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HOOFDSTUK I INLEIDING (PERIODE SEPTEMBER-DECEMBER 2015) 
 

1.1 AANLEIDING/ VERLEDEN 
Al in de eerste helft van 2014 werden wij van de Stichting Volksopera NL benaderd om over een nieuwe 
volksopera voor en door de Van der Pekbuurt te praten. Dat gebeurde op instigatie van het toen nog 
functionerende bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Noord. Directe aanleiding vormde de aanstaande 
verhuizing van de Mosveldmarkt naar de Van der Pekstraat. Er was ruim geld beschikbaar: een 
volksopera werd gezien als een manier om samen met de buurt de woede en frustratie van de 
marktkooplui om te zetten in iets positiefs. Het zou de derde volksopera in Noord worden, na die in 
Floradorp (2012) en Tuindorp Oostzaan (2013). Omdat de Stichting Volksopera begin 2014 druk was met 
een volksopera in de Utrechtse achterstandswijk Ondiep werd besloten de plannen voor de Van der 
Pekbuurt even in de ijskast te zetten.  
 
In 2015 zag de boel er alweer anders uit. De Volksopera Ondiep in Utrecht van juni 2014 was een groot 
succes geworden (met een 3-delige documentaireserie bij de publieke omroep NTR als niet onbelangrijk 
pr-vehikel). De daaruit ontstane wens van het Arnhemse Posttheater om samen met de Stichting 
Volksopera in 2015 een volksopera te organiseren voor de Arnhemse volkswijk Klarendal moest na de 
audities (met bijna 100 Klarendalse buurtbewoners) gestopt worden wegens tegenvallende 
subsidieresultaten. 
En toen was daar het plan voor een Volksopera Van der Pek weer, in het oude vertrouwde Noord. Het 
voormalige stadsdeel toonde nog steeds interesse. De wijk zou in 2016 precies 90 jaar bestaan. De markt 
was inderdaad verhuisd naar de Van der Pekstraat. Met de bouw van een spiksplinternieuw 
winkelcentrum annex appartementencomplex op het vrijgekomen Mosveld was begonnen. De verhipping 
van heel Noord was doorgegaan; De Van der Pekbuurt dook in Amsterdamse en ook landelijke media 
steeds vaker op als het nieuwste voorbeeld  van ‘gentrification’ –het proces waarbij oude volkswijken 
steeds aantrekkelijker worden voor een nieuw en kapitaalkrachtiger type bewoner, waardoor de prijzen 
opgedreven worden en er een nieuw winkel- en horecabestand ontstaat. Maar er was intussen ook 
politiek het nodige veranderd in Noord. Het stadsdeel was dus opgeheven en vervangen door een 
adviescommissie voor de centrale gemeenteraad. Een volgend gesprek met de ambtenaren van het 
stadsloket in september 2015 leerde ons dat er veel minder geld beschikbaar zou zijn en dat de 
procedures aangescherpt waren. Ook werd duidelijk dat de middelen binnen het begrotingsjaar 
uitgegeven moesten worden, we konden al wel subsidie aanvragen (bij de centrale stad ditmaal) maar 
moesten afwachten tot besluitvorming in het volgend jaar.  Een black box. Toch hebben we de gok 
genomen. 
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1.2  RESEARCH 

A. THEMATIEK 
Vanaf medio september is de research gestart. Internet, krantenarchieven, bezoek aan gezichtsbepalende 
figuren in de wijk en gesprekken met de belangrijkste maatschappelijke actoren. Al snel werd ons 
duidelijk dat het thema ditmaal moest liggen in het spanningsveld tussen ’oude’ en ‘nieuwe’ bewoners. 
Tussen ‘eigen identiteit’ en ‘vooruitgang.’ Want daar bleek de geschiedenis van de buurt alle aanleiding 
toe te geven. 
Ga maar na. Een van de eerste sociale woningbouwwijken in Amsterdam, ontworpen door de idealistische 
architect Jan Ernst van der Pek. Per vergissing tot driemaal toe gebombardeerd door de Geallieerden in de 
Tweede Wereldoorlog. Thuisbasis van een kleine voetbalclub, de Volewijckers, die in 1944 kampioen van 
Nederland werd, met een stadion op het Mosveld dat verdwijnen moest door de aanleg van de IJtunnel. 
Het massale wegtrekken van de traditionele bewoners in de jaren 70 en 80, op zoek naar geluk in Lelystad 
en Purmerend. Huizen die werden ingenomen door vooral allochtone Nederlanders en mensen onderaan 
de maatschappelijke ladder. Verloedering, achteruitgang - net als overigens in veel andere oude 
volksbuurten in Nederland. In 2008 uitgeroepen tot ‘Vogelaarwijk’. Tegelijkertijd langzaam meegezogen 
in de popularisering en verhipping van heel Amsterdam-Noord. In futuristische plannen de buurman van 
Overhoeks, een nieuwe luxe woonwijk aan het IJ, en kunst- en cultuurtempels zoals het Eye Filmmuseum. 
Bestempeld als ontwikkelingsgebied: plannen voor sloop en nieuwbouw om de weg vrij te maken voor 
minder eenzijdige bewoning en een up-to-date winkel- en horecabestand. Maar ook gezegend met 
bewoners en een huurdersvereniging die streden voor hun rechten. Die de huizen van architect Van der 
Pek voor iederéén bereikbaar wilden houden. Voor oude en nieuwe bewoners. Die konden best 
verschillen, maar ook heel best samenwonen. Voor  ‘eenheid in verscheidenheid’ zogezegd. 

