


Synopsis

We bevinden ons in een klein Siciliaans dorpje aan het eind van de
negentiende eeuw. Het is Pasen en men maakt zich op om naar de
kerk te gaan. Santuzza, een dorpsmeisje, bezoekt Mamma Lucia, de
waardin van de plaatselijke taverne, om haar nood te klagen over
Turiddu, Mamma Lucia’s zoon.

Turiddu heeft Santuzza verleid waardoor ze nu zwanger is, terwijl
hij tegelijkertijd een relatie heeft met Lola, de vrouw van Alfio, die
voerman is en met zijn paardenkar wijn bezorgt in de omgeving.

Mamma Lucia reageert weifelend en kiest aanvankelijk geen partij.
Als ze echter met eigen ogen ziet hoe wreed Turiddu Santuzza
afwijst en vernedert, neemt Mamma Lucia, met behulp van de
vrouwen uit de gemeenschap, het recht in eigen hand…

Deze productie wordt opgedragen aan
Job Brüggen

Coraggio e pronta guarigione, amico caro!
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Rosenstock-Huessy Huis



Mascagni’s meesterlijke haastklus

Pietro Mascagni (1863-1945) was een bakkerszoon uit Livorno. Al
toen hij klein was werd het duidelijk dat hij bijzonder muzikaal
was, en op zijn negentiende jaar ging hij dan ook compositie
studeren aan het Verdi-conservatorium te Milaan. Eigenlijk had hij
helemaal geen geld om te studeren, maar dankzij de financiële
steun van een kunstminnend baron kreeg hij het toch voor elkaar.

Op het conservatorium ontmoette Mascagni Giacomo Puccini, met
wie hij bevriend raakte. De toen nog volstrekt onbekende
componisten to be woonden uit armoede zelfs een tijdje samen op
een verdiepinkje, met als enige rijkdom een partituur van Wagners
Parsifal, die ze samen gekocht hadden.

Mascagni vond de muziekstudie geestdodend, verliet na twee jaar
zonder diploma het conservatorium en werd korte tijd dirigent van
een rondtrekkend operagezelschapje. Daarna werkte hij een jaar bij
een operettetheater in Parma om zich uiteindelijk als pianoleraar te
vestigen in het zuidelijke Cerignola. Hij componeerde in deze
periode ook al operamuziek, maar omdat hij geen librettist
(tekstschrijver) kon betalen wilde dat niet erg vlotten.

Op een dag las Mascagni bij toeval dat er een componeerwedstrijd
uitgeschreven was door een muziekuitgeverij. De opdracht was:
schrijf een korte opera in één akte. Mascagni besloot onmiddellijk
om mee te doen, maar had geen libretto en ook vrijwel geen tijd,
want de wedstrijd was al een tijdje bezig en de deadline naderde
binnen een paar weken.

Daarom riep hij de hulp in van zijn boezemvriend ‘Nanni’, de
schrijver Giovanni Targioni Tozzetti. Nanni schreef, met behulp van
weer een andere vriend, razendsnel een libretto voor Mascagni:



Cavalleria Rusticana (‘boeren-eer’). De tijdsdruk was zó gigantisch
dat Nanni af en toe maar een paar rijmende zinnetjes op een
briefkaart schreef en die naar zijn componerende vriend stuurde,
zodat die weer even vooruit kon. Je kunt dit in de opera terugzien
door de vele herhalingen in de teksten: op die manier werd de
kleine hoeveelheid tekst opgeblazen als een soufflé waardoor de
scènes toch de benodigde lengte kregen.

Cavalleria Rusticana won de hoofdprijs en begon nog in hetzelfde
jaar aan haar triomfale zegetocht over de wereld. Pietro Mascagni,
de bakkerszoon uit Livorno, was in één klap wereldberoemd. Hij
had veel geld, bereikte een hoge leeftijd en leidde een veelbewogen
leven.

Maar het geweldige succes had ook een keerzijde: Mascagni moest
de rest van zijn loopbaan steeds maar weer opnieuw diezelfde
opera dirigeren, ook omdat hij na deze klapper nog maar weinig
opzienbarends heeft gecomponeerd. Hij bleef het wel proberen en
kwam gedurende zijn leven met een bonte verzameling opera’s: de
legende van Lady Godiva, een sprookjes-opera (‘De twee houten
klompjes’), een propaganda-opera voor Mussolini die over keizer
Nero ging… Maar wát hij ook deed, hij was en bleef de man van de
Cavalleria.

Zelf verzuchtte hij daarover: ‘Ach! Ik was al koning voordat ik
gekroond was!’





