
1



2



3

De Opera
van deVallende

Mens

Concept en Regie: Celine Daemen // Art Director: Aron Fels // Compositie: Amarante Nat 
// Zang en Spel: Sterre Konijn // Libretto: Olivier Herter // Sound Engineer: Wouter Snoei // 
Spatial Sound Engineer: Daniël Berends en Francesco Robustelli // Character Rig: Louise 
van Putten // Producer: Cas Ketel // Artistieke Coaching: Romain Bischoff // Illustratie: Ronja 
Ida Weia // Grafisch Ontwerp: Mees Walter // Marketing: Marita Hamers // Zakelijke Begelei-
ding: Karel Janssen // Met grote dank aan: medewerkers, ervaringsdeskundigen en patiënten 
van Mondriaan GGZ.

De Opera van de Vallende Mens werd geproduceerd door MCEM in co-productie met VIA 
ZUID en Cultura Nova, in samenwerking met Mondriaan GGZ, met financiële steun van 
VSBfonds, Edmond Hustinx Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Brand Cultuurfonds en 
Kanunnik Salden Nieuwenhof.
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De Opera van de Vallende Mens maakte ik vanuit
mijn fascinatie voor wat ik niet begrijp, voor verdriet
dat zich niet laat benoemen en de eenzaamheid van
niet begrepen worden.

Tijdens het vooronderzoek van De Opera van de
Vallende Mens sprak ik tientallen mensen met een
psychische kwetsbaarheid en liep ik mee op de
gesloten afdeling van Mondriaan GGZ.

In dit boekje neem ik jullie mee langs deze
ontmoetingen. Zeven portretten van uiteenlopende
mensen, die me inspireerden om De Opera van de
Vallende Mens te maken.

Verhalen over een verdriet dat je plots, op een dag, zo
maar kan overvallen. Over de leegte, de stilte, het
verlangen, de moed en de hoop. Een onderzoek naar
de eenzaamheid van verdriet en je onbegrepen
voelen, maar bovenal een poging elkaar te vinden en
de eenzaamheid te doorbreken.

 
Celine Daemen

Namen en sommige persoonlijke details zijn in deze verhalen
gefingeerd in verband met privacy.
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 Bianca (26)

blond haar in een wilde staart, 
uitbundig, expressief

Soms lijkt het
alsof ik gewoon niet weet wat ik hier doe

ik wil een hond
dan beweegt er tenminste iets
en er beweegt niet alleen iets op een beeldscherm of zo
want ik kijk ook geen televisie
maar mensen denken dat ik niet voor een hondje kan zorgen

ik weet niet hoe ik het überhaupt moet doen
vroeger op de handbalclub of zo
zag ik mensen
maar dat heb ik nu ook niet meer
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ik houd gewoon niet van de stilte
elke keer als ik me leeg of alleen voel
raak ik in crisis

vroeger had ik nooit moeite met weekenden
nu kan ik er niet tegen
omdat ik dan niks te doen heb

gewoon niks
niks

en daar kan ik dan niet tegen
ik ben graag bezig met iets
en als ik met mezelf bezig ben
dan voel ik me leeg

als ik me slecht voel gaat de tijd langzaam
heel langzaam
ik ga dan liever slapen
ik sta op om vijf in de avond
en dan ik heb niet eens zin om te koken
alsof mijn lichaam helemaal dood is
en mijn benen dan niet willen functioneren of zo 



8

Ik ben alleen maar bang
voor mensen
voor de dood
een hartstilstand

als ik dood ben
dan is er gewoon niks meer
ik ben denk ik bang voor onafgemaakte dingen

wat ik nog moet afmaken?
ik ben verzamelaar
en ik moet nog van die troep af

wekkers

ze geven me een veilig gevoel
iets tastbaars
waar je je aan kan vasthouden
omdat het je niet in de steek laat

die wekkers zijn van mij 

Wim (64)

bril, grijs kort haar, rustig, 
beetje verlegen.
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tik
tak
tik
tak
tik
tak
tik
tak

dat vind ik prettig
dat dat de stilte doorbreekt
dat is dan fijn
dat geeft houvast in de stilte
als een soort anker

ik zou het liefst willen reizen in de tijd
terug naar vroeger
de anderen zien mij niet
maar ik hen wel
met mijn ogen van nu

het verleden ligt vast
en is onveranderbaar
dat geeft een soort vastigheid
de toekomst is onbeheersbaar
die kan van alles met zich meebrengen
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Nee dat kan niet
nee dat kan niet
want zij heeft geen dorst 
maar ikke wel
en omdat zij geen dorst heeft 
moet ik wachten
en dat gaat niet om lalala
lalalalalalalalalalaaa

Zita (42)

zingt op een bankje
in de binnentuin van de afdeling:
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stilte

lalalalalalalalalalaaa
we drinken op ons allen
de laatste slok voor hier
we wachten met zn allen
ohohohoo
ik ga nog even slapen
dan houd ik het nog vol 
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Bente (27)

donker half lang haar,
verzorgde wenkbrauwen 

Ik weet nog dat ik heel bang was
omdat ik dacht dat mijn moeder mijn moeder
niet was
en ik moest gaan slapen
en toen zei mijn broertje

