zullen leven–
En halen niet
eens de levensduur van de
rooswaar zemee spelen…”

“MesserGiovanfrancesco
is voor deRaad vanVeertien
politiek heel verdacht…
Zozeer dat hij het
volgendeochtendroodwel
nietmeer zal zien…”

“Niet voor niets ben ik in
deRaad vanVeertien debeste
schermer…En alsCarnaval
het bloed laat koken, kan
iemand snel in een handgemeen
terechtkomen…dat soms
dodelijk afloopt…”

“Ikweet dat umij haat,
MonnaFiametta…
En tot aan het uur
datwij trouwenendat u
tevergeefs verwenst,
staat u dat vrij …”

“Maar daarna hoop ik dat u
ook voormij een glimlach
over hebt –
En een roos… net als voor
een ander, –
Die dan allang ligt te
vergaan…”
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Hahnenkampf…

Briefe…

“Hier diesenBrief zu
MesserGirolamo…”

“Sag’ ihm, daß ich ihm
diesenBrief,
mitmeinemschönsten
Lächeln sende!”

“Mit diesemBrief suchst
du so raschDu kannst
MesserGiovanfrancesco
auf…ge h e im…Esdarf
keinMensch davon erfah-
ren… amallerletzten
MesserGirolamo…!”

“Ruf’mir denMohren her!”

Ich,MonnaFiametta, bitte Euch,
heute abendmeinGast zu sein.
Ich glaube,wir haben einan-
der viel zu sagen. Kommt,
wenn es zehnUhr schlägt.
DieAmmewird Euch führen.

“MadonnaFiametta
sendet Euch diesen
Briefmit ihrem
schönsten Lächeln…”

“Hast du vielleicht noch
einen zweitenBrief zu
überbringen?”

Hanengevecht …

Brieven…

“Hier is een brief voor
MesserGirolamo…”

“Vertel hemdat ik hem
dezebrief stuur,
metmijn liefste
glimlach!”

“Met deze brief ga je
zo snelmogelijk naar
MesserGiovanfrancesco
toe…ge h e im…Ermag
niemand iets over teweten
komen…al helemaal niet
MesserGirolamo…!”

“Roep voormij deMoor!”

Ik,MonnaFiametta, verzoek u
vanavondmijn gast te zijn.
Ik geloof datwij elkaar
veel te vertellen hebben. Kom
als de klok tien uur slaat.
De voedster zal u geleiden.

“MadonnaFiametta
stuurt u deze
briefmet haar
liefste glimlach…”

“Heb jemisschien nog
een tweedebrief te
bezorgen?”

“Ich habeeinen Feind,
Mohr, – den ichmir für
dieseNacht zuGaste lud–
undder diesHaus nicht
lebendmehr verlassen
darf…Begreifst du– ?”

Geliebter, flieh! DerRat der
Vierzehnwünscht deinenTod,
undGirolamo soll deinHen-
ker sein! Vermeide alle Händel!
Flieh ungesäumt und kehr nicht
früher heim, bis ichDich rufen
lasse! DasSchicksal, das er
dir bereitenwollte, soll sich
heuteNacht anGirolamo
selbst erfüllen! Ich küsse
deineAugen unddeinHerz!

Fiametta

“Ich lock’ ihnmit der
SpitzemeinesDegens
bis dahin,wodu stehst…
undwenn er dir den
Rückenwendet…”

“Dies sendet EuchMadonna
Fiametta– !”

“UnddiesenBrief…”

Ich,MonnaFiametta, bitte Euch,
heute abendmeinGast zu sein.
Ich glaube,wir haben einan-
der viel zu sagen. Kommt,
wenn es zehnUhr schlägt.
DieAmmewird Euch führen.

“Ik heb een vijand,
Moor, – die ik hier
vannacht heb uitgenodigd als gast –
en die dit huis niet
levendmeermag
verlaten…Begrijp je dat – ?”