Solisten
Irene Hoogveld - Santuzza
Sopraan Irene Hoogveld studeerde in
2019 cum laude af aan de Guildhall
School of Music & Drama in Londen,
UK. Ze kreeg haar bachelor cum laude
in 2017 van ArtEZ Hogeschool voor de
Kunsten.

In 2021 zong Irene Vreemde Prinses
(Rusalka) met Opera Compact, en
Santuzza met Opera op ‘t Hogeland. In
2020 werkte ze mee aan de wereldpremière van Ritratto i.s.m. De
Nationale Opera. Eerder zong Irene Jay (Cunning Little Vixen) met
het London Symphony Orchestra, en Gilline/Dame van Dudzeele
(Thijl) met het Utrechtsch Studenten Concert.

Irene zong concerten met de Nederlandse Reisopera, het
Grachtenfestival Amsterdam en British Youth Opera. Gedreven door
een passie voor hedendaagse klassieke muziek creëerde Irene in
2020 haar opera-initiatief EER(S)T DE DAME.

Milan Faas - Turiddu
Milan Faas studeerde klassieke zang aan Codarts, waar hij les kreeg
van Charlotte Riedijk en Marcel Reijans. Vanaf 2020 is Milan in de
leer bij Jeannette van Schaik.

Bij stichting De Kleine Opera is hij vaste gast en speelde hij in
producties als Costa Concordia in 2015 en De Zaak Mata Hari in
2017. In 2018 zong hij enkele rollen in de voor de International
Opera Awards-genomineerde operaproductie Thijl 2018. In 2021



speelde hij de rol van Pong in de
opera Turandot bij het
operagezelschap Bel Canto, en zong
hij de rol van Jacques de Slak in de
gelijknamige kinderopera van Panos
Gklist.

Vanaf 2019 werkt Milan tevens als
freelancer bij het koor van de
Nationale Opera, Consensus Vocalis
en vanaf 2020 bij Cappella
Amsterdam. Ook zingt hij solo bij
diverse kamerkoren in Nederland
waaronder het Haarlems Bach
Ensemble en Kamerkoor Rondo.

Jop van Gennip - Alfio
Bariton Jop van Gennip (1995) is geboren in Haarlem. Tijdens zijn
opleiding Muziektheater klassiek op de Fontys Hogeschool voor de
kunsten kreeg hij o.a. les van Marcel
Boone, Harry Ruijl en Mark van
Nispen.

Jop zong na zijn studie onder andere
rollen bij  Opera Spanga, Het Opera
Forward festival en bij het Brabant
Koor. In 2022 is Jop naast de
Cavalleria Rusticana te zien bij:
Opera Zuid, Opera Spanga, André
Rieu, De Nationale Operette en
Bachkoor Holland.



Naast het werk in de opera treedt Jop veelvuldig op met het duo
Kleine Mannen, Grote Stemmen (met tenor Pim van Drunen). Ook
zingt hij veel huisconcerten en bij woonzorgcentra onder de naam
Aria’s aan de Deur (www.ariasaandedeur.nl).

Xandra Mizée - Mamma Lucia
(tevens artistieke leiding, hertaling & regie)
Xandra Mizée (Haarlem, 1963)
studeerde in 1988 als zangeres en
zangdocente af aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam.

Ze zong solorollen in zowel opera,
operette, oratorium en liedkunst.
Daarnaast werkte ze jaren bij het
koor van de Nationale Opera en
Kamerkoor Nieuwe Muziek. Met
Frank Groothof trad ze als zangeres
op in diens familievoorstellingen en
begon daar ook als tekstschrijfster.

Sinds 2011 is ze artistiek leidster van Stichting De Kleine Opera. Zij
hertaalde de opera Suor Angelica van Puccini in het Nederlands, die
door de Stichting in 2012 op de planken werd gebracht met Francis
van Broekhuizen in de titelrol. Hierna volgde in 2013 Purcells Dido
and Aeneas, eveneens hertaald. In 2015 kwam de opera Costa
Concordia tot stand, waarvan ze het libretto zelf schreef. In 2017
voerde de stichting ‘De Zaak Mata Hari’ uit, een pastische opera
waarvan het libretto eveneens door Xandra is geschreven.
Zowel directie als regie doet ze altijd zelf.

Sinds enige jaren vormt Xandra, samen met Stella Brüggen en Minki
Gyles, het regietrio The Weird Sisters, dat afgelopen seizoen de



opera Macbeth van Verdi heeft geregisseerd in een productie van
VO Belcanto in IJmuiden. Bij dit gezelschap heeft het trio ook de
opera Turandot van Puccini geregisseerd; uitvoeringen waren in
oktober 2021 in de stadsschouwburg te Velsen.