B.  CONTACTEN IN DE BUURT 
Vanaf september zijn we de buurt ingetrokken en hebben contact gezocht met de sleutelfiguren uit de 
buurt -bewoners die de strijdbare geschiedenis van de wijk hadden meegemaakt- en de belangrijkste 
maatschappelijke actoren. Dat waren in dit geval: de Tolhuistuin, de Huurdersvereniging Van der Pek 
(Bert Mussig), de Vrouwenbazaar (Samar Shaalan), Pek-o-Bello, Stichting Rozenblad (Turkse moskee), 
Mannengroep Van der Pek, ondernemers/horeca-exploitanten, Stichting Doras en het bestuur van het 
Buurthuis Van der Pek op de Heimansweg. De meest belangrijke contactpersoon voor ons werd Jos de 
Rooij. Zanger, accordeonist, activist en groot kenner van de geschiedenis van Noord. De input die Jos gaf 
betrof niet louter zijn buurtkennis, maar ook droeg hij ideeën aan voor de mogelijke inhoud van de 
nieuwe volksopera. Het Amsterdamnoordse volkslied “de Zonzij van het IJ”(de eindtune van de Pekse 
buursoap de Wasserette, een productie van de Tolhuistuin) was door hem uitgebreid en aangepast. Het 
Over het IJ Festival in 2014 werd geopend door “het groot Volksoperakoor” met de koorleden van de 
volksopera in Floradorp en Tuindorp Oostzaan. (Link naar film op youtube). Begeleid door Jos de Rooij. De 
community die met de opera’s is opgebouwd beperkt zich niet alleen tot de contacten in de buurt maar 
legt ook verbindingen tussen de bewoners uit verschillende  wijken van het stadsdeel. Het maakt 
onderdeel uit en heeft invloed op de sfeer in Amsterdam Noord: het Noordgevoel.  
In overleg met Jos de Rooij werd besloten dit lied ‘Zonzij van het IJ’ een grote rol te geven in ons nieuwe 
project, maar dan wel in een speciaal te arrangeren operaversie. 

C. LOKATIES IN DE BUURT 
Vanaf september 2015 startte ook de zoektocht in de wijk naar de meest geschikte lokaties voor de 
koorrepetities en de audities (gepland in januari 2016) en de uiteindelijke opvoeringen in de buitenlucht 
(die we planden rond half juni 2016). Om met dat laatste te beginnen: de mogelijkheden in de wijk waren 
schaars. Veel met speeltoestellen en bouwsels verrommelde pleintjes, weinig tot geen geschikte open en 
karakteristieke Van der Pek-ruimte. Eigenlijk bleven er 2 geschikte opties over: de Van der Pekstraat zelf 
en het lieflijke maar erg verscholen liggende Lupineplein. Auditie- en koorrepetitieplekken leken ruimer 
voorradig: de Brederodeschool aan het Hagedoornplein, het Tuinhuis van de Tolhuistuin, het Buurthuis 
Van der Pek , de kapel van het Rosaklooster, het Hyperion Lyceum. 

https://youtu.be/QT0v0CQZw3Q
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1.3 FORMEREN VAN HET KERNTEAM/ AANVRAGEN SUBSIDIES 

 
Opsteker voor het nieuwe project was 
dat iedereen uit het kernteam waarmee 
de vorige drie volksopera’s waren 
uitgevoerd graag weer mee wilde 
werken. Dat betekende: Marianne 
Selleger als zangcoach, John Lust voor 
de liedteksten en de spelregie, 
Jacqueline Fleskens als dirigente van het 
Volksoperakoor, Joan Berkhemer als 
muzikaal brein en dirigent van de 
orkestleden van Mokum Symphony 
(jonge afgestudeerde musici van het 
Conservatorium), Jan Jaap Kassies als 
koorrepetitor, Paul Vonk op productie 
en PR, Rob Goudsmit als technisch 
producent en René van ’t Erve voor de 
algemene zakelijke en artistieke leiding.. 
Vanaf eind september 2015 t/m eind 
december werd een begroting 
opgesteld, het projectplan in elkaar 
geschoven, en daarmee subsidies 
aangevraagd bij de Gemeente 
Amsterdam, het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, het VSB Fonds, het 
Steunfonds Buurt en Jongerenwerk 
Amsterdam, Ars Donandi, P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting, het Amsterdamsche 
Fonds en het Prins Bernhard Cultuur 
Fonds Noord-Holland. Besloten werd 
om begin februari 2016, na de audities, 
te bezien of we het project op financiële 
én inhoudelijke grond groen licht 
zouden kunnen geven. 
 