Bente
word rustig
kom anders even bij mij liggen

en toen ben ik naast hem gaan liggen
en hij pakte mijn hand vast
en op dat moment zag ik een vallende ster

ik denk dat dat wel echt was

die dingen
dan denk je
dat het op dat moment zo moet zijn
dat het een teken is

op een gegeven moment durfde ik nergens meer naar toe
niet meer naar de winkel
niet meer harmonie waar ik toen in zat
niks meer

het enig wat ik deed was slapen en roken
en eten af en toe
douchen
dat was het
en dat dag in dag uit
en op een gegeven moment zie je dat niet meer zitten 
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of dat ik heel apathisch voor me uit zat te staren
uren lang
en dan zat bijvoorbeeld mijn moeder tegenover me
en die zei dan van

schatje
wat is het toch?
wat ben je allemaal aan het denken?

en dan zei ik

niks
ik weet het niet

ik wist gewoon
het gaat niet meer
het lukt gewoon niet
ik wil nog van alles
ik wil dat het anders is
maar het gaat niet meer

uiteindelijk ben ik in bed gaan liggen en dacht
nu val ik in slaap en word ik niet meer wakker

mijn broertje heeft me toen gevonden
ik weet nu dat er betere tijden komen
iedereen heeft wel iets in zich waar hij gelukkig van wordt
iets dat even een sprankje hoop geeft
dat kunnen hele kleine momenten zijn

voor mij is dat mijn broertje
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Wat betreft die separeer
ik weet nog 
dat daar een bel is
en ik duwde daar altijd op 
want ik wilde er natuurlijk uit 
en op een bepaald moment zei ik
had ik zo vaak gebeld
de ene keer namen ze op en de andere keer niet
want je kunt niet blijven opnemen
en toen zei ik

ik wil drie koffie en twee tosti’s

en ik geloof
een kwartier later
kreeg ik dat

dat was wel heel grappig 

Hannah (34)

licht blauwe jurk, 
blond haar in een strakke knot
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Ik verveel me
er is hier niks

ik weet niet wat ik ga doen
ik ga hier weg
ik ga vriendinnen maken

Rebecca (62)

hoge hakken, lippenstift,
sigaret in haar hand.
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Als je mensen gaat leren kennen
dan ga je meer van dieren houden

ik heb zelf op dit moment
twee valkparkietjes in mijn woonwagentje
Guy en Sheneequa
en als ik verdrietig ben
dan kan ik Guy en Sheneequa knuffelen
en als ik er dan bij zeg
want ik praat ook met mijn dieren
want dat is iets leuker dan tegen bomen praten
dieren die maken tenminste geluid terug
dan merk ik dus ook dat ze op dat moment zichzelf wegcijferen
als ik verdriet heb
en dat ze er dan even zijn voor mij
weet je
en ik zeg ook vaak

o jongens
jullie zijn zo klein
maar jullie moeten zo weten
hoe belangrijk jullie voor mij zijn
jullie zijn zo belangrijk

en dan zie ik dat Guy
die gaat dan meer met zijn rug recht zitten van

ja
ik ben belangrijk

Monique (46)

woont samen met twee parkietjes 
in een kleine hut in het bos
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voordat ik valkparkietjes had
was ik een keer buiten
en toen regende het heel erg hard
en ik moest een dekzeiltje spannen om droog te kunnen zitten ’s nachts
en ik zat te huilen
en er liepen twee mensen voorbij
die liepen commentaar te geven op dat ik daar zat
geen compliment
niks aardigs
terwijl
het was gewoon echt zielig om te zien
en ik had brood bij me
gewoon in een plastic tas
en er komen twee veldmuisjes naar me toe

ze hebben niet aan mijn brood gezeten
ze zijn de hele nacht bij me geweest
omdat ik zei van

ik ben zo alleen

maar dan ben je dus niet alleen
weet je
en dat is het mooie
mensen denken vaak dat ze alleen zijn
maar ze zijn niet alleen
alleen je moet het zien
en een veldmuisje is best wel klein
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De opera 
van de vallende 

mens

Ik..
Ik heet niet. Ik.
Ik denk niet. Niets. Ik voel..

Niemand.
Niemand is. Zegt.. Niemand. Niemand zegt..
Zeg.. Zeg me. Zeg me hier.. Zeg me.
Zeg me dan.. Zeg me dan alles. Zeg het me..

Alles. Zout. Alles, alles, zout. Alles.

Alleen kan ik. Ik kan alleen. Ik ben niet alleen.
Ik.. Niet. Alleen.. Niet. Niet alleen. Ik ben.. Alleen.
Alleen ben ik niet. Alleen kan ik.

Ik heet.. Noem mij. Noem mij, want ik heet niet.
Niet hier. Niet alleen. Of anders.. Of ergens..
Niet anders. Anders heen..
Niemand hoort. Niemand hoort niet.
Niemand hoort. 
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Schreeuw! Schreeuw, wat niemand hoort.
Schreeuwt, want niemand hoort.
Schreeuw! Dat ik hoor, dat ik hoor dat ik voel,
dat ik hoor, dat ik adem, dat ik, hoor,
dat ik, hoor, dat, ik, adem me.

Ik wieg, ik, wieg me, ik stil, ik til me, ik til,
ik, til me, til me op.
Stil! Ik stil. Ik stil me.. Ik stil me stil. Stil me stil.
Ik stil me.. Ik stil me stil me stil.

Ken me, en herken me.
Herken me, en zeg me stil. Zeg me..
Zeg me mijn verdriet.

Zeg me mijn verdriet, en zeg het stil.

            - Olivier M. Herter
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