Geliefde, vlucht! DeRaad van
Veertienwenst je de dood,
enGirolamo zal je beul
worden! Vermijd ieder handgemeen!
Vlucht zonder te dralen en keer
pasweer terug als ik je roepen
laat! Het lot dat hij voor jou
in petto had, zal hem,
Girolamo, vanavond
zelf treffen! Ik kus
je ogen en je hart!

Fiametta

“Ik lok hemmet de
punt vanmijn degen
tot daar,waar jij staat…
en als hij jou zijn
rug toekeert…”

“Dit stuurtMadonnaFiametta u– !”

“En deze brief…”

Ik,MonnaFiametta, verzoek u
vanavondmijn gast te zijn.
Ik geloof datwij elkaar
veel te vertellen hebben. Kom
als de klok tien uur slaat.
De voedster zal u geleiden.

TEKST&
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“…und einen gutenRat–!
KeinWort, – kein Laut so
wahr EuchEuer Leben
UndMonnaFiamettas
Ehre lieb ist …
Was auch geschieht,
s e i d s t umm…”

Die zehnteStunde…

Carne vale–!

“Jetzt –– !!”

Fünfter Vers.

DieGeschichte des dritten Lichts.

Der äußerst ehrenwerteHerr
AHi, der größteZauberer
desReichs derMitte, hat
eben einenBrief bekommen,
Der ihmgewaltig auf dieNer-
ven fällt!

ODuHöchstzuverehrender!
ODuTausendjähriger!
ODuLeuchte derWeisheit!
ODu Juwel!

Morgen istmeinGeburtstag,
und ich habebefohlen, daß darob
großeFreude herrsche imganzen
Reich derMitte! Und ichwün-
schemir zumGeburtstag, daßDu,
oDuPerle aller Zauberer,mir
die kaiserliche Langweile vertrei-
bestmit noch nie dagewesenen

“…en een goede raad–!
Geenwoord, – geen geluid, als
uweigen leven en
MonnaFiametta’s
eer u lief zijn …
Wat er ook gebeurt,
zw i j g s t i l…”

Het tiende uur…

Carne vale–!

“Nu–– !!”

Vijfde vers.

De geschiedenis van het derde licht.

Dezeer eerwaarde heer
AHi, de grootste tovenaar
in het Rijk van hetMidden, heeft
zojuist een brief gekregen,
die hembehoorlijk op de zenuwen
werkt!

O, u allerhoogst te vererende!
O, u duizendjarige!
O, u licht derwijsheid!
O, u juweel!

Morgen ben ik jarig,
en ik hebbevolen dat daarover
grote vreugde zal heersen in het hele
Rijk van hetMidden! En ikwens
mij voormijn verjaardagdat u,
o, u parel van alle tovenaars,mij
mijn keizerlijke verveling
verdrijftmet nog nooit vertoonde

Kunststücken aus der Schatzkam-
mer deines erlauchtenGeistes !
Mit freundlichenGrüßen
Dein
DJOUSCHÜATIWANG,
Kaiser

N.B. Solltest dumichwider
Erwarten a u c h langweilen,
oDuHöchstzuverehrender, so
wäre ich zumeinem tiefstenBe-
dauern genötigt, Dich köpfen zu
lassen!

DerObige

“TiaoTsien…! Liang– !
TiaoTsien…!! Liang– !!”

“Wollt Ihr vielleicht die
Güte haben,mirmeinen
Sonntags-Zauberstab aus
Jade zu bringen–?!”

…woraufhin sich der ehren-
WerteHerrAHi vomGe-
genstand seinesÄrgers befreite!

“Wir verreisen– !”

----
Der Sohn desHimmels!

DesKaisersBogen-
spanner…

“Sohn desHimmels, vergib der
schmutzigenKröte, die den

kunststukjes uit de schatkamer
van uwverluchte geest !
Met vriendelijke groeten
Uw
DJOUSCHÜATIWANG,
Keizer

N.B. Als umij tegen de
verwachting in o o k gaat vervelen,
o, u allerhoogst te vererende, dan
ben ik totmijn diepedroefenis
gedwongenomu te laten
onthoofden!