Stella Brüggen - Lola (9, 10, 16, 17 en 30 april, 1 mei)
Stella is een Haarlemse mezzosopraan
die dit jaar afstudeert aan het
conservatorium van Rotterdam, waar ze
les krijgt van Charlotte Riedijk. Nog
tijdens haar studie werd ze aangenomen
als vaste eerste alt bij het
gerenommeerde ensemble Wishful
Singing, waar ze onder andere
meewerkte aan projecten als Zing je sterk
en Der müde Tod. In de zomer van 2022
zal ze Suora Zelatrice vertolken in Suor
Angelica van Puccini aan de Berlin Opera
Academy.

Stella doet sinds jaar en dag mee aan de producties van De Kleine
Opera. Zo zong ze de rol van Geest in Dido en Aeneas en la
Moldavica in Costa Concordia. In 2017 zong ze de titelrol in De Zaak
Mata Hari, waarna ze besloot haar carrière in marketing af te
breken en zang te gaan studeren. Ze heeft die beslissing nooit
betreurd.

Albina Gitman - Lola (23 en 24 april)
Albina Gitman is een Russische sopraan
die op haar negende begon in het
Nationale Radio- en Televisiekoor van
Rusland. Ze nam deel aan verschillende
operaproducties en concerten in



Rusland, Oostenrijk, Griekenland, Croatië, Zwitserland, België,
Frankrijk, Duitsland en Nederland.

In 2015 ging ze naar het beroemde Gnessin Muziekcollege in
Moskou en studeerde daar opera en zang bij de beroemde bariton
van het Bolshoi-theater Andrey Grigoriev. In 2016 won ze het zesde
Elena Obraztsovaconcours voor Jonge Operazangers in
Sint-Petersburg. In 2017 won ze de 3e prijs bij het Internationale
Festival en Concours voor de kunsten in Wenen. Later dat jaar nam
ze deel aan de Mozarteum-academie in Salzburg, waar ze
masterclasses volgde bij prof. Andreas Macco.

Momenteel studeert ze aan Codarts bij Charlotte Riedijk. In 2019
ontving ze de Codarts Talent Grant, een beurs voor uitstekende
studenten aan het Rotterdams Conservatorium, waar ze ook
masterclasses krijgt van onder ander Henk Neven, Marcel Reijans
en Margreet Honig.

Maurice van Schoonhoven - piano
Maurice van Schoonhoven (1984) studeerde bij Bernd Brackman in
Amsterdam, bij Maria
João Pires in Portugal, en in Berlijn bij de Russische pianiste Elena
Richter, voormalig assistent van de vermaarde Heinrich Neuhaus.

Zijn duizelingwekkende techniek en veelkleurig toonpalet werd
met allerlei prijzen bekroond: zo won hij in 2001 de Rotterdamse
Pianodriedaagse, in 2002 het vermaarde Königin Sophie Charlotte
Concours in Duitsland, en in 2004 het Theater aan de
Paradeconcours te Den Bosch.

Maurice gaf o.a. concerten in
Engeland, Frankrijk, Roemenië en
Berlijn. In 2018 speelde hij met de



Mokum Symphony o.l.v. Joan Berkhemer het Derde Pianoconcert
van Rachmaninoff. Tevens nam hij een cd op met werken van Jan
van Amerongen. Zijn repertoire is breed, met een accent op de grote
romantische pianoliteratuur.

Georgi Tsenov - marimba & percussie
Georgi Tsenov is een Bulgaarse
percussionist, educator en dirigent.
Hij behaalde zijn master cum laude
aan Codarts Rotterdam en won
verscheidene prijzen als timpanist
en percussionist. Hij werkte met
verschillende orkesten, zowel in
Bulgarije (Sofia Philharmonic
Orchestra, Bulgarian National Radio
Orchestra) als in Nederland
(Residentie Orkest, Sinfonia
Rotterdam, Percossa e.a.) en speelde
onder dirigenten als Arie van Beek,
Antony Hermus, Susanna Malkki,
Enrique Mazzola, Reinbert de Leeuw, Yanick Nezet-Seguin en Valery
Gergiev. Hij is solo-timpanist bij het Mannheim Philharmoniker.

Op de marimba heeft hij een geheel eigen methode om klank voort
te brengen, en bracht onlangs de cd
‘Hands of Time’ uit met muziek voor orgel
en percussie. Als percussionist en dirigent
tourt hij door heel Europa.

Eudald Ribas Padrosa - contrabas
Eudald Ribas Padrosa (geboren in 1998)
is momenteel bezig zijn master te halen



aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Théotime
Voisin.
Hij leert graag van andere contrabassisten, zoals Pierre Emmanuel
de Maistre, Julio Pastor, Wies de Boevé, Luis Cabrera, Gunars
Upatnieks, Nicky Schwartz en Yann Dubost.