 
Eind november traden we al voorzichtig 
naar buiten: hier ons persbericht om’ de 
geesten vast rijp te maken’ zoals 
gepubliceerd in het Nieuwsblad Noord 
Amsterdam: 
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HOOFDSTUK II      FASE 1  (JANUARI-FEBRUARI 2016) 
 

2.1 DE AUDITIES 
Begin december 2015 werd de hele buurt dan geflyerd met een oproep om auditie te doen voor de 
Volksopera. De lokale huis-aan-huisbladen De Echo en het Nieuwsblad Amsterdam-Noord plaatsten onze 
oproep. Er waren zoveel reacties dat de audities over twee weekenden werden verspreid: 10 en 16 

januari 2016. De Tolhuistuin stelde als sponsor hun Tuinpaviljoen 
gratis ter beschikking als auditieruimte. 
Uiteindelijk zouden zo’n 90 wijkbewoners auditie doen. Uit alle 
geledingen: de ‘traditionele’ bewoners, de nieuwelingen, 
Overhoeksers, studenten, ondernemers, marktkooplui.. Met een 
eigen favoriet lied, en vaak ook met een vantevoren bepaald 
operalied. En wie niet wilde zingen auditeerde als verteller, figurant  
of als steltloper. De jury bestond uit dirigent en pianist Joan 
Berkhemer, tekstschrijver John Lust, zangcoach Marianne Selleger 
en koordirigent Jacqueline Fleskens. Die zorgden voor zo’n veilige 
en vertrouwde sfeer dat deelnemers echt over een drempel getild 
werden. Mensen wilden zo graag meedoen dat zelfs ziekte ze niet 
weerhield. Dan maar via skype auditie doen!  Ook was via onze 
publicaties in De Echo het NTR -tv programma ‘Landinwaarts’ met 
Dieuwertje Blok op de audities afgekomen.  
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2.2 HET LUPINEPLEIN ALS LOCATIE VOOR DE UITVOERING 
Een Volksopera moet middenin de buurt  worden opgevoerd, is onze overtuiging. In Amsterdam-Noord is 

“lege” openbare ruimte echter schaars. Alles staat vol met objecten, hekjes, banken en speeltoestellen. 

Uiteindelijk, na een grondige zoektocht bleef er één plek over: het Lupineplein. Een intiem plein middenin 

de wijk met plantsoentjes onder grote platanen. Een plein met geschiedenis. In de tijd dat CPN-voorman 

Gerben Wagenaar er woonde waren er vaak CPN-manifestaties. Nummer 25 was in de Tweede 

Wereldoorlog gebombardeerd: het huis heeft geen speklaag -gele bakstenen strook- meer die zo markant 

is voor de door Van der Pek ontworpen huizen. De opdracht aan het productieteam was: maak plaats voor 

1000 man publiek en een groot podium.  

Ook dit plein had obstakels maar de meeste waren verplaatsbaar op een muurtje na. Verder zijn er 

rondom verhoogde perkjes. En nauwe doorgangen geven toegang tot het plantsoen. Alleen aan de 

zuidkant van het plein was een brede ruimte. De oplossing om opkomsten voor de opera mogelijk te 

maken was een podium met onderdoorgangen. Dit is een van de tekeningen die in februari 2016 werden 

ingediend bij de gemeente: 

 

Op 15 april werd de vergunning verleend. Maar er zouden nog een paar problemen opduiken die om een 

oplossing vroegen. 

2.3 RESULTATEN SUBSIDIES/ GROEN LICHT 
Na de audities volgden direct voorzichtige besprekingen tussen de leden van het artistieke kernteam –

John Lust, Joan Berkhemer, Marianne Selleger en René van ’t Erve- over de invulling van het libretto en 

over de vraag wie van de auditanten een hoofdrol zou kunnen krijgen, wie een bijrol, en wie in het koor 

plaats zou kunnen nemen. Voorzichtig nog, omdat de financiering van deze Volksopera medio januari 

2016 nog geen stabiliteit vertoonde. Met 125.000 aan verwachte kosten was er een toen actuele dekking 

van 73.000 euro (Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, WJO de Vries Fonds/ Ars 

Donandi, P.W. Janssen’s Friesche Stichting en Stichting Steunfonds BJA/COW). Toen Het Amsterdamsche 

Fonds begin februari aankondigde ook mee te doen, en er goede vooruitzichten waren op subsidie van het 

VSB Fonds later die maand, werd besloten ‘groen licht’ te geven aan dit nieuwe project. Dat moest ook wel, 

want op maandagavond 7 februari zou het Volksoperakoor al voor het eerst moeten gaan repeteren.. 
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2.4  START KOORREPETITIES BUURTHUIS  
Al in de researchfase van deze Volksopera was ervoor gezorgd dat de basis van het uiteindelijke koor 

gevormd zou worden door leden van 2 kleine reeds bestaande buurtkoren. Een uit de luxe Van der 

Pekwijk Overhoeks: het Overhoekskoor. En een kleiner koor uit de aangrenzende Vogelbuurt: de 

IJgenwijze Noot. Aangevuld met de auditanten die geen hoofdrol kregen betekende dit dat we de repetities 

in zouden gaan met een koor van wel 75 mensen sterk!  

Definitieve locatie voor deze koorrepetities werd het 

Buurthuis Van der Pek op de Heimansweg, middenin de 

oude wijk. Dit was voor ons geen onbekend terrein. Al in 

juni 2015 waren we er binnengelopen bij de eerste 

verkenningen voor de opera. Ook was producent Paul 

Vonk regelmatig te gast bij de Buurtmaaltijd op 

vrijdagen, en had hij ook wel eens gekookt voor de 

Eetgroep. Later dat jaar zou de Gemeente Amsterdam het 

pand sluiten. De reden: de verschillende 

bewonersgroepen konden de huur niet langer 

opbrengen. Jos de Rooij was samen met anderen in 

gesprek gegaan met de gemeente en uiteindelijk was er een oplossing uitgekomen: het buurthuis ging in 

januari 2016 gelukkig weer open. Meerdere groepen huurden nu het buurthuis, ieder op zijn eigen 

afgekaderde dag.  

