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THEY HAVE WAITED
LONG ENOUGH

Katharine Dain sopraan
Anna voor de Wind klarinet
Lucie Lelaurain duduk
Osama Abdulrasol qanun
Natalie Haynes verteller
Ragazze Quartet: 
Rosa Arnold viool
Jeanita Vriens-van Tongeren viool
Annemijn Bergkotte altviool
Rebecca Wise cello

PROGRAMMA

Aftab Darvishi *1987
Circe (libretto door Gaea Schoeters) 

Annelies van Parys *1975
Medea (libretto door Gaea Schoeters)

Calliope Tsoupaki *1963
Penelope (tekstfragmenten uit Homerus’ Odyssee, 
samengesteld door Gaea Schoeters)

Er is geen pauze in het programma.



Drie componistes geven stem aan drie mythische vrouwen 
die nu – eindelijk eens – hún verhaal mogen vertellen. 
Op initiatief van festival Wonderfeel creëerden Annelies 
van Parys, Aftab Darvishi en Calliope Tsoupaki nieuwe, 
hedendaagse klanken voor drie vrouwen die veel te lang 
in de marges van de grote Griekse mythes hebben staan 
wachten. Ze kleuren hun verhalen in met nieuw licht, 
nieuwe nuance en nieuwe slagkracht. 

De afgelopen jaren verscheen er een ware hoos aan boeken 
die een ander perspectief geven op de mannelijk 
georiënteerde Griekse mythen. Margaret Atwood geeft in 
The Penelopiad (2005) het woord aan Penelope, de vrouw 
van Odysseus. In The Children of Jocasta (2017) stelt 
Natalie Haynes zich voor hoe de verhalen over Oedipus 
en Antigone eruit zouden zien als de vrouwelijke personages 
in het middelpunt van de belangstelling zouden staan. 
Madeline Miller transformeert tovenares Circe, in haar gelijk - 
namige boek (2018), in een complex en tegelijk sympathiek 
karakter, die zich niet laat controleren door de mannen 
om haar heen. Precies dát hebben alle recente hertellingen 
gemeen: ze veranderen de oude verhalen over vrouwelijke 
onderwerping in een verhaal van ‘empowerment’ en moed, 
vol met hedendaagse resonanties. Ze vestigen de aandacht 
op de vrouwen die altijd naar de rand van het verhaal zijn 
verbannen; de slachto! ers van mannen, overlevenden van 
mannen, slaven van mannen. Of zoals Haynes het in haar 
boek A Thousand Ships (2019) verwoordt: ‘They have 
waited long enough for their turn. (...).’ In dit project staan 
drie van deze mythische vrouwen centraal: Penelope, 
Medea en Circe. 

Circe
De compositie voor/van Circe is grotendeels gebaseerd 
op het boek Circe van Madeline Miller, waarin zij een geheel 
eigen lezing van het personage geeft. Aftab Darvishi werd 
met name aangetrokken tot de manier waarop het 
moederschap Circe als vrouw verandert, en hoe het haar 
milder en minder wreed maakt, maar tegelijk ook meer 
vastberaden. Ze is namelijk vastbesloten Telegonus (haar 
zoon met Odysseus) voor onheil te behoeden, de godin 
Athene staat hem immers al vanaf zijn geboorte naar het 
leven. Miller verbindt het moederschap ook met verlies 
van onafhankelijkheid. Met de komst van Telegonus hebben 
de goden iets wat ze haar kunnen ontnemen, iets wat hen 
macht over haar geeft. En tegelijk maakt het haar als 
tovenares krachtiger. De liefde voor hem en haar 
vastberadenheid hem te beschermen, maakt haar sterker. 
Aftab Darvishi: “Interessant is dat ook Circe, net als 
overigens Medea, ‘er niet bijhoort’. Ze is weliswaar geboren 
als waternimf (en verwant aan de Titanen), maar ze is toch 
niet als zij. ‘I am not like them, I never was’, laat Miller haar 
zeggen. Ook bij Circe wordt haar ‘tweederangsburgerschap’ 
haar lot: het heeft haar gemaakt tot de heks die ze is, 
dankzij de hekserij is ze aan haar voorbestemde leven 
ontsnapt, en haar anders-zijn zal uiteindelijk haar lot 
bepalen. Ze verlangt zozeer mens te zijn – omdat ze de 
kracht ervan ontdekt: alleen wat eindig is, is waardevol.” 

