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Inleiding: Herinnering        

Op 16 december 1975 vond in het Amsterdamse Theater Bellevue 
de wereldpremière plaats van Der Kaiser von Atlantis. Voor alle 
betrokkenen (waaronder ondergetekende als assistent-regisseur) 
was duidelijk dat we getuige waren van een bijzondere avond 
en na de laatste noot duurde het heel erg lang voordat er werd 
geapplaudisseerd. Alle medewerkers wisten dat het stuk eerder was 
gerepeteerd in 1943 in het concentratiekamp Theresienstadt  maar 
dat Ullmann was afgevoerd naar Auschwitz voordat de première kon 
plaatsvinden. Geen van de makers overleefde het vernietigingskamp 
en lang werd gedacht dat ook het werk verloren was gegaan. 
Die veronderstelling bleek onjuist en het was Hans de Roo, de 
toenmalige Intendant van de Nederlandse Opera  die onmiddellijk 
bereid was het teruggevonden werk te programmeren.
Rhoda Levine regisseerde, Bob Israel ontwierp het toneelbeeld 
en Kerry Woodward dirigeerde niet alleen maar was ook 
verantwoordelijk voor het maken van de ‘performance’ versie.
Het werk was genoteerd op een stapel losse vellen en van sommige 
stukken waren meerdere versies beschikbaar. 

De cast in 1975 bestond grotendeels uit jonge zangers waarvan 
sommigen o.a. de sopraan Roberta Alexander lid waren van de 
toenmalige Studio van de Nederlandse Opera. De première in 
Amsterdam maakte zoveel indruk dat de productie onmiddellijk werd 
uitgenodigd	in	Italië	(Festival	dei	Due	Mondi	in	Spoleto),	Engeland	
(Nottingham	Playhouse),	België	(Muntschouwburg	Brussel)	en	
vervolgens	in	Israël.	Die	laatste	tournee	was	zeer	emotioneel	en	ik	
herinner me nog heel goed dat er tijdens een van de voorstellingen 
in een Kibboets een zanger aanwezig was die in Theresienstadt 
nog aan de productie had meegewerkt. Het waren onvergetelijke 
avonden. 

Het was ons toen ook al snel duidelijk dat Der Kaiser von Atlantis 
niet alleen indrukwekkend was vanwege de ontstaansgeschiedenis 
maar dat het werk ook een plaats verdiende in de lijst van
belangrijke opera’s vanwege de prachtige muziek en het 
opmerkelijke libretto.
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Die verwachting is niet alleen uitgekomen maar heeft onze 
toenmalige verwachtingen ruimschoots overtroffen. Er zijn de 
afgelopen 40 jaar minstens 200 verschillende producties gemaakt in 
alle delen van de wereld en onze productie is de vierde versie die in 
Nederland te zien is.  

Mijn betrokkenheid bij de wereldpremière in 1975 was voor
Robin Coops niet de aanleiding om het werk te willen regisseren.
Hij was van die betrokkenheid niet op de hoogte toen hij mij vertelde 
dat hij een bijzondere opera wilde ensceneren. Toen hij  de naam 
van het werk noemde was ik aangenaam verrast en heb hem 
inzage gegeven in het archief dat ik destijds heb aangelegd van de 
wereldpremière en de diverse tournees. Ik vind het buitengewoon 
verheugend  dat een nieuwe generatie regisseurs en dirigenten 
deze prachtige opera opnieuw ontdekt en dat een nieuwe generatie 
talentvolle Nederlandse operazangers het werk zullen uitvoeren. 
Ook in 1975 bestond de cast uit Nederlandse zangers en velen van 
hen hebben een indrukwekkende carrière gekregen.
Ik hoop dat ze hun opvolgers komen beluisteren tijdens een van de 
voorstellingen want ze zijn allemaal nog onder ons, met uitzondering 
van de veelbelovende tenor Ad van Limpt die te vroeg is overleden.

Ik hoop dat het publiek dat deze ‘nieuwe’ Kaiser von Atlantis 
zal bezoeken de boodschap van Viktor Ullmann en zijn librettist 
Peter Kien even belangrijk zal vinden als de betrokken zangers, 
orkestleden en het publiek in december 1975. Ullmann’s schepping 
is ook in 2016 nog uiterst actueel: je zou wensen dat de Dood 
opnieuw	zijn	zwaard	zou	breken	in	Syrië,	Irak,	Afghanistan	en		
andere landen waar het aantal slachtoffers ons verstand vaak te 
boven gaat. 

Hans Nieuwenhuis
Voorzitter bestuur stichting M31 Foundation
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Viktor Ullmann

Op	1	januari	1898	werd	Viktor	Ullmann	in	Teschen	(Tesin,Silezië)	
geboren	uit	een	adellijke	familie.	Zijn	vader,	officier	in	het	
Oostenrijkse leger, had het recht zich “Baron von Tannfels” te 
noemen, een titel die Ullmann zelf weigerde te gebruiken.
In 1918-1919 studeerde hij in Wenen, waar hij vormleer, contrapunt 
en orkestratie volgde bij Arnold Schönberg, harmonie bij Joseph 
Polnauer, en piano bij Eduard Steuermann. Ook nam hij er lessen in 
contrapunt bij Heindrich Jalowetz. 

Kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1920 nam hij de Tsjechische 
nationaliteit aan en verhuisde naar Praag. Daar werkte hij als 
assistent van Alexander Zemlinsky na een aanbeveling van 
Schönberg. Zemlinsky leidde het Neues Deutsches Theater en was 
één van de beroemdste componisten en dirigenten van zijn tijd. 
Ullmann repeteerde met het orkest, dirigeerde kleinere werken en 
mocht af en toe invallen voor grotere opdrachten. Het was in deze 
periode dat Ullmann voor de eerste maal als componist naar buiten 
trad tijdens een concert van de Literärisch-Künstlerische Verein 
(maart 1923). In Praag werkte Ullmann ook als muziekpedagoog, 
daarnaast was hij verbonden aan de muziekafdeling van de 
Tsjechische radio-omroep en aan het secretariaat van het 
Internationale Gesellschaft für Musikerziehung. 

Toen in de lente van 1939 Praag bezet werd door Duitse troepen, 
zocht Ullmann een manier om te emigreren. Dat mislukte maar 
Ullmann slaagde er wel in zijn kinderen Johann en Felicia uit zijn 
tweede	huwelijk	op	een	transport	te	plaatsen,	dat	via	Scandinavië	
naar London ging. Beide kinderen bereikten London en leefden daar 
nog vele jaren in een psychiatrische inrichting. Ullmann bleef werken 
met Zemlinsky, tot hij chef-dirigent werd bij het theater van Aussig 
in Noord-Bohemen. Ullmann verwierf daar veel erkenning voor zijn 
arbeid en vooral met zijn Mozart-interpretaties en de opvoering van 
moderne werken, zoals “Johnny spielt auf” van Krenek, oogstte 
hij succes. Ullmann bleef niet langer dan een jaar in Aussig. Om 
onbekende redenen verliet hij die plaats in 1928 en in de daarop 
volgende jaren componeerde hij weinig.
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Van 1929 tot 1931 leefde hij hoofdzakelijk in Zürich, gaf 
daar privémuzieklessen en dirigeerde theatermuziek in het 
Schauspielhaus.

Ullmann	was	ondertussen	in	de	ban	geraakt	van	de	antroposofie	en	
hij	verhuisde	in	1931	naar	Stuttgart,	waar	hij	een	antroposofische	
boekhandel runde. De boekhandel werd in 1933 op bevel van 
de nazi’s gesloten en Ullmann keerde terug naar Praag. Via zijn 
tweede echtgenote raakte hij meer en meer geboeid door het 
occulte en deze interesse leidde uiteindelijk tot een breuk met de 
Antroposofische	Vereniging.	