We stelden de repetities vast op de 

maandagavond: de avond van de 

Egyptische Mannengroep. Vanaf de 

eerste repetitie op maandag 7 

februari ging het kaarten van de 

mannen door, ze trokken zich terug 

in het kantoortje en zodra de 

repetities klaar waren kwamen ze 

meteen tevoorschijn.  

 

De Marokkaanse barploeg 

bleef in functie, ze zorgden 

voor nootjes, koffie en thee 

voor het koor. Het Buurthuis 

functioneerde tijdens de 

koorrepetities tot en met eind 

mei 2016 eigenlijk als nooit te 

voren. Een mengeling van 

mensen uit alle lagen van de 

samenleving. In harmonie en 

met plezier kennismakend 

met elkaar. En zeker voor de 

koorleden uit Overhoeks was 

de verbinding hiermee al 

helemaal begonnen! 
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HOOFDSTUK III FASE II (PERIODE MAART-MEI 2016) 
  

3.1 STAND SUBSIDIES, START CROWDFUNDING 
Het project begon op stoom te komen. Tekstschrijver John Lust zorgde ervoor dat met zijn liederen het 
grote operakoor vooruit kon, en ook de eerste solisten begonnen met hun solo’s bij zangcoach Marianne 
Selleger in haar studio op de Geldersekade. 

Intussen werd bekend dat het VSB Fonds definitief meedeed voor 17.500 euro, en ook het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland zegde 5.000 euro toe. De Volksopera Van der Pek zou er komen en zag er 
financieel redelijk gezond uit. Op de speciale facebookpagina die gestart was begon zich al snel iets van 
een trouwe community af te tekenen.   
Facebookpagina: https://www.facebook.com/VolksoperavanderPek/ 
 
Om ook eigen geld in de begroting te brengen werd besloten wederom een crowdfundingsactie op te 
starten bij Voordekunst. De gevraagde 6.000 euro zou worden besteed aan het klassieke orkest. Via 
facebook en vooral via de eigen koorleden en hun achterban werd de actie medio maart onder de 
aandacht gebracht. 
Crowdfundingsactie: https://www.voordekunst.nl/projecten/4311-volksopera-van-der-pek 

3.2 HET PLOTSE OVERLIJDEN VAN JOS DE ROOIJ, STEUNPILAAR EN TROUBADOUR 
In de researchfase hadden we veel contact  met Jos de Rooij. Jos was naast een hoop andere zaken, 
onvermoeibaar bezig om het Buurthuis van der Pek voor de buurt te behouden. Hij was ook voorzitter van 
het 4&5 Mei Comité Midden-Noord, waarvan Volksopera-producent Paul Vonk secretaris was. Al in een 
vroeg stadium was samen met Jos besloten dat het eerste openbare optreden van het operakoor bij de 4 
Mei-herdenking zou zijn met het lied over het bombardement op Amsterdam-Noord op de muziek van 
Dies Irae van Verdi.  
Ook was Jos mede-eigenaar geworden van het Noordse Volkslied: ‘Aan de Zonzij van het IJ.’ Dat in de 
opera dus een prominente rol zou krijgen. 
   
Op maandag 4 april was de eerste koorborrel. Jos was naar huis gegaan om zijn accordeon te halen om na 
afloop van de repetitie tijdens de borrel de boel op stelten te zetten met zijn uitgebreide 
meezingrepertoire.  Ook sprak Jos nog met de arrangeur over het omwerken van de muziek van de Zonzij 
aan het IJ naar opera. De volgende ochtend overleed hij onverwacht . Er kwam geen begrafenis, hij had 
zijn lichaam aan de wetenschap nagelaten.. Omdat we al ver gevorderd waren met het aanvragen van de 
vergunningen voor de opera en alle plattegronden inclusief die van de Heimansweg in de computer zaten 
hebben we de vergunning en de productie voor de herdenking erbij gedaan. Die muzikale herdenking van 
Jos vond plaats op 17 april 2016. Het betekende, eerder dan gepland, het eerste optreden van het Van der 
Pek’s operakoor.. 
De herdenking bij Buurthuis van der Pek werd zeer druk bezocht. 

https://www.facebook.com/VolksoperavanderPek/
https://www.voordekunst.nl/projecten/4311-volksopera-van-der-pek
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De onverwachte dood van Jos en de nasleep daarvan was een ongekende katalysator in het proces dat de 
kern van het Volksoperaproject vormt: verbinding leggen tussen de bewoners van de buurt.  Het  motto 
van Jos was: “De muziek gaat altijd door”. En dat gebeurde ook.  In één klap ontstond er een hechte 
gemeenschap dwars door alle sociale strata van de Van der Pekbuurt en Overhoeks heen. 
 