De drie mythologische vrouwen hebben in elke compositie 
hun eigen instrument. Voor Circe heeft Aftab Darvishi 
gekozen voor de duduk bespeeld door Raphaëla 
Danksagmüller. De duduk is een oud Armeens dubbelriet 
blaasinstrument dat ook in andere regio’s van de Kaukasus 
en het Midden-Oosten wordt bespeeld. Het instrument 
verwijst speels naar toverkrachten die van oudsher worden 
toegedicht aan de fl uit. Ook grijpt het terug naar Darvishi’s 
eigen roots en daarmee ook naar haar eigen anders-zijn, 
geboren in Teheran en wonend in Amsterdam.

Medea
De invalshoek voor de compositie van Annelies Van Parys 
zijn de drijfveren van Medea. De opo! eringen die zij doet 
voor haar man Jason zijn buitengewoon. Ze verraadt haar 
vader, doodt haar broer en zijn oom. Het blijkt een 
onheilspad richting de keel grijpende kindermoord. Ondanks 
deze opo! eringen blijft ze een vreemde in Jasons land: 
gedoogd, maar nooit echt omarmd. Als Jason haar verlaat 
voor de koningsdochter Creüsa (ook wel Glauce), slaan 
bij Medea de stoppen door. Ze vreest dat als Jason met 
zijn nieuwe vrouw kinderen krijgt, ook hun zonen tweede- 
rangsburgers zullen worden. Van Parys en Schoeters 
hebben vanuit die logica de motivatie voor de gruwelijke 
kindermoord verschoven van wraak naar compassie. Medea 
wil haar kinderen beschermen voor hetzelfde lijden als 
zijzelf heeft gekend. 

Muzikaal vertaalt deze compassie naar een berceuse, een 
lied waarmee Medea haar kinderen voorgoed in slaap wiegt. 
Het wiegen wordt evenwel onderbroken door een (wrang) 
liefdeslied, waarin Medea Jason aan haar opo! eringen 
herinnert, zodat hem (en ons) duidelijk wordt waar het 
drama zijn oorsprong heeft: in de liefde. Medea verzucht 
het zelf in Euripides’ tragedie (vers 330): “!"# !"#, $%&'&() 
*%+'") ,) -.-/0 123.” [Ach, ach, hoe vreselijk slecht is de 
liefde voor de mens].



Penelope
Penelope kennen we uit de Odyssee van Homerus als de 
trouwe, wachtende vrouw van Odysseus. Kort nadat ze 
een zoon hebben gekregen, Telemachos, vertekt Odysseus 
met zijn leger om Helena terug te halen en Troje te 
vernietigen. Ondertussen probeert Penelope zich staande 
te houden tussen opdringerige vrijers, die willen dat ze 
hertrouwt. Het lukt haar hen jaren te misleiden en van zich
af te houden. Ze zegt aan de minnaars dat ze pas een keuze
zal maken als het kleed dat ze aan het weven is, een lijk- 
wade voor haar schoonvader, helemaal af is. ’s Nachts 
ontrafelt ze haar weefsels weer, zodat het weven eeuwig 
doorgaat. Of zoals Calliope Tsoupaki het omschrijft: “Zij 
weeft de tijd. Zij is gewoon daar, altijd op diezelfde plek.”

Net als Penelope zit Tsoupaki vaak maanden aan haar 
stukken te weven. Bovendien raakt Penelope haar, als 
Griekse, enorm. Zo vertrouwde Calliope me toe: 
“Penelope roept bij mij het verlangen op naar de Griekse 
stranden van mijn kinderjaren en de rust die rond die 
herinneringen hangt. En zo vind ik via Penelope mijn 
‘Odysseus-kant’ terug en mijn grote verlangen om terug 
te gaan. Zij roept bij mij ook het verlangen op om stil te 
kunnen staan, in de stilte te kunnen schuilen en daar 
veiligheid in te kunnen ervaren. Dat wil ik met Penelope 
uitdrukken: dat wachten zinvol is.” Calliope koos voor 
Penelope de qanun als solo-instrument, omdat het een 
instrument is dat ze associeert met de klank van de zee. 
“Als ik een qanun hoor, hoor ik als vanzelf de golven 

ruisen. U zult het straks herkennen, het rollen van de 
golven. Of misschien ook wel de golvende beweging van 
het weven van een de lijkwade, want de qanun doet met 
al die snaren natuurlijk sterk aan een weefgetouw 
denken.” Als ze dan uiteindelijk een wedstrijd organiseert 
met de boog van Odysseus – om te trouwen met diegene 
die het lukt de boog te spannen en een pijl door 12 bijlen 
te schieten – wint niet een van de vrijers, maar een oude 
bedelaar. Uiteraard is het Odysseus zelf die vervolgens 
alle vrijers doodt. Penelope werd vaak als de ideale 
echtgenote neergezet: wachtend en trouw. Maar hoe 
waren die jaren voor haar? Hoe was het voor haar om te 
horen over Odysseus’ relatie met Circe en Calypso? 
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