Ullmann componeerde in de jaren ’20 en ’30 een reeks 
kamermuziekwerken (ondermeer een vioolsonate en twee 
strijkkwartetten), vier pianosonates, een aantal liederen en 
koorwerken, een pianoconcerto, variaties op een werk voor piano 
van Arnold Schönberg, een Slavische rapsodie voor saxofoon en 
orkest, een symfonische mis en enkele orkestwerken. Veel van 
deze muziek is niet bewaard gebleven. Zijn volledig kamermuziek-
oeuvre en de symfonische mis zijn verloren gegaan. Van Ullmanns 
18 eerste werken zijn er ons slechts vier overgeleverd. In deze 
periode schreef Ullmann ook zijn eerste vier opera’s: Der Fremde 
(verloren gegaan), Der Sturz des Antichrist (met een libretto van de 
antroposoof Steffen), Peer Gynt (naar Ibsen) en Der zerbrochene 
Krug (naar van Kleist). Samen met Alois Hába en Erwin Schulhoff is 
Viktor Ullmann één van de voornaamste Tsjechische componisten 
uit het interbellum. Ullmanns muziek viel op door zijn levendige 
kleurvolle klankrijkdom en zijn grote uitdrukkingskracht. Hoewel de 
invloed van Schönberg duidelijk uit de muziek blijkt, weet Ullmann 
toch een volledig eigen identiteit te geven aan zijn stukken. 

Na een periode van stilte werd Ullmanns creativiteit vanaf 1937 
weer aangewakkerd. Waar hij in zijn vroegere werken zich vooral 
concentreerde op de problematiek van tonaliteit en atonaliteit, legde 
hij nu meer de nadruk op experimenten met klassieke vormen. 
De invloed van Schönberg en Alban Berg maakte plaats voor die 
van Mahler. In september 1942 werden Viktor en zijn derde vrouw 
Elisabeth gedeporteerd naar het concentratiekamp Theresienstadt. 
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Daar componeerde Ullmann veel, vooral koorwerken en liederen. 
Zo behoren de Hölderlin-liederen, die in deze tijd tot stand kwamen, 
tot de mooiste uit zijn oeuvre. Daarnaast componeerde hij drie 
pianosonates, een strijkkwartet en de opera “Der Kaiser von Atlantis 
oder Die Tod-Verweigerung”. 

Theresienstadt was voor Ullmann een uitzonderlijk vruchtbare 
periode. In twee jaar tijd componeerde hij 24 werken.
In Theresienstadt werd hij ook herenigd met zijn beide ex-vrouwen 
en zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, Max. Allen kwamen in Auschwitz 
om het leven in de herfst van 1944. Ullmann en zijn vrouw Elizabeth 
werden op 16 oktober 1944 naar Auschwitz gebracht, waar zij twee 
dagen later overleden, zijn ex-vrouwen en zijn zoon Max volgden 
hen een week later. 

Meer informatie over Ullmann is te vinden in het artikel van Loes 
Gompes elders in dit programma. 
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Peter Kien 

In de grensstad Warnsdorf in het Noorden van Bohemen werd 
Franz Peter Kien op 1 januari 1919 geboren. Hij was het enige kind 
van Olga en Leonard Kien, een joodse textielfabrikant. De familie 
Kien verhuisde later naar Brunn en het is daar dat Franz Peter Kien 
begint te tekenen en te dichten. Zijn jeugdwerken weerspiegelen 
reeds het gepassioneerde talent dat hem eigen was. Zijn eerste 
bewaard gebleven verhalen en karikaturen dateren van 1934.
Hij schildert dan ook reeds enkele aquarellen en olieverfschilderijen. 
In zijn signatuur laat hij zijn eerste naam vallen en tekent met
“Petr Kien”. In 1936 schrijft hij zich in aan de Kunstacademie van 
Praag.	Ondanks	vele	financiële	en	politieke	problemen	slaagt	hij	erin	
zich artistiek verder te ontwikkelen en maakt hij er veel vrienden. 
Naast zijn studie aan de Academie volgt Kien ook tekenlessen aan 
de	Officina	Pragensis,	een	tekenschool	geleid	door	Hugo	Steiner.	

Het veelzijdige talent van Peter Kien vond een vertaling op vele 
verschillende	gebieden:	hij	hield	zich	niet	alleen	bezig	met	grafische	
vormgeving	en	architectuur,	maar	ook	met	poëzie	en	muziek.	
Zijn werk uit de jaren ‘30 getuigt van een zoektocht naar een 
eigen identiteit en vertoont al een grote beheersing van de meest 
uiteenlopende teken- en schildertechnieken. Kien experimenteert 
ook met het gebruik van kleur en licht. Uit zijn werk spreekt een 
humanistische inslag en een nadrukkelijke aandacht voor de 
individuele mens. Hij maakt vooral portretten en enkele stillevens. 
Kien had ook een enorme liefde voor theater. Geregeld bezocht hij 
het ‘ Befreite Theater’ in Praag, dat een repertoire van links cabaret 
en avant-gardistische werken bracht. Dankzij Emil Burian en zijn 
“Salon” stelde Peter Kien twee werken ten toon in de foyer van dit 
theater.	Het	is	de	enige	keer	dat	er	werk	van	Kien	geëxposeerd	werd	
tijdens zijn leven. 

In de loop van 1938 maakt Kien een depressieve periode door. Zijn 
slechte	financiën	en	het	groeiend	antisemitisme	in	Praag	bezorgen	
hem vele moeilijkheden. In deze omstandigheden leert hij Ilsa 
Stranska kennen. Ze komt uit het milieu van Praagse intellectuelen. 
Zij is vier jaar ouder dan Peter Kien.
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Ze worden verliefd op elkaar en huwen in september 1940. 

Kien kon zijn academische opleiding niet voltooien daar in 1939 de 
Praagse Kunstacademie werd gesloten. Kien legt zich daarna toe op 
grafisch	werk	en	studeert	verder	aan	de	Officina	Pragensis.
Ook probeert hij samen met zijn vrouw en zijn ouders een visum 
voor de Verenigde Staten te verkrijgen, maar vanwege geldgebrek 
wordt hun verzoek afgewezen. Peter Kien blijft daarom in Praag en 
neemt de leiding van een tekenschool in de Weinberger synagoge 
op zich. In december 1941 wordt Peter Kien gearresteerd en naar 
het getto van Theresienstadt gedeporteerd. Zijn echtgenote, Ilsa, 
volgt hem in juli 1942, zijn ouders in 1943. 

Zijn levenslustige en vroegrijpe talent maakte van Kien een 
opvallend	figuur,	waaraan	vele	overlevenden	een	tedere	herinnering	
bewaren. In het kamp maakt Peter Kien deel uit van het Technisch 
Bureau,	dat	verantwoordelijk	is	voor	het	grafisch	ontwerp	van	
allerlei	affiches	en	uithangborden.	Hij	raakt	er	bevriend	met	andere	
kunstenaars	en	door	zijn	functie	van	grafisch	kunstenaar	beschikt	
Peter Kien over tekenmateriaal en kan hij zijn artistieke arbeid 
blijven uitoefenen.
Zo ontwierp hij de bankbiljetten die de gevangenen in 
Theresienstadt moesten gebruiken als gold het echt geld.
Hij	schilderde	affiches	en	aanplakbiljetten,	tekende	rake	
karikaturen, en een aantal van zijn tekeningen vonden hun weg als 
illustratiemateriaal naar de pagina’s van de SS berichtgeving.
Ook op literair vlak is Kien actief in Theresienstadt. Hij schrijft 
gedichten, verhalen en een aantal dramatische werken, onder 
meer “Medea”, “Am Scheiterhof” en het libretto van “Der Kaiser van 
Atlantis”. Van al zijn dramatisch werk wordt alleen de dramatische 
schets “Die Marionetten” opgevoerd door een Tsjechisch 
theatergezelschap. Naast deze werken kwam een hele verzameling 
verhalen, sprookjes en gedichten in het kamp tot stand.
Het bekendst is waarschijnlijk wel zijn gedichtencyclus “Die 
Peststadt”, die in de herfst van 1942 door Gideon Klein op muziek 
werd gezet. 