3.3 DODENHERDENKING, 4 MEI 2016, KAMPERFOELIEWEG 
 
Een paar weken later was er de herdenking op de Kamperfoelieweg. Paul Vonk, productieleider van de 
opera, was inmiddels Jos opgevolgd als voorzitter van het 4&5 Mei Comité. Het Volksoperakoor luisterde 
de dodenherdenking op indrukwekkende wijze op. Ook hiermee werd de ingezette verbinding tussen alle 
doelgroepen versterkt. 
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3.4 HET UITEINDELIJKE LIBRETTO/ KEUZES INHOUD 
Het artistieke team besloot in de maanden maart en april om het libretto in 2 delen, 2 tijdsvakken op te 
splitsen. Deel 1 zou zich afspelen tijdens de oorlogsjaren: een viering in de jubilerende Ritakerk, het 
bombardement van 1943 door de Amerikanen, het kampioenschap van De Volewijckers en de bevrijding 
van Noord. Deel 2 zou verder gaan rond 2009: de jaren van het protest tegen de sloop en nieuwbouw in de 
wijk, de plannen voor Overhoeks, de verhipping, het vertrek van de markt van het Mosveld. Door de opera 
te beginnen in het heden, daarna terug te gaan in het verleden en weer te eindigen in het actuele zou het 
publiek moeiteloos het verhaal en de emotie binnengetrokken worden.  
Er moest en zou deze volksopera een Arabisch lied vertolkt worden. Om de vele Marokkanen in de wijk 
(en in het buurthuis) meer aan de opera te binden, en om ook andersoortige muziek de opera binnen te 
krijgen. Het toeval wilde dat zich een Egyptische bewoonster bij het koor gemeld had met een prachtige 
stem: Nagwa Rasoul. Een nadeel: ze sprak zeer gebrekkig Nederlands. Het nadeel werd een voordeel toen 
zij de rol kreeg van de analfabete moeder van een van de hoofdpersonen, en zij een smartvol lied in het 
Arabisch zou zingen. Dat werd het lied ‘Alf lila wa lila’ van de Egyptische Oum Kalsoum. Dirigent Joan 
Berkhemer stortte zich op een bewerking voor het klassieke orkest. Om ‘Aan de Zonzij van het IJ’, het lied 
van troubadour Jos de Rooij diens belangrijke plek in de opera te geven, zou dirigent Peter Schlamilch een 
bewerking maken. Drie muzikale versies van het thema, plus een versie als slotlied. 
Andere belangrijke keuze was die voor de rol van architect Jan-Ernst Van der Pek, de idealistische 
grondlegger van de wijk, die zijn schepping nooit af zou zien (hij overleed in 1926). Door het standbeeld 
van hem dat een van de hoofdfiguren in de oorlogsjaren van hem probeerde te maken in de huidige tijd tot 
leven te laten komen en ‘zijn buurt’ te laten bekijken zou een perfecte en theatermatig aansprekende 
synthese tussen ‘oud en nieuw’ tot stand kunnen komen. De uitwerking hiervan zou echter nogal wat 
voeten in de aarde hebben (zie Props). Een buurtbewoner die de rol van Van der Pek als levend 
standbeeld wilde vervullen was snel gevonden: Theo Bransse van het Jac. P. Thijsseplein. 
 
Uiteindelijk zou, in verkorte versie, dit het verhaal van de Volksopera Van der Pek worden: 
 
Voorakte/ proloog 
2009. Een bonte stoet bewoners protesteert tegen de huurexplosie, achterstallig onderhoud en de 
plannen om een deel van de buurt te slopen en er nieuwbouw te plegen. Het protest concentreert zich 
rond een oud schuurtje bij een blok woningen aan de Van der Pekstraat, dat aangewezen is als 
‘voorbeeldblok’ om toekomstige kopers en huurders te laten zien hoeveel potentie de wijk heeft. 
 
Akte I: Het bombardement 
Zaterdagochtend 17 juli 1943. Verlaten marktkramen op het Mosplein. Het is oorlog, alles is op de bon. De 
communistische marktkoopman Jantje Lommers heeft nu alle tijd om zich aan zijn hobby te wijden: het 
maken van een standbeeld van de door hem bewonderde architect Jan Ernst Van der Pek. Zijn beste 
vriend, de katholieke marktkoopman Bertus de Wit, is met zijn gezin op weg naar de Ritakerk aan het 
Hagedoornplein, waar die ochtend het 25-jarig jubileum van de parochie gevierd wordt. Van Jantje’s 
fascinatie voor Van der Pek begrijpt Bertus niets; hij vindt zijn huis in de Bremstraat maar tochtig en 
gehorig. Terwijl Bertus in de kerk zit komen er Amerikaanse bommenwerpers over de wijk gevlogen. 
Jantje maakt dat hij wegkomt met zijn standbeeld. De bommen missen hun doel -de Fokkerfabriek aan de 
Papaverweg- maar leggen de wijk in puin. Ook de Ritakerk krijgt een voltreffer. Wanneer Jantje zijn vriend 
Bertus ontwaart bij het levenloze lichaam van diens lievelingsdochtertje, zweert hij wraak. Hij sluit zich 
aan bij het verzet, pleegt sabotage bij de Fokkerfabriek maar sterft daar door een nieuw bombardement 
van de geallieerden.  
 