Hij heeft gespeeld bij verscheidene orkesten, zoals het Nederlands
Radio Philharmonisch, Het Balletorkest, The Basque Country
Symphony Orchestra (OSE), the Symphony Orchestra of the Balearic
Islands, Sinfonio Rotterdam en het Mallorca Kamerorkest. In 2022
werd hij geselecteerd voor het Schleswig Holstein Muziekfestival.

Jasper Swank – Componist
Jasper Swank (1988) studeerde Docent Muziek in Rotterdam
waarna hij er zelf les gaf. Thans geeft hij algemene muziekles op
basisscholen en particuliere theorie- en pianoles in Heemstede. Met
jarenlange ervaring en een breed repertoire van klassiek tot jazz en
van soul-funk tot
elektronische beats weet hij
mensen van jong tot oud te
inspireren. Het brede oeuvre
komt naar voren in zijn
composities, waarin altijd
invloeden van verschillende
genres te vinden zijn.



Restaurant de Kloosterkeuken

Binnen de oude muren van dit gebouw is eeuwenlang gedacht en
geleefd vanuit (wie kent ze nog?) de zeven werken van
barmhartigheid. In die gedachte zijn er pelgrims verwelkomd die
op hun tocht naar Santiago de Compostela een slaapplaats nodig
hadden.

In de loop der eeuwen werden hier wezen verzorgd, armen
opgevangen en onderduikers verborgen gehouden. En juist in dit
gebouw met z’n charitatieve verleden is tegenwoordig restaurant
De Kloosterkeuken gehuisvest.

De Kloosterkeuken is een leerstage opleidingsbedrijf, waar
jongeren die – om wat voor redenen dan ook – in het reguliere
onderwijs zijn uitgevallen, opgeleid worden tot kok. Een goede kok
kan altijd aan het werk en de sfeer waarin hier het vak geleerd
wordt is praktisch, warm en ambachtelijk. Het concept is modern…
en toch zo oud als de weg naar Santiago.

Onze gastvrouw op deze avond is kokkin/leermeesteres Lonneke
van Dijk, die ons, samen met haar jonge team, op een Siciliaanse
maaltijd trakteert.



Het Rosenstock-Huessy Huis
(voorheen het Sint-Jacobs Godshuis)

Op 6 maart 1437 besloot Lysbeth Jan Bette Heinricxzoon, een
Haarlemse weduwe, haar huis aan de huidige Antoniestraat te
bestemmen tot gasthuis voor arme lieden. Zij koos als naam Het
Sint Jacobs Gasthuis, gewijd aan de apostel Sint Jacobus de
Meerdere.

Sindsdien heeft het uit deze schenking gegroeide
gebouwencomplex onderdak geboden aan een reeks van
activiteiten, gericht op zorg voor zorgbehoeftigen van allerlei aard.
De vorm en inrichting van deze activiteiten veranderde in de loop
der eeuwen, zich aanpassend aan maatschappelijke en bestuurlijke
veranderingsprocessen. Ook de naam van het complex veranderde
ondertussen in Het Jacobs Godshuis.

De activiteiten bleven in de kern voldoen aan de wens van Lysbeth:
zorg voor de kwetsbaren. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen
recht heeft op een menswaardig bestaan en een samenleving met
een blijvende groep achterblijvers weinig of geen toekomst heeft.

In 1972 koopt een groep van vier echtparen het gebouwencomplex
en start daarin de Vereniging Rosenstock-Huessy. Zij vormen een
woon-, leef- en werkgemeenschap en stellen hun deuren open voor
mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in
de maatschappij. In 1988 wordt de vereniging omgezet in een
stichting.

In 2015 wordt het vastgoed door de stichting overgedragen aan
Stadsherstel Haarlem B.V., een dochter van Stadsherstel Amsterdam
N.V., kortweg Stadsherstel. Daarmee werd een zekere toekomst



gecreëerd voor de instandhouding van dit historische complex. De
stichting zet zich verder in voor het ondersteunen van de
maatschappelijke doelstellingen binnen het RHH.



Gezongen teksten

Turiddu
O Lola, mijn Doornroosje, mijn Sneeuwwitje
Mijn Rozerood, mijn kersje zonder pitje
Zalig de man die dit meisje ooit kuste
Maar daardoor geen vrouw ter wereld nog ooit meer lustte
Bloed aan je deurpost; tóch wil ik naar binnen
Mijn madeliefje, jou wil ik beminnen
En als de Dood mij daarvoor dan komt halen
Zal ik die prijs met hart en huid betalen!

Vrouwen:
Lelieblank bloeien de sinaasappelbomen
De liefde zal komen
Wie wordt er de bruid?
Dit is de tijd van de tederste dromen
Mijn schat is gekomen
Zijn kus schroeit mijn huid
Nu zingt de leeuwerik tintelend hoog zijn aubade
Mijn ziel zingt mee…
Straks is het liedje uit.