Voordat hij in 1941 naar Theresienstadt werd gedeporteerd had 
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Peter Kien al 40 schilderijen voltooid maar het leeuwendeel van 
deze stukken werd na de oorlog niet meer teruggevonden.
In	het	kamp	werd	hij	hoofdzakelijk	als	grafisch	kunstenaar	ingezet.	
De meeste van zijn pen- en potloodtekeningen, als ook zijn werken 
in inkt overleefden de oorlog. De belangrijkste thema’s van zijn werk 
in deze periode zijn portretten van uitgeteerde oude mensen en 
afbeeldingen van verwoeste landschappen in Tsjecho-Slowakije.
Uit	dit	werk	spreekt	een	ongelooflijk	groot	talent	dat	te	weinig	tijd	
heeft gekregen om zich volledig waar te maken.
 
Kiens innemende persoonlijkheid bezorgde hem vele vrienden en 
een betrekkelijk veilige positie in het concentratiekamp.
Kien gebruikte deze positie om zo veel mogelijk mensen van werk 
en zo van de felbegeerde Transportschutz te voorzien. Het heeft niet 
mogen baten. In 1944 tijdens de zogenaamde “oktobertransporten” 
worden de ouders en echtgenote van Peter Kien op transport naar 
Auschwitz gezet. Peter Kien is vrijwillig met hen meegegaan en 
overleed op vijfentwintigjarige leeftijd in Auschwitz. 
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Synopsis 

Omdat de mensen de levenslust en het respect voor de dood verloren 
hebben, vraagt Harlekijn aan de Dood om hem te doden, maar de 
Dood weigert. 

Wanneer de Dood vervolgens herinneringen ophaalt aan zijn groot 
verleden, verneemt hij via de Drummer het jongste keizersdecreet: 
De Keizer kondigt de oorlog van allen tegen allen af. 

De Dood voelt zich beledigd door dit decreet en besluit om niemand 
nog te laten sterven. 

De Keizer probeert deze beslissing in zijn voordeel te gebruiken 
en stelt onsterfelijkheid voor als een geheim middel dat hij zijn 
verdienstelijkste soldaten schenkt. 
 
Een Soldaat en een Meisje ontmoeten elkaar en strijden. Uit de 
onmogelijkheid elkaar te doden groeit een nieuwe verhouding van 
verzoening en menselijke liefde.
 
De Keizer beseft het failliet van zijn politiek en maakt een crisis door. 
In een daaropvolgende confrontatie met de Dood erkent hij het belang 
van het sterven.
 
De Keizer geeft zich over aan de Dood en het volk verwelkomt de 
terugkeer van de Dood.
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Aantekeningen van de regisseur

De eerste keer toen ik de opera ‘Der Kaiser von Atlantis’ hoorde 
was ik meteen verkocht. Uiteraard was ik geraakt door haar 
ontstaansgeschiedenis maar ook door de eclectische compositie en 
het allegorisch verhaal.
Het duurde vier jaar tot aan vandaag waarop wij onze enscenering 
aan u mogen presenteren. Waarom zou een jonge regisseur de tijd 
nemen om een opera, die al in 1975 in première ging, opnieuw te 
willen ensceneren? En hoe ga ik zo’n werk, dat sterkt leunt op haar 
achtergrond, überhaupt ensceneren?

Aangezien de opera de geschiedenis al met zich mee draagt was 
van begin af aan voor mij duidelijk dat we de tijd van toen niet 
moesten gaan benadrukken. De opera plaatsen in een tijd met 
‘drones’ en ‘geavanceerde oorlogsmachinerie’ zou het andere 
uiterste zijn. Uiteindelijk koos ik er voor de opera in een tijdloze 
ruimte te laten afspelen. Een desolaat zwart gat waar niets groeit. 
Een schilderij dat langzaam verstart. Een lege ruimte waar de 
mensen alleen hun eigen lichaam hebben om zich aan vast te 
houden. 
 
Het is deze “tijdloze” ruimte die benadrukt dat we ons bevinden in 
een herhaling van zetten. Oorlog en dictatuur zijn begrippen van 
alle tijden. De dictator wil zichzelf met zijn opvattingen vereeuwigen, 
met vele slachtoffers als gevolg. Een noodzakelijk kwaad om 
alleenheerser te worden. De overwinnaar zal uiteindelijk bepalen 
wat wij als goed en fout bestempelen. Het ‘hokjes denken’ is naar 
mijn mening de reden waarom kunstwerken als deze opera opnieuw 
verteld	moeten	worden.	Ze	laten	ons	reflecteren	op	complexe	
thema’s waar niet altijd concrete antwoorden op mogelijk zijn. 
Uiteindelijk gaat het om de dialoog die ik als jonge maker met 
een team van jonge professionals en gevestigde makers met u 
wil aangaan. We moeten ons verhouden tot wat er in de wereld 
gebeurt zonder ons alleen te laten leiden door angst en zelfzucht. 
We moeten voorkomen dat we transformeren in een personage 
als ‘de Drummer’ die blindelings de woorden van een obsessieve 
machthebber volgt en geen zicht meer heeft voor het feit dat wij 
allen mensen zijn.



DER KAISER VON ATLANTIS20

Viktor Ullmann - de Duitse cultuur en de joodse component

Viktor Ullmann (1898-1944) is bekend geworden als joodse 
componist. Zijn meesterwerk Der Kaiser von Atlantis schreef hij 
in Theresienstadt. Vandaar werd hij in het najaar van 1944 naar 
Auschwitz doorgestuurd en vermoord. Of hij zonder de nazi’s nog 
als jood in de geschiedenisboeken terecht zou zijn gekomen, valt 
te betwijfelen. Hij groeide op in een gezin dat overgegaan was op 
het rooms-katholieke geloof. Zijn vader, Maximilian Jerzy Ullmann, 
had zich voor zijn militaire carrière in het leger van Oostenrijk-
Hongarije laten dopen, destijds niet ongebruikelijk voor joden die 
hogerop wilden komen. Viktor Ullmann werd bij zijn geboorte ook 
gedoopt op 27 januari 1898 in de katholieke Sint Maria Magdalena 
kerk in Ciescyn (tegenwoordig in Polen). Toen de familie Ullmann 
in 1909 naar Wenen verhuisde, werd zijn katholieke opvoeding op 
een katholiek gymnasium voortgezet. Maar de opvoeding werd 
in religieuze zin geen succes: in 1919 keerde hij de kerk de rug 
toe. Inmiddels had hij zijn militaire dienst voltooid en zette hij een 
punt achter zijn rechtenstudie om zich geheel en al op muziek 
te concentreren. Hij nam les bij de (joodse) componist Arnold 
Schὅnberg	en	leerde	zijn	eerste	vrouw,	de	joodse	Martha	Koref,	
kennen. Zijn vader reageerde negatief op zijn stap om met rechten 
te stoppen, een belangrijke reden voor Ullmann om Wenen te 
verlaten en naar de stad van zijn echtgenote te verhuizen. Op 
voorspraak	van	Schὅnberg	werd	hij	aangenomen	door	diens	
(joodse) collega en zwager Alexander von Zemlinsky, de muzikale 
directeur van het Nieuwe Duitse Theater in Praag. Ullmann werd zijn 
assistent en werkte hier vanaf 1920 tot 1927 als koorleider, repetitor 
en assistent-dirigent. Vanuit deze positie maakte hij kennis met 
Praag, destijds een stad met een van de meest geseculariseerde en 
geïntregreerde joodse gemeenschappen van Europa. De meeste 
joden gingen alleen op de Hoge Feestdagen naar de synagoge. 
Voor de Eerste Wereldoorlog hoorde ook de verjaardag van keizer 
Frans Jozef tot een feestdag waarvoor men naar de synagoge ging. 
Praag behoorde tot 1918 immers tot de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie, ook wel de Donaumonarchie genoemd.
Daarna werd het de hoofdstad van de nieuwe republiek Tsjecho-
slowakije.
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In de eerste helft van de 19e eeuw werd Duits de spreektaal van 
de joden in Bohemen. De aanzet tot de joodse emancipatie werd 
gegeven door de hervormingen van keizer Jozef II. Hij schreef de 
Duitse taal voor op de joodse onderwijsinstellingen, inclusief die 
voor rabbijnen. Hiermee kwam de keizer  tegemoet aan de wensen 
van de joodse verlichtingsdenkers die zich sterk afzetten tegen het 
jiddisj waarin op de cheiders en jesjivot les werd gegeven alsook 
tegen het onderwijsprogramma dat voornamelijk bestond uit Torah 
en	Talmoed.	De	joodse	verlichtingsdenkers,	met	de	Berlijnse	filosoof	
Mozes Mendelssohn (1729-1786) als boegbeeld, pleitten voor 
een seculier onderwijssysteem in de Duitse taal met nadruk op de 
natuur- en menswetenschappen, waardoor joden het getto konden 
verlaten en deel gaan nemen aan de moderne tijd. Een volgende 
stap in de toenadering van de joden tot de Duitse cultuur werd 
bewerkstelligd door de Duitse liberale partij die ervoor zorgde dat 
joden in 1867 gelijke rechten kregen. Hierdoor nam ook de welvaart 
van de Praagse joden toe en werd de joodse gemeenschap een 
substantieel deel van de Duitstalige elite van Praag. In 1910 had 
maar liefst 47 % van de Duitstalige bewoners van Praag een joodse 
achtergrond. In tegenstelling tot Wenen werden de joden in Praag 
wel door de Duitstalige elite geaccepteerd. Ondanks het feit dat de 
Duitse nationalisten annex nazi-aanhangers zich in Praag tijdens het 
interbellum steeds sterker manifesteerden, bleven de Praagse joden 
nog vrij lang aan de Duitse cultuur hangen.

