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Tekst 1 - Hildegard von Bingen (1098-1179) 
 
Hildegard von Bingen werd in 1098 in Duitsland geboren. Zij was het tiende kind 
van ouders die tot de lokale adel behoorden en werd al bij haar geboorte 
opgedragen aan de Kerk. Toen zij acht jaar was, werd zij naar een 
benedictijnerklooster bij het stadje Bingen gebracht. Hildegard leerde lezen en 
schrijven, leerde Latijn en kreeg onderwijs in het bestuderen en interpreteren 
van Bijbelteksten en de liturgie. In 1136 werd Hildegard benoemd tot abdis van 
het klooster. In 1150 stichtte zij op de Rupertsberg bij Bingen een nieuw 
vrouwenklooster. Later stichtte zij nog een tweede klooster. 
Vanaf haar tweeënveertigste levensjaar kreeg ze visioenen. Alles wat zij daarin 
waarnam werd opgeschreven. Haar werk trok aandacht tot in de hoogste 
regionen van de Kerk. Zo bracht de beroemde abt Bernard van Clairvaux haar 
geschriften onder de aandacht van de paus, die daarvan erg onder de indruk 
was. Naast twee boeken waarin ze haar visioenen beschreef, schreef ze boeken 
over de natuur en de geneeskunst, correspondeerde ze met hooggeplaatste 
personen en componeerde ze kerkmuziek. Hiervoor schreef ze zowel de teksten 
als de muziek. Op basis van haar visioenen componeerde zij ongeveer 80 
gezangen voor de liturgie. 
 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw groeide in de wetenschap de 
belangstelling voor vrouwen uit de middeleeuwen. Mede doordat veel van haar 
werk bewaard is gebleven, kwam ook Hildegard von Bingen toen volop in de 
belangstelling te staan. Het door haar gestichte en nog steeds bestaande 
benedictijnerklooster op de Rupertsberg bij Bingen trekt grote aantallen 
bezoekers, heeft een website en is zich welbewust van de status van hun 
stichteres in de hele wereld. 
 
 

Tekst 2 - Sigmund Freud  
 
De psychiater Sigmund Freud (1856-1939) onderzocht de oorzaken van 
menselijk gedrag door middel van de psychoanalyse. Bij een psychoanalyse 
vertelt de patiënt aan de psychiater wat in hem opkomt.  
De theorieën van Freud over het onderbewuste en vooral over de rol van de 
seksualiteit, veroorzaakten een omwenteling in de manier van denken over de 
drijfveren van het menselijk handelen. In zijn boek ‘Traumdeutung’ 
(Droomduiding) benadrukte Freud dat de kennis van emoties en onderbewuste 
driften van groot belang zijn om het gedrag van mensen te verklaren. 
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Tekst 3 - Surrealisme 
 
In 1924 publiceerde André Breton een manifest waarin hij het begrip surrealiteit 
introduceerde. Hij werd de leider van de surrealistische beweging. De 
kunstenaars die zich bij deze beweging aansloten lieten zich vooral inspireren 
door de ideeën van Freud. Voor hen waren het onderbewuste, de droom, de 
hallucinatie en ongewone psychische gesteldheden de bronnen voor een nieuwe 
kunst. Zij wilden “die ogenschijnlijk tegenstrijdige toestanden, droom en 
werkelijkheid, omsmeden tot een soort absolute realiteit, een surrealiteit …” 
 
 

Tekst 4 - Salvador Dalí 
 
In 1929 sloot de kunstenaar Salvador Dalí (1904-1989) zich aan bij de 
surrealistische beweging. Over zijn werk schreef hij: “Ik probeer fantastische 
dingen te scheppen, magische dingen, dingen zoals in een droom. De wereld 
heeft meer fantasie nodig. Onze beschaving is te mechanisch. Wij kunnen het 
fantastische werkelijk laten worden en dan is het meer werkelijkheid dan wat 
eigenlijk bestaat”. Om dit te realiseren beperkte Dalí zich niet alleen tot de 
beeldende kunst. Hij raakte geïnteresseerd in meer commerciële media zoals 
reclame, modeontwerpen en de Hollywoodfilm. De andere surrealisten noemden 
hem daarom ‘Avida Dollars’ (Spaans: verzot op dollars; een anagram van 
‘Salvador Dalí’) en hij werd uit de surrealistische beweging gezet. Dalí maakte 
het surrealisme bekend bij een groot publiek. 
 