Mannen:
Wij zwoegen voort
En lang zijn onze dagen
De bries waait ver gezang in onze oren
Een lied, vol, vol van fluisterzoete vragen
Vermengt zich met geritsel van het koren
Mijn hart, verlangend naar liefde, voelt als herboren
Laat het lied nog eens horen, nog één keer horen.



Vrouwen:
Kom, leg je taken nu neer
De Goddelijke Vrouwe verblijdt Zich thans in onze Heer.

Santuzza:
Help me, mamma Lucia

Mamma Lucia:
Santuzza, wat is er?

Santuzza:
Waar is uw zoon?

Mamma Lucia:
Waarom kom jij hier om mijn zoon te zoeken?

Santuzza:
Dat mag ik toch wel vragen?
Ik moet het weten: waar is Turiddu?

Mamma Lucia:
Geen idee, geen idee
Ik wil geen problemen

Santuzza:
Mamma Lucia! Ik kan alleen maar huilen…
Wees als de Lieve Heer voor Magdalena!
Antwoord me alstublieft: waar is Turiddu?

Mamma Lucia:
Hij is vanwege de wijn naar Francofonte

Santuzza:



Nee! Hij was vannacht nog middenin in het dorp!

Mamma Lucia:
Wat zeg je, wat zeg je?
Maar hij kwam vannacht niet thuis…
Kom maar

Santuzza:
Nee nee, ik mag hier niet naar binnen
Ik mag niet naar binnen, nee!
Ik ben een verdoemde
ik ben in staat van zonde!

Mamma Lucia:
Maar kind, wat wil je dan van mijn jongen?

Santuzza:
Ik weet niet wat ik doen moet…

Alfio:
Paardje loopt in volle draf
Heuvel op en heuvel af
Wat een geweldig beest!

Wat het ook voor weer mag zijn
Ik rij rond met kratten wijn;
Werken is zo een feest!

Voerman ben ik voor de lol
Dit hou ik nog jaren vol
Overal kom ik, overal ben ik geweest!

Mannen:



Kijk hem daar eens even
Wat een lekker leven
Zie hem eens gaan en staan

Kijk hem daar eens even
Wat een lekker leven
Het is een beste baan
Overal gaan en staan

Alfio:
Ach, wat een leven!

Mannen:
Een bovenstebeste baan
Het is een mooi bestaan

Alfio:
Thuis wacht mijn schone Lola
Met pizza gorgonzola
Zo zorgzaam, lief en trouw

Ze draagt haar mooiste stola
Ze doet hem af en… hola!
Ach… wat een mooie vrouw…

Ik ben zelf mijn eigen baas
Kom naar huis toe voor de Paas
Terug van weggeweest
‘t Is pasen, o wat een feest!

Koor:
Hij is terug van weggeweest, van weggeweest
‘t Is Pasen en ‘t is feest!



Mamma Lucia:
Welkom thuis, lieve Alfio
Jij bent ook altijd vrolijk en blij!

Alfio:
Mamma Lucia
Heeft u die oude wijn nog steeds op voorraad?

Mamma Lucia:
Niet meer; Turiddu ging die toch juist weer halen?

Alfio:
Hij is nog hier
Ik zag hem bij mijn huis, zojuist, vroeg in de ochtend

Mamma Lucia:
Nee toch?

Santuzza:
Niks zeggen!

Alfio:
Ik ga naar huis toe
Gaan jullie maar ter kerke

Koor:
Regina coeli laetare
Quia quem meruisti portare
Resurrexit sicut dixit
Alleluja!

Allen:



Prijs de Heer Die de dood heeft verslagen
Die de ijzige tombe ontsloot…
Prijs de Heer Die ten eeuwigen dage
Naar de hemelse glorie ontvlood
Alleluja!

Mamma Lucia:
Waarom mocht ik van jou geen woord meer zeggen?

Santuzza:
Voordat uw zoon in dienst ging
Had hij zijn hart verloren
Aan Lola, en hij heeft haar toen
Eeuwige trouw gezworen
Turiddu heeft haar eeuwig trouw gezworen

Maar zij trouwde met Alfio
En om haar te vergeten
Bood hij mij toen zijn liefde
Suste mijn bang geweten

Mijn eer… verloren!

Die lellebel heeft hem van mij gestolen
Zij heeft haar man voor gek gezet
Mijn lief van mij gestolen
Mamma Lucia! Ik ben wanhopig...

Afgedankt en verstoten
Eerst gebruikt, toen afgeschreven
Wat rest er van mijn leven?
Niets meer dan angst en beven
God sta me bij, ik leef in angst en beven



Mamma Lucia:
Here, bewaar ons!
Wat kom je me vertellen; en dat op deze paasdag?!