De republiek Tsjecho-slowakije betekende ook voor de joodse 
bevolking van Praag een nieuw hoofdstuk. Thomas Masaryk, 
de eerste president van de republiek, was de joden welgezind. 
Onder	zijn	auspiciën	werden	joden	in	de	nieuwe	grondwet	als	
nationale minderheid omschreven. Hij was een fel tegenstander van 
antisemitisme en sympathiseerde met de zionistische beweging. 
Zoals overal in Midden-Europa nam in het interbellum de spanning 
toe tussen liberalen en sociaaldemocraten enerzijds en de 
nationalisten anderzijds. Dit was ook van invloed op de positie van 
de joden, zoals bleek uit de zogeheten Steinherz-affaire. In 1922 
werd de bekende joodse historicus Samuel Steinherz (1857-1942) 
gekozen tot rector van de Duitse universiteit van Praag.
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Tot groot ongenoegen van de Duitse nationalistische studenten, die 
hoofdzakelijk afkomstig waren uit dorpjes in Sudetenland. Ze gingen 
in staking, boden als protest tegen Steinherz’ aanstelling een petitie 
aan en eisten een numerus clausus voor joodse studenten.
Hierin werden ze ondersteund door gelijkgezinde studenten uit 
Wenen. Steinherz wilde zijn functie neerleggen maar de Tsjecho-
slowaakse minister van onderwijs weigerde zijn ontslag te 
accepteren. Hij wilde niet wijken voor antisemitisme. Steinherz 
loste de zaak op door met verlof te gaan. De affaire leidde tot een 
koerswijziging in zijn wetenschappelijke carrière. In plaats van de 
Duitse cultuur legde hij zich vanaf dat moment toe op de joodse 
geschiedenis van Praag.

In de jaren dat Ullmann in Praag kwam wonen, werd het 
Tsjechisch in toenemende mate de spreektaal van de Praagse 
joden. Tegelijkertijd nam het Duits als spreektaal onder de joodse 
bevolking in snel tempo af: in 1910 sprak nog ruim 48% Duits, in 
1921 bijna 35% en in 1930 31%. Ook gingen steeds meer joden 
naar Tsjechisch-talige onderwijsinstellingen, alhoewel de gegoede 
middenklasse van de Duits sprekende joden in Praag nog tot 
in de jaren twintig hun kinderen overwegend naar Duitstalige 
onderwijsinstellingen stuurde. Om pragmatische redenen want met 
die bagage kon je eerder aan werk komen in zowel Bohemen als in 
Duitsland en Oostenrijk.

Kenmerkend voor de welvarende Duitstalige joodse elite van 
Praag was de liefde en inzet voor  kunsten en wetenschappen. 
In dit opzicht was men verwant aan de joodse elite in Berlijn die 
joodse	kunstenaars	financieel	ondersteunde	en	actief	deelnam	aan	
het culturele leven in de stad. De bloeiperiode van de Duitstalige 
joodse literatuur in Praag speelde zich af in de slotfase van de 
Donaumonarchie. In de befaamde Prager Kreis zaten veel joodse 
auteurs, onder meer Franz Werfel, Max Brod en Franz Kafka.
Na de oprichting van de Eerste Republiek vertrokken veel Duitstalige 
auteurs uit Praag om zich in Duitsland of Wenen te vestigen. Daar 
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waren ze immers verzekerd van een groter lezerspubliek. Toch bleef 
Praag in het interbellum vanwege zijn tolerante geestelijke klimaat 
een belangrijke plek voor joodse kunstenaars die Tsjechisch, Duits 
of beide talen spraken. Van grote invloed was de machtsovername 
van Hitler in Duitsland in 1933. Steeds meer joodse vluchtelingen, 
waaronder joodse kunstenaars en intellectuelen, zochten hun 
toevlucht in Praag, zeker na de zogeheten Anschluss van Oostenrijk 
en de inname van Sudetenland. De Praags-joodse bevolking nam 
snel toe. In 1930 woonden er in Praag  35.000 joden (ruim 4% van 
de Praagse bevolking). Bij de Duitse inval in Praag op 15 maart 
1939 was hun aantal tot 56.000 toegenomen.

Onder invloed van de opkomst van de nazi’s groeide in Praag de 
zionistische beweging. Tegelijkertijd verlieten meer en meer joden 
de Duitse clubs en verenigingen waar de nazigezinde Duitstalige 
gemeenschap van Praag zich steeds meer liet gelden. De Duitse 
cultuur, lange tijd het symbool van een progressief liberalisme 
waarmee joden zich verbonden voelden, was besmet geraakt door 
antisemitische, destructieve krachten.  