Debovenstaande

“TiaoTsien…! Liang– !
TiaoTsien…!! Liang– !!”

“Kunnen julliemisschien zo
goed zijn, ommijmijn
zondagse toverstaf van
jade te brengen–?!”

…waaropdeeerwaarde
heerAHi zich van het voorwerp van
zijn ergernis bevrijdde!

“Wij gaan op reis – !”

----
DeZoon van deHemel!

Deboogschutter
van de keizer…

“Zoon van deHemel, vergeef de
vieze pad, die het
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Staub zuDeinenFüßen küßt.
HerrAHi istweit und
breit auf keiner Straße zu
sehen.”

“OSohn desHimmels, ver-
zeih demelendenRegenwurm
zu deinen Füßen! VonHerrn
AHi ist auf allen Flüssen
noch keineSpur zu sehen!”

“AHi – !!!”

“Nu abermal fixmit der Zauberei !”

“Abracadabra…
Hexenfett …
Dreimal schwarzer Kater!!!”

“Erhabener Sohn desHimmels!
Damit du für alle Zeiten vor
Deinen Feinden sicher seist, ge-
statte ichmir, Dir zumGeburts-
tag ein ganzeswohlorganisiertes
Heer zu schenken!”

“Bringt demerhabenenSohn
desHimmels EurenGruß
dar!”

“Wasdaswohlwieder kostenwird– !”

“Mein lieberAHi, DeinGe-
schenk ist hübsch, aber seine
Überbringerin ist noch viel
hübscher! Ichwerde sie eben-
falls behalten!”

stof aan uwvoeten kust.
De heerAHi is in geen
velden ofwegen te
bekennen.”

“O, Zoon van deHemel,
vergeef de ellendige regenwurm
aan uwvoeten! Van de heer
AHi is op alle rivieren
nog niets te zien!”

“AHi – !!!”

“Schietmaar opmet je toverkunsten !”

“Abracadabra…
Heksenvet …
Drie keer zwarte kater!!!”

“SubliemeZoon van deHemel!
Opdat u te allen tijde beschermd
blijft tegen uwvijanden, sta
ikmijzelf toe, u voor uwverjaardag
een volledig, goedgeorganiseerd
leger cadeau te doen!”

“Groet de subliemeZoon
van deHemel op gepaste
wijze!”

“Wat datweer allemaal gaat kosten– !”

“Mijn goedeAHi, dat is een
mooi cadeau,maar zij die het
mij brengt is nog veel
mooier! Haar zal ik ook
bijmij houden!”

“OSohn desHimmels, gestatte
mir, daß ichDir anstatt dieser
Deiner ganz unwürdigen kleinen
Kröte ein Zauberpferd schenke,
Das seinesgleichen in derWelt
nicht hat!”

“Mein lieberAHi, ich binmit
Dir sehr zufrieden! Ichwerde
dasPferd behalten–––
unddasMädchen auch!”

“OErhabenster, es ist unmöglich!
Ich kann dasMädchen beim
Zaubern nicht entbehren!”

“So–? Du kannst nicht – ?
Paßmal auf,wie gutDu
kannst! Entweder…”

“…oder– !”

“OSohn desHimmels, Deine
Beredsamkeit ist
unwiderstehlich!”

“Fortmit ihm in die höchste
Pagode!Morgen frühwird
er geköpft – !”

“Dumußt Siemir gefügig
machen, AHi, sonst ––
Duweißt schon !!”

“Duwirstmir helfen,
nichtwahr – ?!”

“O, Zoon van deHemel, sta
mij toe dat ik u in plaats van deze
deze kleine, nietswaardige
padeen toverpaard schenk,
dat nergens terwereld zijn gelijke
heeft!”

“Mijn goedeAHi, ik ben
heel tevredenmet je! Ik houd
het paard–––
enook hetmeisje!”

“O,meest sublieme, dat zal
onmogelijk gaan!
Ik kan hetmeisje bij
het toveren nietmissen!”