Santuzza:
Ik ben verloren!
Verdoemd! Verloren!
Ik wil u vragen om straks voor mij te bidden
En voor het leven in mij
Straks komt Turiddu
Dan kan ik hem nogmaals om ontferming smeken
Ik moet hem nogmaals om ontferming smeken

Mamma Lucia:
Wees dit meisje genadig, O lieve Vrouwe!

Turiddu:
Nee máár: Santuzza?

Santuzza:
Ik stond te wachten

Turiddu:
‘t Is Pasen, moet jij niet de kerk in?

Santuzza:
Ik ga niet. Ik moet je spreken

Turiddu:
‘k Ga naar mijn moeder

Santuzza:



Ik moet je spreken!

Turiddu:
Niet hier! Niet nu!

Santuzza:
Waar heb je gezeten?

Turiddu:
Zeg, wat bedoel je? In Francofonte!

Santuzza:
Nee, nee, je liegt!

Turiddu:
Wel waar, je kletst maar wat
‘k Was voor de wijn op pad

Santuzza:
Keiharde leugens!
Ik zag je lopen, daarginds op de weg
Ze hebben je gezien, vanmorgen vroeg,
pal naast de voordeur van Lola

Turiddu:
Wat?! Je bespiedt me!

Santuzza:
Nee! Nee, ik zweer het
Het werd ons net verteld door haar man Alfio die hier zoëven was

Turiddu:
En zó beloon jij mijn liefde voor jou dus?!



Wil je me dood soms?

Santuzza:
Oh! Hoe kun je dat zeggen?

Turiddu:
Laat me met rust jij, huilebalk!
En denk maar niet dat ik me van jouw gejammer
hoegenaamd iets aantrek

Santuzza:
Hou jij van Lola?

Turiddu:
Nee

Santuzza:
Ach, zij is ook veel mooier

Turiddu:
Stop met die onzin

Santuzza:
Wel waar, wel waar, jij houdt van Lola
Dat valse kreng heeft jou volkomen in haar macht

Turiddu:
Ik ben je slaaf niet, let op je woorden
Jouw jaloezie zal mij ruïneren

Santuzza:
Scheld me maar uit, je kunt slaan, me vermoorden
Dat zal mijn liefde voor jou niet deren



Niets kan mijn liefde, mijn liefde deren
Dit vuur verteren

Turiddu:
Hou op, Santuzza, let op je woorden
Ik laat me echt niet door jou chanteren

Santuzza:
Ik ben tot zonde verleid en bedrogen
Hoe zou ik mij nog kunnen verweren?!
Niets kan mijn liefde, mijn liefde deren
Turiddu, zie mij toch in de ogen

Lola:
Geen bloem zo mooi als jij!
Geef me geen dure, pralende boeketten
Ik wil alleen jou in mijn vaasje zetten

O! Turiddu, ik ben op zoek naar Alfio

Turiddu:
Ik zou het niet weten, helaas

Lola:
Hij is misschien nog bij de hoefsmid, en zal zo wel komen
Nee máár… volg jij de hoogmis op het kerkplein?

Turiddu:
Santuzza zei me net nog…

Santuzza:
‘t Is vandaag de dag van Pasen
Voor de Heer blijft niets verborgen



Lola:
Moet jij niet naar de mis dan?

Santuzza:
De mis is voor diegeen die weet dat hij van zonden vrij is

Lola:
Nou, dan dank ik de hemel en kus de aarde

Santuzza:
Daar doe je goed aan! Wat godvruchtig, Lola!

Turiddu:
Kom mee dan, vooruit nou
Ik heb hier niks te zoeken

Lola:
Ach, blijf toch bij haar

Santuzza:
Ja, wacht nou, wacht nou, ik moet je nog wat zeggen!

Lola:
Dat de Heer jullie helpe! Ik ga naar binnen

Turiddu:
Wat je zei daar… hoe bestáát het?!

Santuzza:
Deze keuze heb jij gemaakt…

Turiddu:



O, in Godsnaam!

Santuzza:
Maak me maar dood, dan!

Turiddu:
Nee!

Santuzza:
Turiddu, blijf bij me!

Turiddu:
Weg!

Santuzza:
Ik heb je nodig!
Nee, nee Turiddu, blijf hier want ik moet met je praten
Ik ben voor altijd en eeuwig de jouwe…
Wil je me dan zomaar verlaten?
Laat me mijn liefde toch niet berouwen
Ik ben de jouwe!