Akte II: De Volewijckers en de Bevrijding 
1944. Eén lichtpuntje is er nog in het leven van Bertus de Wit: voetbalclub De Volewijckers wordt 
kampioen van Nederland! Bertus stort zich in het feestgedruis dat de straten rond het stadion op het 
Mosveld vult. Datzelfde doet hij wanneer Amsterdam-Noord een jaar later Nederland de Bevrijding viert. 
Het beetje levensvreugde dat hij zo terugvindt verdampt wanneer een groep hoge ambtenaren, 
bouwheren en planologen de toekomst voor de buurt onthult. Om Noord beter aan te laten sluiten op de 
centrale stad zal er een tunnel worden gegraven onder het IJ. Alles voor de vooruitgang! En dat betekent 
dat de markt zal worden verplaatst naar het Mosveld. En De Volewijckers zullen daar dus moeten 
verdwijnen. Bertus wankelt. Zijn dochtertje dood, zijn beste vriend dood, en nu zijn voetbalclub weg. Hij 
krijgt een hartaanval en sterft. 
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Akte III: Protest op de markt 
2009. De IJtunnel ging open in 1968, De Volewijckers verdwenen en zo veranderde er meer in de Van der 
Pek. In 2008 werd de wijk gekwalificeerd als ‘Vogelaarwijk’. De kleinkinderen van Bertus en Jantje staan 
ook op de markt, al zijn hun karakters gespiegeld aan dat van hen. Dennis staat open voor het nieuwe, 
Kelly is wars van vooruitgang en houdt alles het liefst zoals het vroeger was. Ze is verliefd op Dennis, maar 
die ziet haar als goede vriendin. Om hun grootvaders te eren zijn de twee aanwezig bij de herdenking van 
het Bombardement van 1943. Daar wordt Dennis stapelverliefd op Ayisha, het moslimmeisje dat hij al 
eerder ontmoette op de markt. En zij op hem. Kelly ziet het gebeuren en zweert wraak. Ze grijpt haar kans 
wanneer even later een consortium van hoge ambtenaren, bouwheren en stadsontwikkelaars de toekomst 
voor de buurt onthult. Om de vooruitgang te bespoedigen zal de markt moeten verhuizen naar de Van der 
Pekstraat. Op het Mosveld zal een nieuw winkelcentrum verrijzen, om ook bewoners van de geplande luxe 
woonwijk aan het IJ, Overhoeks, te bedienen. Maar er zullen ook koopwoningen gebouwd worden in de 
oude wijk, die daarvoor deels gesloopt moet worden. Een ander type bewoner moet de Van der Pek gaan 
opstoten in de vaart der volkeren. En iedereen profiteert! De marktkooplui zijn woest. Maar Kelly papt 
voor ieder’s ogen aan met Felix Dassenburcht, de energieke Directeur Woningbouw. 
 
Akte IV: Vertrek uit de wijk 
2009. Kelly heeft Felix Dassenburcht om haar vinger gewonden. Haar jaloezie, haat en afgunst komen tot 
een kookpunt. Felix omarmt haar plan om een blok woningen in de Van der Pekstraat met ernstig 
achterstallig onderhoud zo’n facelift te geven dat nieuwe huurders en kopers overdonderd zijn door de 
potentie van de wijk. Maar dan moeten eerst de huidige bewoners eruit! Kelly adviseert Felix eerst eens 
bij de ouders van Ayisha,op bezoek te gaan. Die spreken gebrekkig Nederlands, en tekenen het contract 
dat Felix hen voorhoudt zonder morren, geholpen door de bankbiljetten waarmee hij strooit. Als Ayisha 
ontdekt wat er gebeurd is, rent ze terug naar de markt om Dennis om hulp te vragen. Daar vindt ze Dennis 
en Kelly in een vrolijke omarming, en trekt haar conclusies. De weken die volgen laat ze zich niet meer op 
de markt zien. Dennis, die beloofd heeft haar niet thuis op te zoeken omdat hun affaire erg gevoelig ligt, 
houdt het niet langer uit. Hij wil uitkomen voor zijn liefde, wat haar geloof of haar cultuur er ook van zegt. 
Haar huis in de Van der Pekstraat staat echter tussen bouwhekken. En achter die hekken vindt hij Ayisha 
en haar ouders met koffers in de hand, klaar om voorgoed te vertrekken uit de wijk. 
 
Akte V: Finale 
Dennis brengt de nacht aan het IJ door, volkomen in de war. In de ochtend komt hij tot de conclusie dat 
Kelly de kwade genius moet zijn achter het vertrek van Ayisha, en hij voorziet dat haar volgende doel de 
uitlevering van de wijk aan het grootkapitaal is. Hij rent terug naar de Van der Pekstraat en belandt in een 
protest van buurtbewoners tegen de huurexplosie, achterstallig onderhoud en de sloop- en 
nieuwbouwplannen. Bij een oud vervallen schuurtje ziet hij tegen wie het protest zich richt: Kelly en Felix, 
de Directeur Woningbouw. Kelly geeft een shovel opdracht dat gammele schuurtje alvast neer te halen. 
Dennis wijst haar erop dat het schuurtje ooit aan haar grootvader Jantje Lommers toebehoorde. Kelly is 
echter onvermurwbaar. Dennis springt voor de shovel in een poging de buurt te redden. Maar het 
schuurtje stort in en hij wordt bedolven onder het puin.. En dan verschijnt er iemand ten tonele, zoals dat 
alleen in opera kan.. Is het echt een wonder, of is het pure zinsbegoocheling in het hoofd van Kelly, die 
ineens heel veel berouw heeft? 
 