“Zo–? Wat kunt u niet – ?
Letmaar eens op, hoe goed u
dat kan! U kunt kiezen, of…”

“… of – !”

“O, Zoon van deHemel, uw
welbespraaktheid is
onweerstaanbaar!”

“Sluit hemop in de hoogste
pagode!Morgenochtend vroeg
wordt hij onthoofd– !”

“Zorg dat ze toeschietelijker
wordt, AHi, anders––
Uweetwelwat ik bedoel !!”

“U gaatmij helpen,
nietwaar – ?!”

TEKST&
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“Sei doch vernünftig
TiaoTsien!Was kannDir
Der armeLiang bieten !
Aber derKaiser ––– !”

“GibmirmeinenZauber-
stab zurück !!”

“Du––Du ...
Du elender, greulicher
KaktusDu–– !!!”

Die Flucht…

DieVerfolger…

“Wirmüssen zu Fußweiter,
Liang! DerWegwird zu
schmal!”

“Mein Jadestückchen von
AHi’s Zauberstabwird
immer kleiner, so oft ich
mich seiner Kraft bediene!”

“Weiter!Weiter – !”

“Sie sind uns
auf denFersen!”

“DämonendesFeuers,
sperrt ihnenmit Flammen
denWeg !”

DieNacht…

“NimmDir dasZauberpferdAHi’s

“Wees toch verstandig
TiaoTsien!Wat heeft die
armeLiang je te bieden !
Maar de keizer ––– !”

“Geefmemijn toverstaf
terug !!”

“Jij – – jij ...
ellendige, vreselijke
cactus die je bent –– !!!”

De vlucht…

Devervolgers…

“Wemoeten te voet verder,
Liang! Dewegwordt te
smal!”

“Het stukje jade van de
toverstaf vanAHiwordt
steeds kleiner, als ik gebruik
maak van de toverkracht!”

“Verder! Verder – !”

“Ze zitten ons
opde hielen!”

“Demonen van het vuur,
versper hunmet jullie vlammen
deweg !”

De nacht…

“Neemhet toverpaard vanAHi

und bringemir die Beiden, tot oder
lebendig!”

DasZauberpferd…

Sechster Vers.

ImKampfe siegreich blieb derTod…
Jedoch desSchicksalsWende
Legt er in ihreHände.
Noch einmal lächelnd ihrer Not…
GOTT lasseDir’s gelingen,
DaßDuDirmagst erringen
Des Liebsten Lebengnädiglich!
Und führ’ Euch alle Beide
Aus Liebeslust und Leide
Zu sich!

“Begreifst Du nun,meinKind,
warum ichmüde
undmeinesAmtes überdrüssig
bin?
Ich bin der ewigUnbesiegliche…
Geh zu den Lebenden zurück
– und l e b e !”

“Gibmir das Lebenmeines Liebsten
wieder!”

[Nein]

“Den allerletztenWeg– !
Bringmir imBannkreis e i -
n e rMenschenstunde
ein andres Leben, das noch nicht
verfallen.

en brengmij hen allebei, doodof
levend!”

Het toverpaard…

Zesde vers.

DezewedstrijdwondeDood…
Maar liet haar toch proberen
Het lot opnieuw te keren.
En glimlachte nogomhaar nood…
OpdatGOD jemoge helpen,
Je tranenweer te stelpen
En je liefsteweer laat leven!
En hij jullie dan beiden
Uit liefdeslust en lijden
Bevrijdt en zal vergeven!

“Begrijp je nu,mijn kind,
waarom ikmoeben
en genoeg heb vanmijn
taak?
Ik ben deeeuwig onoverwinnelijke…
Ga terug naar de levenden
–en l e e f !”

“Geefmij het leven vanmijn liefste
terug!”

[Nee]

“De allerlaatstemanier – !
Brengmij binnen e e n -
mensenuur
een ander leven, dat nog niet
vervallen is.
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Vor demnoch Jahre…Tage…
Stunden liegen. –
Dann geb’ ichDir des Liebsten
Lebenwieder…”

“……elf geschlagen!
Bewahrt das Feurer und das
Licht,
daß niemand kein Leid ge-
schiecht …”

“LobetGott denHerrn–!”

