
 

 
Babylon aan de IJssel 
Gilgamesj 2021 

Een nieuwe muziektheaterproductie van het Hexagon Ensemble en actrice/zangeres Judith Linssen. Muziek: Hawar 
Tawfiq. Tekst: Marcel Roijaards. 
Tekst en muziek van deze voorstelling worden speciaal voor het Hexagon Ensemble geschreven. 

 

Inhoud: 
Een medewerkster van de IND moet beslissen of ze een jonge Irakees een verblijfsvergunning verleent. Zijn verhaal is 
onsamenhangend. Hij vertelt over zijn vlucht, maar ook over een oeroud epos: Gilgamesj. Met zijn 
verbeeldingskracht schetst hij een kleurrijke wereld, terwijl in werkelijkheid grijze wolken boven de Nederlandse 
polders drijven. Aantekeningen in archiefmappen raken verward met het spijkerschrift op kleitabletten. Het 
gewelddadige heden verweeft zich met een troostrijk verleden. Wat is waarheid, wat is verzonnen? De fascinerende 
reconstructie van een heldendicht. 

Achtergrond 
Babylon aan de IJssel wordt een muziektheatervoorstelling bestaande uit drie lagen. Een asielzoekersprocedure, de 
beschrijving van een vlucht en het Gilgamesj-epos.  

Het enige personage dat we te zien krijgen is een medewerkster van de IND. Ze zit in haar 
eentje aan een bureau en moet beslissen over het asielverzoek van een Iraakse 
vluchteling, maar ze komt er niet goed uit. Door haar reconstructie van zijn verhaal, leren 
we de afwezige asielzoeker kennen. Hoe zijn lange, gevaarlijke vlucht verliep, vanuit de 
Iraakse bergen naar West-Europa. Hoe hij zichzelf in leven hield door vijandige militairen 
en mensensmokkelaars over het Gilgamesj-epos te vertellen, een van de alleroudste 
literaire werken ter wereld. 
Het vertelt over een dictatoriale, goddelijke heerser die vriendschap, liefde en compassie 
leerde kennen. Langzaam maar zeker veranderde hij van een onsterfelijke held in een Gilgamesj 



mens van vlees en bloed. De medewerkster van de IND voelt zich regelmatig aangesproken: is zij wel menselijk 
genoeg? Tegelijkertijd is ze zich bewust van haar taak om feiten van fictie te onderscheiden. Is de asielzoeker wel wie 
hij beweert te zijn? Het publiek voelt haar pijnlijke worsteling op zoek naar de waarheid, maar voelt zich ook 
getroost door het verhaal dat ze over Gilgamesj horen. 

De muziek bij de voorstelling gaat mee met deze drie lagen. De 
zakelijke kant van de ondervraagster, de beklemmende reis van 
de vluchteling en de mythische wereld van Gilgamesj. Een 
botsing tussen verleden en heden, West-Europa en het Midden-
Oosten, harde realiteit en verbeeldingskracht, menselijkheid en 
regelgeving. 

Componist Hawar Tawfiq is bij uitstek geschikt om deze clash 
tussen culturen, ideologieën en stijlen tot een artistieke eenheid 
te verweven. Dankzij zijn bewezen talent, maar ook doordat hij 
afkomstig is uit het gebied dat de bron is van het Gilgamesj-epos 
en hij de cultuur uit deze wereld zeer goed kent. Daarnaast is hij zelf ooit op jonge leeftijd vanuit Irak naar Nederland 
gevlucht en is hij dus ook bekend met dit aspect van de vertelling. 

De zes uitvoerende muzikanten van Het Hexagon Ensemble zijn in de achtergrond aanwezig als onmachtige 
getuigen. De afwezigheid van de asielzoeker zal binnen deze setting steeds schrijnend voelbaar zijn als met tekst en 
muziek de ruimte wordt gevuld. 

 