Turiddu:
Steeds weer hetzelfde, wil je dat laten?
Krols als een kat loop je maar te krijsen
Hou eens op met dat zeuren, hou op met dat blaten
Spijt na de zonde zal je niet baten
Iemand als jij heeft weinig te eisen

Santuzza:
Je ruïneert me… verwoest mijn leven
Liefste, blijf nog even
Zonder jou heb ik geen leven



Turiddu:
Kun je niet zwijgen
Goedschiks of kwaadschiks wil je me krijgen

Santuzza:
Niets dat je doet zal mij laten zwijgen
Als je me wegstuurt is mijn leven voorbij
Doe me dit niet aan, Turiddu, blijf bij mij!

Turiddu:
Laat me los, laat me vrij
Doe me dit niet aan, Santuzza, en laat me vrij!

Santuzza:
Wacht maar!

Turiddu:
Denk je dat ik me laat bedreigen?

Santuzza:
Voor jou… Vervloekte Pasen!
Verrader!

Santuzza:
Ach, als door God gezonden… lieve Alfio.

Alfio:
Op welk punt is de viering?

Santuzza:
Bijna ten einde. Alfio, luister:
Lola zit daar samen met Turiddu!



Alfio:
Wat zeg je dáár nou?!

Santuzza:
Terwijl jij je paard ment bij nacht en ontij
Om voor je vrouw te zorgen, gaat zij…
Belazert zij je met Turiddu!

Alfio:
Wat!? Santuzza, in godsnaam, Sannie, wat zeg je…

Santuzza:
De waarheid.
Turiddu bedroog me, hij heeft me verlaten
Hij heeft me verlaten, mij onteerd en verlaten
Vanwege Lola deed hij mij dit aan
Turiddu, Turiddu, je hebt me bedrogen…

Alfio:
Ach Lola, mijn Lola, je hebt me voorgelogen…

Santuzza:
Alfio, op mij kun je vertrouwen
Van mijn woord kun je op aan
Want tot mijn schande, tot mijn diep berouwen
Is wat ik zeg de waarheid: zo is het gegaan, lieve Alfio,
En nóg kan ik hem niet haten, Turiddu niet haten,
Al heeft hij mij dit alles aangedaan

Alfio:
Mijn lieve Sannie, bedankt voor je vertrouwen



Santuzza:
O God, had ik je dit maar nooit gezegd

Alfio:
‘t Is onverdraaglijk! Ik zweer je op mijn leven
Turiddu! Op mijn leven:
Ik eis mijn recht, mijn bloedig recht!
Je hebt mijn eer geknecht!
Turiddu, bij mijn leven: ik zal je niet vergeven
Ik wil je bloed; pas dán kan ik vergeven
Ja, vóór vanavond is het pleit beslecht
Jij schurk! Bereid je voor op dit gevecht
Jouw bloed zal vloeien want ik eis mijn recht!

Mannen:
En nu maar gezellig op huis aan,
Daar waar mijn schattebout de taart vast klaar heeft, komaan!
Hoera, ‘t is Pasen, Christus is weer opgestaan, en nu koffie, komaan.

Vrouwen:
En nu dan maar snel weer op huis aan
Ik heb de appeltaart nog in de oven, komaan!
Wat zal mijn schat daar straks toch weer verrast van staan
Nu snel huiswaarts, komaan.

Koor:
Naar huis toe, naar huis toe, op huis aan
De Heer is opgestaan
Nu wacht de koffie, komaan!

Turiddu:
Zeg mooie dame, waar ga jij naartoe
Zonder Turiddu ‘dag’ te zeggen?



Lola:
Ik moet huiswaarts, want ik ben op zoek naar Alfio

Turiddu:
O, die komt zo wel naar het plein toe
Maar vrienden, eerst nog dit:
Een sprankelende Paasdronk!

Is je dag niet om te pruimen
Laat de wijn dan bruisend schuimen
Om je zorgen op te ruimen
is’t het beste medicijn!

Lekkerder dan alle vrouwen
Kon ik met die fles maar trouwen
Nee dat zou me niet berouwen
Niets is beterder dan wijn

Ja, de wijn maakt het leven leefbaar
Wie hem om heeft loopt wel wat scheef, maar
Heb je wijn dan zeg ik: geef maar
Wijn verzacht de hartepijn!

Wijn verjaagt tenminste even
Alle angsten, al het beven
Die ons kwellen in dit leven
‘t Is het beste medicijn!

Koor:
Hoppa!

Turiddu:



Op je geliefde!

Lola:
Ik drink op je gezondheid

Turiddu:
Santé!

Koor:
De olie van de druiven
Doet droefheid snel verstuiven
O zoete wijn, jij bent het allerbeste medicijn

Laat ons van dit leven smullen
Blijdschap onze dagen vullen
Laat een lach de monden krullen
Laaf je aan dit samenzijn

Drink dit leven zonder mate
Strakjes moet je het weer verlaten
Geen remedie zal je baten
Daar we stervelingen zijn!