“DerTod hatmirmeinenGeliebten
genommen– –
demwollte ich folgen !”

“Du alterMann, Du hast das Leben
so lange schon genossen!...
Was kann esDir noch bieten…?”

“Gibmir dein Leben…Schen-
kemir diewenigenTage, die
Dir vielleicht noch beschieden
sind– hilfmir, das Leben
meinesGeliebten retten– !”

“Nicht einenTag––
nicht eineStunde––
nicht einenAtemzug– !!”

“DerBettler – !”

“Bettler, –willst Du ein
Ende allerDeinerQua-
len– ?”

“Schenk’mir Dein Leben– !”

En dat nog jaren…dagen…uren voor
zich heeft. –
Dangeef ik je het leven van je liefste
terug…”

“……elf uren slaan!
Behoed het licht en ook het
vuur,
beschermeenieder
opdit uur …”

“LooftGoddeHeer–!”

“DeDood heeftmijn geliefde vanmij
afgenomen– –
ikwilde hemvolgen !”

“Jij oudeman, je hebt toch al zo lang
van het leven kunnen genieten!...
Wat heeft het je nog te bieden…?”

“Geefme jouw leven… schenk
mij deweinige dagendie
joumisschien noggegeven
zijn – helpmij, omhet leven
vanmijn geliefde te redden– !”

“Geendag––
geen uur ––
geen ademteug krijg je – !!”

“Debedelaar – !”

“Bedelaar, –wil je een
eind aan al je
lijden– ?”

“Geefme jouw leven– !”

“Nicht einenTag––
nicht eineStunde––
nicht einenAtemzug– !!”

DasSiechenhaus…

“DerWöchnerin geht’s gut
und dasKind ist gesund…
Aber der jungeBursche, der
heute abendeingeliefert
wurde, – der ist kurz vor
zehnUhr gestorben… !”

“AchDu lieberHerrgott,
der armeBursch! So
jung und schon sterben
müssen– !”

“Und unsereins, das frohwär’,
wann’s in der Früh nicht
mehr aufwachsenmüßt’, –
von demwill der Tod nichts
wissen !”

“WennEuchEuer Leben so
leid ist ––wer vonEuch
schenkt esmir – umder
Barmherzigkeitwillen– ?!”

“Daswar die Letzte– !”

“MeinKind– !!”

“… ein ander Leben, das noch nicht
verfallen…”

“Ich konnteDich umdiesen
Preis nicht überwinden…

“Geendag––
geen uur ––
geen ademteug krijg je – !!”

Het ziekenhuis…

“De kraamvrouwmaakt het goed
en het kind is gezond…
Maar de jongeman, die
hier vanavondbinnengebracht
werd, – is kort voor
tien uur gestorven… !”

“Ach, lieve heer,
die arme jongen! Zo
jong en dan almoeten
sterven– !”

“Enwij zouden blij zijn,
alswij ’s ochtends vroeg niet
meerwakker zoudenworden, –
maar van onswil deDood niks
weten !”

“Als jullie zo genoeg hebben
van jullie leven––wie van jullie
geeft het aanmij – uit
barmhartigheid– ?!”

“Datwas de laatste– !”

“Mijn kind– !!”

“… een ander leven, dat nog niet
vervallen is …”

“Ik kon je niet omdie
prijs overwinnen…

TEKST&
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Nun nimmmein Leben auch!
Denn ohnedenGeliebten ist
esmirweniger als nichts – !”

“Ichwill Dich zu ihm führen, denDu
liebst !”

“Wer sein Lebenwegwirft,
derwird es gewinnen…”

“Hört Ihr Leut’, und laßt
Euch sagen:
DieGlock’ hat zwölf ge
schlagen !
Bewahrt Euch vorGespen-
stern undSpuk.
Daß kein böserGeist euer Seel’
beruck’!”

Ende

Neemnuookmijn leven!
Want zondermijn geliefde is
hetmijminderwaard dan niks– !”