In deze sfeer kwam Ullmann terecht toen hij in 1933 weer in Praag 
kwam wonen. Hij was een periode in het buitenland geweest. 
Aanvankelijk	zat	hij	in	Zűrich	(1929-1931)	waar	hij	als		dirigent	en	
artistiek leider verbonden was aan het plaatselijke muziektheater. 
Daar	maakte	hij	kennis	met	het	antroposofisch	gedachtengoed	van	
Rudolf Steiner. Hierdoor besloot hij zijn muzikale carrière aan de 
wilgen	te	hangen	en	een	antroposofische	boekwinkel	in	Stuttgart	
te beginnen. Na zakelijke problemen rond de boekwinkel verliet 
hij Duitsland waar inmiddels Hitler aan de macht was gekomen. 
Ullmann keerde terug naar Praag waar hij zich opnieuw als 
componist en criticus manifesteerde. Eind jaren dertig onderzocht 
hij de mogelijkheden om naar Zwitserland, Zuid-Afrika en de VS te 
emigreren. Deze pogingen liepen echter op niets uit.
Op 11 mei 1940 trad hij wederom toe tot de katholieke kerk 
in Oostenrijk. Hoopte hij zo aan vervolging door de nazi’s te 
ontsnappen?
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Het mocht allemaal niet baten. Na een periode van grote depressies 
en opname in een kliniek, werd hij op 8 september 1942 samen met 
zijn derde joodse echtgenote, Elizabeth Frank-Meissl, op transport 
gezet naar Theresienstadt, de plek waar uiteindelijk het grootste 
deel van de Praags-joodse bevolking terecht kwam.
De nazi’s beschouwden Theresienstadt als een modelkamp dat 
ze voor propagandadoeleinden gebruikten. De Duits-joodse 
regisseur	Kurt	Gerron	draaide	er	Der	Fűhrer	schenkt	den	Juden	
eine Stadt (1944) waarin het zogenaamde idyllische kampleven 
werd getoond om de buitenwereld zand in de ogen te strooien. 
Ondanks de barre omstandigheden bloeide in het kamp het  toneel-, 
cabaret- en muziekleven. Ullmann werd  met  een collega uit 
Praag, de componist  Hans Krása ( eerder onder meer werkzaam 
bij het Nieuwe Duitse Theater) ingezet als organisator bij de Dienst 
Vrijetijdsactiviteiten, de zogeheten Freizeitgestaltung. Het verblijf 
in Theresienstadt werd Ullmanns meest productieve periode als 
componist. Hier componeerde hij Der Kaiser von Atlantis, de 
satirische opera waarmee hij later bekend zou worden. Hij schreef 
er ook zijn laatste werk, de zevende pianosonate, opgedragen aan 
drie van zijn kinderen (Max, Jean en Felicia). Het vijfde deel is de 
climax van dit werk, Variatie en Fuga op een Hebreeuws Volkslied 
(1932), gebaseerd op een bekend zionistisch volkslied,  in Berlijn 
door Yehuda Sharett gecomponeerd. De kans is groot dat dit lied 
in Theresienstadt gezongen werd door leden van de zionistische 
jeugdbeweging en zij Ullmann inspireerden om het in zijn compositie 
te verwerken. Eerder schreef hij in Theresienstadt een aantal koren 
en liederen met Hebreeuwse en jiddisje teksten. Een opmerkelijke 
finale	voor	een	componist	die	in	zijn	eerdere	muzikale	leven	nimmer	
aan zijn joodse achtergrond refereerde.

Loes Gompes
Journalist / publicist
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Theresienstadt

Ghetto Theresienstadt, Leo de Haas



DER KAISER VON ATLANTIS26

Stichting M31 Foundation

M31 Foundation, een verwijzing naar de Andromedanevel, is 
opgericht door regisseur/componist Robin Coops en heeft tot doel 
het versmelten, verbinden of naast elkaar zetten van ver schil lende 
kun st disciplines. 

M31	Foundation	maakt	inter	dis	ci	plinair	muziek	the	ater	en	films.
‘Der Kaiser von Atlantis’ is de eerste productie. Volgend jaar zal de 
elektro-opera ‘Disconnect’ in première gaan.

Theater Na de Dam

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om
21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich 
in om deze dag van extra betekenis te voorzien.

Tijdens de zevende editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig 
meer dan zeventig voorstellingen die ieder op hun eigen manier 
betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Der Kaiser von Atlantis gaat in première tijdens Theater Na de Dam. 
www.theaternadedam.nl

THEATER
NA DE DAM

M31 Foundation
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De Nederlandse Reisopera

Toen Robin Coops mij vroeg of de Nederlandse Reisopera 
ondersteuning kon bieden voor zijn productie van Der Kaiser von 
Atlantis had ik ongeveer twee minuten nodig om een antwoord te 
bedenken.
Twee dingen speelde bij mijn besluitvorming een rol: ten eerste, 
was	ik	een	keer	in	Theresiënstadt	geweest.	Ik	had	gezien	hoe	de	
mensen leefden, waar ze muziek hebben gemaakt, en waar velen 
van hen nooit meer zijn teruggekeerd. Dat mensen zo creatief en zo 
verbonden met elkaar konden zijn in de donkerste dagen van hun 
leven maakte grote indruk op me. En dat doet het nog.

Ten tweede, had Robin en zijn team op indrukwekkende wijze bijna 
alles	al	geregeld:	de	artistieke	invulling	was	al	klaar,	de	financiën	
waren zo goed als geregeld, en de planning was af. Kortom, er was 
een serieus voorbereide productie ingericht. Laat ik dit in verbinding 
brengen met mijn overtuiging dat de Reisopera ook een rol heeft in 
het ondersteunen van soortgelijke projecten, en onze commitment 
was besloten. 

Opera gaat meestal over de grote thema’s van het leven: dood, 
liefde, trouw, macht en verdriet. Bij het totstandkoming van deze 
opera mogen we er rustig ‘moed’ aan toevoegen. Opera schenkt ons 
ondermeer historisch besef door middel van intense storytelling.
Het is aan ons of we deze geschiedenis tot ons nemen en er iets 
goeds mee doen. Ik ben Robin en zijn team van noeste werkers 
dankbaar dat hun idee waarheid is geworden, en verguld dat de 
Reisopera een bescheiden rol mag spelen.