Drink de wijn!
Vergeet het sterven en de pijn...
Santé!

Alfio:
Vrienden, gezegende Pasen!

Koor:
Een gezegende Pasen!



Turiddu:
Op vriendschap en vertrouwen
Maar… ook op onze vrouwen!

Alfio:
Wijn die geschonken wordt door een verrader
Zegt de schenker de dood aan, doet hem berouwen

Turiddu:
Op je gezondheid!

Lola:
Wat doe je ons toch aan…

Vrouwen:
Lola, kom mee nu
We moeten hier vandaan

Turiddu:
En had je nog wat te zeggen?

Alfio:
Nee, niets meer

Turiddu:
Nou goed dan
Laat het dan maar gebeuren

Alfio:
Meteen maar?

Turiddu:
Meteen maar!



Alfio:
Dank je, Turiddu,
Je hebt me flink gebeten
We weten dus precies elkaars bedoeling!

Turiddu:
Ja, maar Alfio…
‘k Heb jou altijd gemogen
Dat ik je toch met je vrouw heb bedrogen
Daar heb ik slapeloze nachten van…

En als ik doodga
Wie moet er dan zorgen
– dat dacht ik vanmorgen –
Voor mijn Santuzza?
Ja, ik maak me zorgen, vreselijke zorgen
Want… wat moet er worden van mijn Santuzza?!

Met deze dolk steek ik je overhoop!

Alfio:
Turiddu, ik zou zeggen: ga je gang maar
Nou, tot zo, bij het schuurtje in de boomgaard

Turiddu:
Mamma! Mamma!
Mamma, waar ben je… Blijf altijd bij me…
Die wijn is koppig…
Heb ik nu echt zóveel gedronken…?
Ik moet zo weer naar buiten
Maar ik wou vragen: geef me eerst je zegen
weet je nog, Mamma, zoals voordat ik in dienst ging…



En Mamma, ik heb een vraagje:
Als alles fout gaat, als… alles fout gaat…
Zorg dan voor Santuzza
Dat wou ik je nog vragen
Zorg jij dan voor Santuzza?
Als mijn uur heeft geslagen
Wees dan als een moeder voor mijn Santuzza
Als alles fout gaat…

Mamma Lucia:
Waarom zeg je dat nou, mijn arme lieverd?

Turiddu:
O, zomaar!
Ik ben – denk ik – een beetje dronken
Ach, ‘t is maar een gedachte
Maar bid een weesgegroetje
En zegen mij nu, Mamma
Nu nog een knuffel
Nog een omhelzing
Dag Mamma
Als alles fout gaat, zorg dan voor Santuzza
Eén kus nog… Mamma: vaarwel.

Mamma Lucia:
Turiddu, o mijn jongen… Turiddu, ah!
Santuzza!

Santuzza:
Mamma Lucia!

Mannen:
Ze hebben Turiddu vermoord!



Vrouwen:
We hebben Turiddu vermoord.

EINDE



Annemarie van Antwerpen
Santuzza, de heldin van deze opera, heeft een prachtige rozenkrans
(een snoer gebedskralen dat door katholieke gelovigen werd en
wordt gebruikt).

De rozenkrans van Santuzza is gemaakt door Annemarie van
Antwerpen, een Haarlemse goudsmid. Annemarie laat zich voor
haar werk inspireren door de sieraden uit de renaissance: de tijd
van Lucrezia Borgia en Elizabeth I van Engeland. Kenmerkend voor
deze periode is het gebruik van grote edelstenen en parels,
eenvoudig geslepen, zeer sprekend van kleur.

De stijl van Annemarie is weliswaar ‘familie’ van de renaissance,
maar heeft toch een
moderne twist en is
tegelijk dramatisch en
eenvoudig.

Heb je interesse? Kom
dan eens langs in haar
winkel in de Gierstraat
58.
Open van woensdag tot
en met zaterdag van
11:00 tot 17:00 uur
Of bezoek
@vanantwerpensieraden
op Instagram.



Spaghetteria Rusticana kon tot stand komen door:





Met speciale dank aan:
Rosenstock Huessy Huis
Stadsherstel Amsterdam
Koot Piano's, Haarlem
Luchtverkeersleiding Nederland (drukwerk)
Freek Ronner (ontwerp poster & programmaboekje)
Antoniuskerk in Aerdenhout (repetitieruimte)
Adventskerk in Aerdenhout (repetitieruimte)
Mija Hesseling (kapelbeheer)
Joke Knol (kostuumadvies)
Onze-lieve-vrouw onbevlekt ontvangen kerk te Overveen
(requisieten)
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