“Ik breng je nu naar hemdie je
liefhebt !”

“Wie zijn levenweggeeft,
zal het overwinnen…”

“Hoormensen, hoor
mij aan:
U hoord’ de klok twaalf uren
slaan !
Behoed u voor geesten
en tovenarij.
Houd uwziel van kwadegeesten
vrij!”

Eind

Wishful Singing bestaat uit vijf
klassiek geschoolde zangeressen
met loepzuivere stemmen.Met grote
passie en expressie zingen zij een
bredewaaier aanmuziekstijlen,
uiteenlopend vanwerken uit de
renaissance en debarok tot
volksmuziek en close harmony.Ook
voeren zij graag hedendaags
repertoire uit van componisten als
KateMoore, JoeyRoukens en
StevenKamperman.

In de afgelopen jaren betovert het
ensemble haar publiek bovendien
met de tijdloze schoonheid van het
gregoriaans. In samenwerkingmet
HermanFinkers–eengroot
pleitbezorger van dezemuziek–
zongWishful Singing deMissaen
Vespers inMysteriumenbracht de
cd InMysterium uit.

Wishful Singingwilmet haarmuziek
stemenbetekenis geven aanwat
haar beweegt en inspireert. Het

Wishful Singing
ensemblemaakt daarbij gebruik van
de unieke kracht van vocalemuziek,
waarin poëzie en compositie een
bijzondere verbintenis aangaan.

Wishful Singing treedt regelmatig op
inNederlandse zalen zoals het
Concertgebouw inAmsterdamen
op festivals als NovemberMusic en
deCello Biënnale,maar ook op
prestigieuze buitenlandse festivals
zoals hetCity of LondonFestival.
Ookmaakt het ensemble tournees,
onder andere door Japan, de
VerenigdeStaten, Duitsland, Spanje,
Estland en Italië.

Sinds de coronamaatregelen in
maart 2020 van krachtwerden,
organiseertWishful Singing
verschillende online activiteiten om
deverbindingmet haar publiek te
behouden. In 2020bereikten de
zangeressen in totaalmeer dan
6.000deelnemersmet tweeonline
cursussen gregoriaans en het online
meezingprojectKerstVerlichting
Adventskalender. In 2021
lanceerden zijZing je Sterk, een
programmawaarinmensenmet
LongCovid door zingen en
ademoefeningen aan hun herstel
werken.

www.wishfulsinging.nl
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Modar Salama
Modar Salama is drummer en
percussionist. Hij werd geboren in
Damascus enwoont inAmsterdam.
Na zijn studies klassieke en
oriëntaalse percussie aan hetHigher
Institute ofMusic inDamascus
maakte hij carrière als drummer in de
jazz en latin-muziek.Ook heeft hij
veel ervaringmet het spelen van
muziektheater in Syrië en de
Arabischewereld.

Na zijn verhuizing naarNederland
legdeModar zichmeer toe op
oriëntaalse percussie. Hij werkte
samenmet verschillende
gerenommeerde ensembles en
artiesten uit binnen- en buitenland,
zoals het Brussels JazzOrchestra,
de IJ-salon, hetAtlas Ensemble, het
AmsterdamAndalusischOrkest,
Martin Fondse enEllen tenDamme.
Ook in het theater is hij een graag
geziene gast. Hij maakte producties
metDeNieuwAmsterdam, Space
enStoryteller. Opditmomentwerkt
Modar veelmet SlagwerkDenHaag,
alsmedemet zijn eigen ensembles
Dyar BandenTrioQasyoun.

Naast zijn optredens inNederland
wordtModar vaak uitgenodigd in het
buitenland. Hij speelde in demeeste
Europese landen,maar ook
daarbuiten, zoals inMaleisië op het
WorldMusic Forest Festival en in
China, Jordanië, Tunesië, Libanon en
Egypte.