Nicolas Mansfield
Algemeen en artistiek directeur Nederlandse Reisopera
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Robin Coops - Regisseur en artistiek leider M31 
Robin	Coops	(1988)	is	regisseur	van	films	en	opera’s	en	muzikant.	
Hij studeerde aan Toneelakademie Maastricht en volgde daar de 
opleiding tot acteur en regisseur. Hij richtte zich daar op de regie en 
het componeren van interdisciplinaire muziektheaterperformances. 
Hij zoekt naar de dialoog tussen verschillende kunstdisciplines als 
videokunst, beeldende kunst en muziek om te komen tot een
‘Gesamtkunstwerk’ van de 21ste eeuw. Robin liep stage en assisteerde 
bij gezelschappen als de Nederlandse Reisopera, Toneelgroep 
Amsterdam en de Nationale Opera in Amsterdam. In mei 2014 
studeerde Robin af aan de masteropleiding T.I.M.E., onderdeel van 
het muziektheatergezelschap ‘de Veenfabriek’, het Conservatorium 
in Den Haag en de Universiteit van Leiden. Robin kreeg op het 
Conservatorium compositielessen van Cornelis de Bondt,
Guus	Janssen	en	Yannis	Kyriakides.	Hij	regisseerde	muziekfilms	voor	
o.a het Ragazze Kwartet (the Hunt), Stargaze Ensemble (Data),
Niek	KleinJan	(Reflections	on	the	Nature	of	Water)	en	Mechanical	Duck	
(Liebeskrank). Robin werd daarnaast geselecteerd door het Festival 
Aix-en-Provence om in 2014 een masterclass te volgen van Martin 
Crimp en George Benjamin. In 2014 richtte hij de stichting
‘M31	Foundation’	op	om	zijn	films	en	opera’s	te	realiseren	waaronder
‘Der Kaiser von Atlantis’ en de elektro-opera ‘Disconnect’.
Robin maakt naast zijn eigen producties ook projecten bij o.a.
Het Nieuwe Theater en bij de Diamantfabriek. www.robincoops.com
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Frank Zielhorst - Dirigent
Frank Zielhorst studeerde orkestdirectie bij Jac van Steen en 
Kenneth Montgomery aan het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag. Hij behoort tot de eerste lichting die afstudeerde van 
de prestigieuze Nationale Master Orkestdirectie. Sinds september 
2014 is hij als “Young Conductor in Association” verbonden aan 
het Bournemouth Symphony Orchestra, waarmee hij alleen al dit 
seizoen ca. 40 concerten geeft in zeer gevarieerd repertoire, van 
de klassieken tot de nieuwste partituren en van kamerorkest tot 
opera. Daarnaast was Frank dit seizoen te gast bij Garsington 
Opera, bij het Residentie Orkest en bij het BBC National Orchestra 
of Wales. Een bijzondere voorliefde voor opera bindt Frank 
aan het theater. In zijn nog jonge carrière heeft hij aan enkele 
tientallen opera’s in binnen- en buitenland zijn medewerking 
mogen verlenen. Bij de Nederlandse Reisopera werkte hij mee 
aan producties van “Turandot” van Puccini en Gluck’s “Orfeo”, bij 
Opera	Zuid	aan	Puccini’s	“Madama	Butterfly”,	bij	de	Nederlandse	
Opera Academie dirigeerde hij “L’elisir d’amore” van Donizetti 
en “Die Stumme Serenade” van Korngold. In Bournemouth was 
hij betrokken bij Strauss’ “Salomé” en voor Garsington Opera bij 
Strauss’ “Intermezzo”. Frank is de trotse laureaat van de Kersjes 
Directiebeurs, die hij in november 2013 in ontvangst mocht nemen. 
Deze beurs stelt hem in staat zijn dirigeerkwaliteiten verder te 
ontwikkelen. www.frankzielhorst.com
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Maze de Boer - Scenograaf 
Maze de Boer is een multi-disciplinaire kunstenaar die werkt met 
sculpturen,	installaties,	film/video,	fotografie	en	muziek.
Hij	gaat	uit	van	een	geënsceneerde	kijk	op	de	werkelijkheid	en	
zoekt de grenzen op tussen theater en beeldende kunst. In zijn werk 
toont de Boer een fascinatie voor illusie. De toeschouwer wordt 
zich bewust van ‘de grenzen’ van de werkelijkheid en lijkt altijd het 
onderwerp van zijn driedimensionale werk. In zijn werk reageert 
hij op de historische achtergrond en de sociale context van de 
tentoonstelling en/of locatie. De installaties worden vaak aangeduid 
als	site-specific,	hoewel	site-responsive	een	nauwkeurigere	
omschrijving zou kunnen zijn. www.mazedeboer.nl
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Wijnand van der Horst - Lichtontwerper 
Wijnand van der Horst is lichtontwerper in disciplines als dans, 
opera, toneel, muziektheater, musea en architectuur. 
Eens begonnen als freelance lichttechnicus met een technische 
achtergrond. De laatste jaren heeft hij zich op artistiek niveau 
doorontwikkeld tot ontwerper. Dit door intensieve samenwerking 
met diverse lichtontwerpers, regisseurs en choreografen bij o.a. 
de Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet. Bij Henk van der 
Geest heeft Wijnand een tweejarig coachingstraject gevolgd om zijn 
ontwerpen verder inhoudelijk te verdiepen en zijn werkveld verder 
te vergroten. Naast zijn werkzaamheden als lichtontwerper heeft 
hij ruime ervaring op het gebied van theatertechniek, belichting 
en uitvoering. Wijnand werkt voor verschillende opdrachtgevers 
en theaters. Tot zijn opdrachtgevers behoorden o.a. Het Nationale 
Ballet, De Nederlands Opera, Opera Zuid en het creatieve collectief 
House of Makers. www.wijnandvanderhorst.nl
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Martijn Kramp - kostuumontwerper 
Martinus Johannes staat voor eigentijdse romantiek in schril contrast 
met	het	abstracte.	De	drijfveer	is	het	creëren	van	gedetailleerd	beeld	
op welke wijze dan ook. In 2007 studeerde Martijn J. Kramp af aan 
de Willem de Kooning Academie te Rotterdam als scenarioschrijver/
filmregisseur.	Al	snel	combineerde	Martijn	zijn	specialisatie	in	film	
met de magische wereld van theater. Na zijn werkervaring op de 
kostuumafdeling bij De Nederlandse Opera te Amsterdam is hij 
in	2010	gestart	met	Martinus	Johannes.	Een	combinatie	van	film,	
theater en kostuumontwerp. Deze kruisbestuiving van disciplines 
zijn inmiddels onafscheidelijk geworden en voeden elkaar op een 
bijzondere wijze.
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Florian Hellwig - Dramaturg
Florian Hellwig is dramaturg en programmamaker.
Hij studeerde germanistiek, literatuurwetenschap en geschiedenis 
aan de universiteiten van Bremen en Amsterdam waar hij in 1997 
cum laude afstudeerde met een doctoraal scriptie over de politieke 
functie van het absurdisme in de toneelstukken van Christoph Hein.
Florian is vaste dramaturg van het metamodernistische performance 
collectief Urland. Daarnaast werkt hij voor verschillende 
gezelschappen, collectieven en makers in verschillende disciplines: 
toneel,	bewegingstheater,	site	specific	theatre	en	muziektheater.	
Bij Toneelgroep Amsterdam werkte hij onder andere met Thomas 
Ostermeier aan de producties Spoken en De Meeuw. In het seizoen 
2013/14 was hij bureaudramaturg van TA en verantwoordelijk voor 
alle TA-Extra’s. Hij werkt samen met diverse makers en schrijvers 
die bezig zijn met hun metamodernistisch experiment. Binnen het 
Nederlandse muziektheater werkte hij o.a. met Paul Koek/
De Veenfabriek, Bo Tarenskeen, Boudewijn Tarenskeen en Wende. 
Hij is docent Dramaturgie en Theatergeschiedenis aan de HKU 
(Writing in Performance) en de AHK Theaterschool en gastdocent en 
studiebegeleider aan verschillende universiteiten en hogescholen. 
Hij verzorgt inleidingen en nagesprekken voor diverse theaters en 
festivals	zoals	het	Holland	Festival.	www.florianhellwig.com		
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Evert-jan de Groot - Repetitor 
Evert-Jan de Groot (1988) studeerde klassiek piano aan de 
conservatoria van Amsterdam en Utrecht bij Mila Baslawskaja, 
Hans Eijsackers, Martyn van den Hoek en Henry Kelder. Tevens is 
Evert-Jan	afgestudeerd	als	filosoof	aan	de	Universiteit	van	Utrecht.	
Als musicus heeft Evert-Jan een zeer brede ervaring, niet alleen als 
(solistisch) pianist, maar ook als hoornist (o.a. bij het USConcert, 
van welk orkest hij dit jaar tevens secretaris is, en het VU-orkest) 
en organist. Als zelfstandige ligt zijn nadruk op het begeleiden en 
coachen van operazangers, dat onder andere tot uiting komt in 
diverse opdrachten bij bijvoorbeeld Studio 32, Conservatorium 
Utrecht en De Nederlandse Reisopera (o.a. het bespelen van een 
Hammerklavier tijdens de productie van Così Fan Tutte en als 
repetitor bij Ariadne auf Naxos in 2016). Daarnaast begeleid hij 
diverse koren en instrumentalisten. www.evertjandegroot.com
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New European Ensemble 
Een breed publiek enthousiasmeren voor nieuwe muziek.
Met dat doel voor ogen is in 2008 het New European Ensemble 
opgericht. De musici spelen niet alleen in concertzalen traditionele 
programma’s. Ze combineren ook muziek met andere kunstvormen 
en snijden maatschappelijke thema‘s aan in fantasievolle 
programma’s. Bovendien spelen ze graag op alternatieve locaties. 
Ze tonen dat nieuwe muziek volop verbonden is met het ‘echte 
leven’. De nationale en internationale pers is vol lof over hun 
‘aanstekelijk enthousiasme’ (Nutida Musik) en ‘exemplarische 
uitvoeringen’ (de Volkskrant). De musici zijn ook internationaal 
actief als solisten, kamermuziekspelers en aanvoerders van 
instrumentengroepen in orkesten. Componisten uit binnen- en 
buitenland schrijven opdrachtwerken voor het ensemble. Dat zijn 
bekende namen als Klas Torstensson en Peter-Jan Wagemans, 
naast aanstormende talenten als Justin Christensen en Benjamin 
Staern - beiden zagen hun werk voor het ensemble met prestigieuze 
compositieprijzen bekroond. Het ensemble organiseert regelmatig 
festivals rond componisten: in 2009 drie dagen rond Arnold 
Schönberg, in 2011 een lang weekend rond Kaija Saariaho.
In 2013/14 was Magnus Lindberg composer in residence.
In 2015 stond Arvo Pärt centraal in een driedaags festival in de 
Haagse Grote Kerk. Gedurende het jaar organiseert het ensemble 
educatieve projecten, voor het basisonderwijs, middelbare scholen 
en compositiestudenten. www.neweuropeanensemble.com
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Joris Bulstra - Cinematograaf
Joris Bulstra, cinematograaf, is geboren in Maastricht. Op jonge 
leeftijd	ontdekt	hij	zijn	liefde	voor	tekenen,	bewegend	beeld	en	films	
maken.
Om	deze	passie	voor	film	verder	te	ontwikkelen,	begint	hij	aan	de	
Media en Design Academie in Genk, waar hij Televisie en Film 
studeert. Na het behalen van zijn Bachelor diploma, begint Joris aan 
de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Daar specialiseert hij 
izich in Camera en Licht.
Sinds 2013 werkt Joris als freelance cinematograaf aan diverse 
projecten.	Zowel	fictie	films,	commercials	en	documentaires.
www.jorisbulstra.com