In ieder geval: uiteindelijk is iedereen weer samen. Kelly en Dennis sluiten vrede. En zo de hele Van der 
Pek. ‘Oud’ en ‘Nieuw’, Eigen Identiteit’ en ‘Vooruitgang’. Het is nog steeds 2009. Er zijn nog vele slagen te 
winnen om de wijk behouden te laten blijven voor iedereen: voor sociale huurders, huizenkopers, 
alleenstaanden en gezinnen, ondernemers, marktkooplui, creatieven en ambachtswerkers, 
uitkeringsgerechtigden en dubbele inkomens. Maar het begin is daar.. 
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En dit zou de uiteindelijke liedindeling worden waarmee het verhaal verteld werd: 
 
Voorakte/ proloog  
1. Ouverture: ‘La Gazza Ladra’/ Rossini (eerste 2 minuten)  
2. Koorlied: ‘Soldatenkoor’ uit opera Faust van Gounod 
 
Akte I 
2a MELODRAMA I/ harp & viool Zonzij van het IJ (wordt gearrangeerd door P. Schlamilch) 
3. solo-aria: ‘Recondita Armonia’ uit Tosca van Puccini 
4. Groeps-aria met koor: ‘Nonnenkoor’ uit operette Casanova van J. Strauss 
5. Koorlied: Dies Irae uit Requiem van Verdi  
6.  Solo-aria ‘Kuda Kuda’ (Lensky’s aria) uit Evgeni Onegin van Tsjaikovsky  
6a. MELODRAMA DEELS ONDER VERTELSTER/orkeststuk: ‘Harpsichord Suite’ van Handel in D mineur/ 
Sarabande  
 
Akte II 
7  ATM A’dam Twirl & Marching Band komt op met mars ‘Koning Voetbal’ 
8. Koorlied met 2 solisten: ‘Lied van de Toreadores’ uit Carmen/ Bizet 
9. Groepsaria/ koorlied met 8 solisten: ‘Noi siamo Zingarelle’ uit La Traviata/ Verdi 
10. solo-aria ‘Mon con coeur s’ouvre a ta voix’ uit Samson & Delila van Saint Saëns 
 
Akte 3 
10 a. MELODRAMAII/ oa HOBO EN VIOOL/  Zonzij van het IJ (wordt gearrangeerd door P. Schlamilch) 
11.  Marktlied –koor en solisten ‘Sur le marché de Corneville’ uit operette Les cloches de Corneville/ Planquette 
12. Duet ‘O soave fanciulla’ uit La Boheme/ Puccini 
13. Solo-aria Kelly ‘Stride la Vampa’ uit Il Trovatore/ Verdi 
14. reprise Consortium ‘Noi siamo zingarelle’ uit la Traviata/ Verdi 
15. Koorlied boze teleurgestelde marktkooplui: ‘Steuermann lass die Wacht’ uit Der Fliegende Höllander/ Wagner 
 
16. Soort entr’acte: lied ‘Zonzij van het IJ’ in origineel, gezongen door Doraskoor, begeleid door accordeonist.  
 
Akte 4 
17. Solo-aria Felix: ‘La calunnia è un venticello’ uit Il Barbiere di Siviglia/ Rossini 
18.  solo stuk moeder Yasmina:  ‘Alf lila wa lila’ van Oum Khaltoum, 3 minuten (wordt gearrangeerd door Joan 
Berkhemer) 
19. Dennis solo-aria: ‘Nessun Dorma’ uit Turandot/ Puccini 
20. solo-aria Ayisha: ‘Addio del passato’ uit La Traviata/ Verdi 
 
Akte 5 
20a MELODRAMA III/ blazers/viool/ allen Zonzij van het IJ (wordt gearrangeerd door P. Schlamilch) 
21. korte reprise ‘Soldatenkoor’ uit opera Faust van Gounod 
22. De Ontknoping! Samenzang op ‘Signor né principe/ È il sol del anima’ uit Rigoletto/ Verdi  
23. Slotlied: koor en solisten ‘Aan de Zonzij van het IJ’ / componist Jef Hofmeister/ bewerking P. Schlamilch 
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3.5 HET LUPINEPLEIN – HET ONTWERP EN DE INRICHTING EN DE PROPS 
Het Lupineplein is volledig omzoomd door verhoogde perkjes. Voor het neerzetten van de tribune was dat 
geen probleem. De artistieke leiding had inmiddels doorgegeven dat er opkomsten met auto’s en een 
complete fanfare voorzien waren. Deze konden maar op één plek het plantsoen inrijden: precies op de 
plek waar het podium getekend stond.  Het technisch productieteam ontwierp vervolgens een verhoogd 
podium met twee onderdoorgangen. Alleen een laag muurtje dat bijna over de hele breedte liep stond 
danig in de weg. Een verzoek aan de wegbeheerder en haar chef om een deel weg te mogen halen werd tot 
twee keer toe door hen afgewezen.  
Uit de mail aan de ambtenaren:  

 
Uiteindelijk, één week voor de uitvoering, werd dit obstakel geslecht, na tussenkomst van zowel de 
voorzitter als de portefeuillehouder Openbare Ruimte van de Bestuurscommissie Amsterdam Noord.   

DE PROPS 
Het werd nogal een lijst waarmee de artistieke leiding kwam. Koffers, kerkschel, doopkaars, Arabische 
inrichting van een huis, 20 groenwitte Volewijckerssjaals, een oldtimer, een sportauto, een Jeep, rijdende 
bouwhekken, een schuurtje dat moest instorten, een standbeeld plus sokkel waar later een acteur in 
moest staan, een doodskist, marktkramen, worsten en fruit, een bulldozer, de aankleding van het decor 
onder het podium, met foto’s van de buurt. Kleine details, maar wel details die het totaalbeeld kloppend 
maken.  
 