StevenKamperman
Componist en klarinettist Steven
Kamperman (1970) heeft een
achtergrond in de jazz- en
improvisatiemuziek.Met zijn groep 1
Step 7Seas verzorgde hij de eerste
YoungVIP-tour in 1998en speelde
aansluitend o.a. op hetNorth Sea
Jazz Festival.

Vanaf 2000 tot 2013 profileerde hij
zich voornamelijk op het grensvlak
van improvisatie- enwereldmuziek.
Met zijn Turks-Nederlandse
ensembleBaraná speelde hij van
Mexico tot Siberië en kreeg hij
meerdere vijfsterrenrecensies in o.a.
DeVolkskrant en Jazzism. Hij heeft
sinds 2014een succesvol duomet
het Franse draailierfenomeen
ValentinClastrierwaarmee hij de
internationaal zeer goedontvangen
cdFabuloseriesmaakte (o.a. 5
sterren in het gezaghebbende
fRoots en vermelding in deTop 10 cd
van 2017 volgens hetAmerikaanse

Foto:Gemmavan derHeyden

bladCadence). Hij wasmet dit duo
o.a. ook te zien bij VrijeGeluiden.
Verder treedt hij regelmatig
nationaal en internationaal opmet
HOT (HetOrgel Trio), een trio dat
zich succesvol toelegt op het
hercomponeren van jazzklassiekers,
toegespitst op het pijporgel in de
kerk.

Sinds 2013 legt StevenKamperman
zich naast een speelcarrière in
toenemendemate toe op
compositie. Een speciale liefde heeft
hij voormuziekmet een theatrale of
verhalende component.

VoorHollandOpera schreef hij in
2015 de familieoperaRoodhapje, die
in 2016 de internationaleYAMAward
voor beste jeugdoperawon.
(Volkskrant: ‘allerminst kinderachtig’,
NRC: ‘De eclectischemuziek van
StevenKamperman rockt stevig
maar bezit ookmooie,
raadselachtige cantilenes’).

In 2018 gingHILDEGARD, zijn eerste
opera voor volwassenen, in
première opNovemberMusic. Het
NRCoordeeldemet vier sterren en
schreef over de première op
NovemberMusic: ‘De eigenzinnige
operaHILDEGARDwaseen
hoogtepunt.’
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Wij kunnenonze artistiekedromenen ambities niet verwezenlijken zonder de
onmisbare financiële steun vande leden vanWishful 50. Omde toekomst van
onsensemble tewaarborgen, zoekenwij opditmoment naar nieuwedonateurs.

Ons steunenen lidworden vanWishful 50 kandoor structureel (minimaal vijf
jaar)minimaal€500,- per jaar bij te dragen.Dankzij deGeefwet is opdezewijze
periodiek schenken fiscaal extra aantrekkelijk. De leden vanWishful 50 staan
dichtbij het ensemble engenieten verschillendeprivileges,waaronder een
aantal vrijkaarten voor concerten en het jaarlijkse vriendenconcert.

Wilt u ons helpen?Neemcontactmet ons op viawishful50@wishfulsinging.nl
als u interesse heeft of als u er (vrijblijvend)meer overwilt weten.

OverWishful 50

Foto’s: RonaldKnapp



Met dank aan Colofon
StichtingWishful Singing
info@wishfulsinging.nl
www.wishfulsinging.nl

Techniek
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Fotografie
AnneClaire deBreij

Campagnebeeld
Carrie Zwarts

Trailer
BowieVerschuuren
Paul Pouwer

Vertaling
Koert Braches

Programmaboekje
IreneDoolaard

Hetwerk vanWishful Singingwordtmedemogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten en de schenkers vanWishful Fifty.

Met dank aan:

DermüdeTod is tot stand gekomen dankzij de steun van:

Stichting Halbertsma-Santee Thedinga

COLOFON



Volg ons op:

BLIJFOPDEHOOGTE!
Ganaar onzewebsitewww.wishfulsinging.nl voor
demeest actuele concertagenda.

Hier kun je je ook inschrijven voor onze
nieuwsbrief, zodat je altijd als eerste opde hoogte
bent van onze activiteiten.