 

Tekst 5 - Het Werkteater 
 
Het Werkteater werd in 1970 opgericht. Doel van de twaalf initiatiefnemers was 
het toneel veranderen, in de eerste plaats door zichzelf te vernieuwen: alles wat 
hen als acteur was aangeleerd werd overboord gezet. Maar ook regisseurs, 
directeuren, toneelteksten en premières werden afgeschaft. Het Werkteater was 
een collectief dat zijn eigen stukken maakte op basis van improvisatie. 
Belangrijk uitgangspunt was dat in de voorstellingen steeds gewone mensen 
centraal stonden, met herkenbare emoties. De groep heeft onderwerpen als 
stervensbegeleiding, criminaliteit, oud worden en eenzaamheid voor het eerst op 
een directe manier als theater uitgewerkt. Het repertoire van het Werkteater is 
daarmee een staalkaart van wat er allemaal gaande was in de Nederlandse 
samenleving van de jaren zeventig, tachtig. 
Van veel voorstellingen werd een video-opname gemaakt, omdat het Werkteater 
de aanvragen om te komen spelen in instellingen niet meer aankon. Men kon 
dan een videoband draaien op studiedagen als discussiestof. Veel 
voorstellingen werden ook officieel verfilmd. Opname, over narigheid in 
ziekenhuizen, werd aan 35 landen verkocht, haalde een enorm aantal 
internationale prijzen en wordt nog steeds vertoond. 
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Tekst 6 
 
Coppélia is een ballet uit 1870 van de choreograaf Arthur Saint-Léon en de 
componist Léo Delibes. Voor het verhaal van het ballet baseerden de makers 
zich op De Zandman van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffmann, waarin een 
poppenmaker zijn mechanische creaties tot leven probeert te wekken.  
In het ballet Coppélia staat de liefde tussen het meisje Swanilda en haar 
verloofde Franz centraal. Vlak voor hun huwelijk wordt Franz in verleiding 
gebracht door de charmante Coppélia, van wie hij niet weet dat zij een pop is, 
en die door een poppendokter als zijn eigen dochter wordt voorgesteld. 
Swanilda, die achterdochtig wordt door Franz’ gedrag, volgt haar geliefde 
wanneer hij deze Coppélia opzoekt. Zij komt er zo achter dat haar aanstaande 
echtgenoot verliefd dreigt te worden op een pop. Swanilda verkleedt zich 
vervolgens als Coppélia om Franz duidelijk te kunnen maken dat hij een misstap 
begaat. Als de twee geliefden elkaar weer gevonden hebben, wordt hun huwelijk 
met vrolijke dansvariaties gevierd. 
 
Choreograaf Ted Brandsen heeft het negentiende-eeuwse ballet Coppélia naar 
de huidige tijd verplaatst, waarbij hij wel de oorspronkelijke muziek gebruikt. In 
zijn versie van Coppélia (2008) is de poppendokter een plastisch chirurg die een 
schoonheidskliniek heeft. Mensen die een ‘make-over’ willen, kunnen bij hem 
terecht. De dokter heeft een kast vol voorbeelden met onder andere een 
prinses, een breakdancer, Catwoman en James Bond. Swanilda heet in de 
versie van Brandsen Zwaantje en zij is eigenaresse van een sappenbar. Haar 
verloofde Frans is eigenaar van een sportschool. Coppélia is een creatie van de 
plastisch chirurg, zij is een barbie-achtige verschijning met een hoog opgemaakt 
blond kapsel. 
 
Het decor en de kostuums zijn ontworpen door de tekenaar Sieb Posthuma die 
kinderboeken maakt en verhalen illustreert voor de kinderpagina van NRC 
Handelsblad.  
Het Nationale Ballet promootte Coppélia met een mix van producten, waaronder 
een gelijknamig prentenboek voor kinderen, een etalage-optreden en sjaals met 
tekeningen van de ontwerper. 
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