DER KAISER VON ATLANTIS 37

Frerik de Jong - Biografie 
Frerik de Jong (1983) is onder de naam Kleinman Audio, freelance 
opnameproducer van klassieke muziek. Na zijn afstuderen 
aan het Koninklijk Conservatorium in 2006 deed hij tientallen 
opnameproducties met Nederlandse en buitenlandse topmusici. In 
zijn portfolio onder andere samenwerkingen met Willem Brons,
Nora Fischer, Maria Fiselier, Cello8ctet Amsterdam,
Berlage	Saxofoonkwartet,	Daniël	van	der	Hoeven,	Peter	Nilsson	en	
Amatis Piano Trio.
De samenwerking met componist Christiaan Verbeek leidde in 2014 
tot	een	Gouden	Kalf	voor	beste	filmmuziek	voor	de	Nederlandse	film	
Helium.
Met percussionist Niek KleinJan faciliteert Frerik de Percussion 
Canon: een meerjarig plan, geïnitieerd door tv-zender Brava waarbij 
op hoog niveau 50 videoclips worden geproduceerd van stukken 
voor slagwerk-solo.
Sinds 2014 runt Frerik met twee collega’s 7 Mountain Records, 
een onafhankelijk platenlabel voor klassieke muziek. De catalogus 
bestaat inmiddels uit 6 titels, allen eigen opnameproducties.
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Minke Marsiglia - Productie
Minke Marsiglia heeft productie gedaan bij Amsterdam Woods, 
magneet festival, doorgedraaid festival en verschillende 
voorstellingen bij de Veenfabriek. Daarnaast heeft zij verschillende 
creatieve concepten en kunstzinnige randprogrammering ontwikkeld 
en uitgevoerd op verschillende festivals onder de naam Fabelhaftig, 
een cultureel projectbureau wat zij heeft opgericht.

Wiard Witholt - de Keizer
Studeerde bij zangpedagoog David Wilson-Johnson en behaalde 
zijn Master diploma in 2005 aan het Amsterdams Conservatorium. 
Hij was daarna verbonden aan Opera Studio Nederland en 
vervolgens aan het Atelier Lyrique van de Opéra National de Paris. 
Wiard was prijswinnaar van het Cristina Deutekom Concours 2006 
en vertegenwoordigde in 2007 Nederland bij het BBC Cardiff Singer 
of the World Contest. Van 2009 tot 2014 was hij vast verbonden 
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aan het Anhaltisches Theater Dessau. Daar was hij te horen en 
te zien als o.a. Papageno	(Die	Zauberflöte),	Pietro (La Muette de 
Portici, Auber), Schaunard (La Bohème), Gugliemo in (Cosi fan 
tutte), Moralès en Le Dancaïre in Carmen, Bobinet in Offenbachs 
La vie Parisienne, Maestro in Donizetti’s Vive la Mama, Demetrius 
in Brittens A Midsummer night’s dream, Junius in Brittens The Rape 
of Lucretia en Eisenstein (Fledermaus). Daarnaast zong hij bij 
de	Nationale	Opera	van	België	te	Brussel	de	Berger in Pelléas & 
Mélisande, aan Opéra Royale de Wallonie Graaf Almaviva
(Le Nozze di Figaro), bij de Opéra National du Rhin Straatsburg de 
rol van Falke (Fledermaus) en bij het Teatro Real in Madrid
Frère Léon in St. François d’Assise van Messiaen. In 2014 zong hij 
de hoofdrol in Hiob, een (onvoltooide) opera van componist Erich 
Zeisl. Witholt was recent ook te horen als Alvaro in Reimsreisje 
naar Il Viaggio a Reims van Rossini, bij de Nationale Opera te 
Amsterdam en als Messager in de wereldcreatie van Penthesilea 
van de componist Pascal Dusapin in een spraakmakende productie 
van Pierre Audi (Nationale Opera in Brussel). De samenwerking 
met Dusapin werd voortgezet in Sydney waar Wiard de mannelijke 
hoofdrol in diens Passion vertolkte (Sydney Festival 2016).
Ook als concertzanger is Witholt actief in o.a. in Bach’s Matthäus- 
en Johannes Passion en diens Weihnachtsoratorium en in Brahms’ 
Ein Deutsches Requiem. www.wiardwitholt.nl
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Ellen van Beek - de Drummer
Als veelzijdig zangeres werkte mezzosopraan Ellen van Beek mee 
aan	producties	als	Ifigeneia	in	Aulis	bij	Toneelgroep	Amsterdam,	
de ‘opera’ Granida van P.C. Hooft, De Cornet (Rotterdamse 
Operadagen 2010) en Persona (Studio Minailo) Grachtenfestival 
2011. Zij zong rollen als Wellgunde in Das Rheingold/Wagner, 
Mercédès in Carmen/Bizet, Hänsel in Hänsel & Gretel/Humperdinck, 
Dorabella in Così fan tutte/Mozart, Messagiera in Monteverdi’s 
L’Orfeo,	Dritte	Dame	in	Mozarts	Die	Zauberflöte	en	Tisbe	in
La Cenerentola bij o.a. de Nationale Reisopera en Oerol Festival. 
Haar internationale debuut maakte ze bij The Bangkok Opera 
(Thailand) in de wereldpremière van Ayodhya en in The Rape of 
Lucretia als lid van Opera Studio Nederland. Terug in Nederland 
creëerde	zij	haar	soloprogramma:	Vrouwen,	Liefde,	Leven,	in	
regie van Klaus Bertisch, welke in 2014 in reprise ging door heel 
Nederland. Zowel in lied als in concertrepertoire is zij ook zeer 
actief. Haar oratorium- en symfonisch repertoire reikt van Matthäus 
Passion van Bach, Requiem van Mozart tot Siete Canciones 
Populares Españolas van de Falla, La Mort de Cléopâtre van 
Berlioz en Wesendonck Lieder van Wagner. Ellen is stipendiate 
van de Bayreuther Festspiele 2013, toegekend door Het 
Wagnergenootschap Nederland. www.ellenvanbeek.com
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Marijn Zwitserlood - de Omroeper
De bariton Marijn Zwitserlood voltooide in 2006 zijn opleiding aan 
het Conservatorium van Utrecht. Slechts enkele maanden later 
behaalde hij de tweede prijs op het Christina Deutekom Concours. 
Sindsdien neemt hij regelmatig lessen bij Manuela Ochakovski.
Hij zong solo in o.a. de volgende operaproducties: Het liefdeselixer 
van Donizetti- Dulcamara (KOW, Utrecht), ‘A Dog’s Heart’ van 
Alexander Raskatov - Detective (DNO, Amsterdam) en Noye’s 
Fludde van Britten - Noye (Muziektheater Hollands Diep).
Ook zong hij solo in o.a. de volgende oratoria: Petite Messe 
Solennelle - Rossini, de Requiems van Fauré, Brahms, Verdi 
en Mozart, de Mattheus en Johannes Passion van Bach en de 
Schöpfung van Haydn. www.marijnzwitserlood.com
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Jacques de Faber - de Soldaat
De in Houston (Texas) geboren, Nederlandse operazanger Jacques 
de Faber begon op jonge leeftijd met zingen bij het Rotterdams 
Jongenskoor in producties van Opera Ahoy.
Vervolgens zong hij bij het Jeugdtheater Hofplein talrijke solorollen 
in opera-jeugdproducties, zoals Radames in Aida, Macbeth en 
Don Giovanni in de gelijknamige producties. Bij het Jeugdtheater 
leerde hij Wolfgang Küssner kennen die hem klaarstoomde voor 
het conservatorium. Hij werkte onder andere voor het Brussels 
Operette Theater (Prodekan in Der Vogelhändler) en voor het 
Limburgs Symfonie Orkest zong hij de Nieuwjaarsconcerten. Als lid 
van het Opera Zuid huisensemble zong hij de rollen van Alvarez in 
Barbe-Bleue, Kuligin in Kát’a Kabanová, Cléon in L’Ivrogne Corrigé, 
1e priester en 2e Geharnischter in Die Zauberflöte, Yamadori in 
Madama Butterfly, Douphol in La Traviata en Dr. Blind in
The Fledermouse. Bij de Nederlandse Reisopera zong hij mee in het 
ensemble van Sweeney Todd en Madama Butterfly. Hij studeerde 
af aan het Conservatorium van Maastricht bij Axel Everaert en 
Conservatorio Santa Cecilia in Rome bij Anna Maria Ferrante. 
Momenteel studeert hij af aan het Conservatorium van Utrecht bij 
Jon Thorsteinsson als Master-student. www.jacquesdefaber.nl
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Donij van Doorn - het Meisje
De Nederlandse sopraan Donij van Doorn studeerde met 
onderscheiding af aan het Conservatorium van Maastricht, waar 
zij studeerde bij Mya Besselink. Daaropvolgend maakte zij deel 
uit van het ensemble van de Opera Studio Nederland. Ze volgde 
privélessen	bij	Roberta	Alexander	en	Mariëtte	Witteveen.	Zij	was	
laureaat bij de Nederlandse Vocalisten Presentatie en kreeg de 
Labberté-Hoedemakerprijs voor onderscheidend spel toegekend 
tijdens het Peter de Grote Festival in Groningen. Rollen die de 
veelzijdige sopraan vertolkte zijn Despina in Così fan Tutte, 
Lucia in The Rape of Lucretia, Susanna in Il Segreto di Susanna, 
Valencienne in Die lustige Witwe, Frau Anna Reich in Die lustige 
Weiber von Windsor, Miss Pinkerton in The Old Maid and the Thief, 
Second Woman in Dido and Aeneas, Ninfa in L’Orfeo, Lisa in
Das Land des Lächelns en Ottilie in Im Weißen Rößl. Op het gebied 
van concertzang soleerde Donij onder andere in Bach’s
Matthäus Passion, Johannes Passion en Weihnachtsoratorium, 
Mozart’s Requiem en Krönungsmesse, Händel’s Messiah, Haydn’s
Die Jahreszeiten, Rossini’s Petite Messe Solenelle en Gounod’s 
Messe Solenelle de Sainte Cécile. Daarnaast heeft ze een grote 
liefde voor het liedgenre. Zo bracht ze verscheidene recitals en 
heeft ze een uitgebreid liedrepertoire opgebouwd met een voorkeur 
voor het moderne lied. Onlangs was Donij onder meer te horen bij 
Holland Opera in de rol van Louise in 4 Musketiers waar ze eerder 
ook de rol van Sam in Suikertantes vertolkte.
www.donijvandoorn.com
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Erik Slik - de Harlekijn
Erik slik studeerde aan het conservatorium van Utrecht bij 
Henny Diemer en wordt momenteel gecoached door Margreet 
Honig.	In	2009	behaalde	hij	de	finale	van	het	Cristina	Deutekom	
Concours. Hij maakte deel uit van het Muziektheaterensemble 
van Theater&Philharmonie Thüringen (Duitsland) waar hij partijen 
vertolkte als: Fenton in Nicolais ‘Die lusitgen Weiber von Windsor, 
Sinowi in Lady Macbeth van Schostakowitsch, Mottel in Musical 
Anatevka, Camile de Rossillon in Die lustige Witwe, Rector 
Adams in Peter Grimes en Pylade in Gluck’s Iphygenie auf Tauris. 
Bij De Nationale Opera Amsterdam was hij te zien in Lucia Di 
Lammermoor, Fanciulla dell West, Parsifal en Die Soldaten. Bij de 
Nederlandse Reisopera zong hij o.a. Gonzalve in l’Heure Espagnole 
(Ravel) en Don Basiio in Le Nozze di Figaro (Mozart).
Hij werkte met dirigenten als Harmut Haenchen, Carlo Rizzi, 
Kenneth Montgommery, Richard Egarr, Charles Dutoit, Anthony 
Hermus en Ed Spanjaard. In 2015 zong hij de hoofdrol in de 
wereldpremiere van Jonathan Dove’s ‘The Day After’ bij Holland 
Opera, waar hij komend seizoen Don Ottavia in Mozart’s Don 
Giovanni op zich zal nemen. Hij maakte begin dit jaar zijn debuut in 
Zuid	Afrika	als	Tamino	in	Mozart’s	Die	Zauberflöte.
Naast opera is Slik een veelgevraagd concertsolist in binnen- en 
buitenland. Tot zijn repertoire behoren Händel’s Messiah, Bach’s 
Matthäus en Johannes Passion maar ook modernere werken als 
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Britten’s Spring Symfony en Henze’s Stimmen. Hij maakte sinds 
2014 deel uit van de Nederlandse groep Frommermann, een close 
harmony ensemble in de traditie van de Comedian Harmonists.
www.erikslik.com 

Nanco de Vries - de Dood
Nanco begon zijn zangstudie als bas aan het Utrechts 
Conservatorium bij Udo Reinemann en sloot deze cum laude af. 
In hetzelfde jaar was hij prijswinnaar van het Christina Deutekom 
concours en werd toegelaten tot de studie voor de Nederlandse 
Muziekprijs. Hij ontwikkelde zijn stem verder bij de Amerikaanse 
tenor James McCray en maakte internationaal carrière. Hij was 
de afgelopen jaren onder meer vast verbonden aan het Staats 
Theater Meiningen en vervolgens aan de Komische Oper te Berlijn. 
Momenteel is hij actief als freelance opera- en concertzanger.
Tot zijn laatste rollen behoren Wotan in Das Rheingold, Mephisto
in Faust van Gounod en Boris in Mussorsky’s Boris Godunov. 



DER KAISER VON ATLANTIS46 Presentatie  Theater Bellevue 16 december 2015 Rhoda Levine

Kerry Woodward



DER KAISER VON ATLANTIS 47Robin Coops

Frank Zielhorst



DER KAISER VON ATLANTIS48

Met Dank aan (alphabetische volgorde):

Fondsen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Fonds 21
Fonds 1818
Gemeente Leiden
Het Kersjesfonds
Janivo stichting
Juridische Faculteit - Leiden
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
NORMA Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
VIA ZUID
Voor de Kunst

Theaters:
AINSI - Theater aan het Vrijthof 
Compagnietheater
De Kleine Willem - Wilminktheater
Ins Blau
Orpheus concertzaal 

Andere bijdragen:
Albersen verhuur
Alfie	Sebastiaan	
Carel Alphenaar
Coridee
De Nationale Opera
De WAR
Drukkerij De Bink
Frank Roes
Frerik de Jong
Hans Nieuwenhuis
Henri Drost
HuReMa Consulting bv
Jan Spaans
Jos Posthuma
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