De 20 groen-witte Volewijckers sjaals werden gehaakt door 2 vrijwilligsters van kledingreparateur “Op 
Maat” gevestigd op het Mosplein. 
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EEN STANDBEELD VOOR VAN DER PEK 
Voor de vervaardiging van het standbeeld van architect Van der Pek werd een belangrijke keuze gemaakt. 
Het zou geen buste worden van de architect zelf, maar van buurtbewoner Theo Bransse die diens rol zou 
gaan spelen. Het toeval hielp een handje. Er werd een Amsterdamnoordse beeldhouwer gevonden die 
groot fan bleek van de Volksopera en die zelf ook opera zong: Huub van Meerwijk. Theo Bransse werd 
omgetoverd tot een vroeg 20e -eeuwse architect, Huub van Meerwijk nam de maten op, fotografeerde 
hem uitvoerig en ging aan de slag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor het vervaardigen van de sokkel van het standbeeld en het schuurtje dat moest kunnen instorten, 
werd de amsterdam-noordse klusjesman Evert van Voorst ingeschakeld. Het voorbeeld voor het schuurtje 
werd een van de oude exemplaren die nog daadwerkelijk in de Van der Pekbuurt staan.  
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HOOFDSTUK IV OP WEG NAAR DE UITVOERINGEN (MEI-JUNI 2016) 
 

4.1 DE VOORVERKOOP 
Besloten werd dat de kaartjes voor de twee avondvoorstellingen 10 euro zouden gaan kosten. Kaartjes 
voor de matinee op 11 juni zouden 7.50 kosten, en met de huisvuilpas van Noord of met een kortingsactie 
van De Echo maar 5 euro, zodat iedere bewoner van de (toch armlastige) buurt het zou kunnen 
opbrengen. De voorverkoop werd halverwege mei gestart. Tijdens de repetities van het operakoor, en bij 
4 verschillende voorverkoopadressen: Lydia’s groentekraam op de Van der Pekmarkt (wo-vr-za), De 
Soepboer, Van der Pekstraat 93, Cigo van der Pek, Van der Pekstraat 137 en Boekhandel Over Het Water, 
Van der Pekstraat 59. 
 

                                                     
 

4.2 PROMOTIE /FLYERS/ POSTERS 
Meer dan 15.000 flyers werden er gedrukt, en 200 posters. Koorleden formeerden buurtteams om zo zelf 
de flyers deur aan deur in de Van der Pekbuurt en alle daaromheen gelegen wijken in Noord te bezorgen. 
Posters kwamen te hangen op abri’s, op de veerponten van het GVB, in alle winkels en op de ramen bij 
mensen thuis. Extra promotie werd gemaakt met 6 grote banners die op strategische plekken in de wijk 
werden opgehangen, en doordat koorleden flyerden op en bij de pont naar Noord. 
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4.3 DE ORKESTREPETITIES 
Op zaterdag 4 juni vond de eerste orkestrepetitie plaats in de Buiksloterkerk. Een belangrijke dag voor de 
Volksopera. In de ochtend en middag repeteerde het orkest alleen, onder leiding van dirigent Joan 
Berkhemer. ’s Avonds kwamen daar de solisten en koorleden bij. Voor het eerst valt de opera zo voor 
velen ‘in elkaar’, en worden koorleden en solisten verrast door de schoonheid van de muziek, van 22 
professionele muzikanten i.p.v. 1 koorpianist of zangcoach. Op dinsdag 6 juni vond de tweede 
orkestrepetitie met koor en solisten plaats. 
 

 

4.4 OPNAMES VIDEOSCHERM 
De laatste twee weken voor de uitvoeringen zijn ook de meest geschikte dagen voor regisseuse Tessa 
Joosse die de beelden voor het grote videoscherm verzorgt. Naast dat ze gebruik maakt van historisch 
beelden van de wijk en de grote gebeurtenissen die in de opera voorbij komen filmt zij ook de koorleden 
en de solisten om de liederen een extra, vaak emotionele versterking te geven. 

 

4.5 OPBOUW/ BACKSTAGE/ TENT VOOR BUURTHUIS 
De opbouw en inrichting van het Lupineplein met oa podium en tribunes begon op maandag 6 juni. 
Woningcorporatie Ymere had het productieteam voor 14 dagen een tijdelijk leegstaande woning op het 
plein zelf bezorgd die zou gaan dienen als productiekantoor. 
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De finale van het 
Volksoperaproject was in zicht: de 
uitvoeringen. Voor de deelnemers 
het doel waaraan iedereen aan 
gewerkt had. Maar ook het 
bovenliggende doel van de opera: 
de buurtverbinding, de sfeer in de 
buurt, de nieuwe contacten die 
ontstaan. Driekwart van de 
verbindingen zijn gelegd. Nu de 
rest van de buurt, van Amsterdam-
Noord en daarbuiten nog: Het 
publiek. En de sfeer op de tribune 
en de ervaring van de voorstelling, 

waar iedereen nog lang over na zal praten. 3 voorstellingen met 1000 man publiek midden in een 
volgeparkeerde woonwijk met smalle straten. Bij de vergunning is veel tijd gaan zitten in de plannen van 
het crowdmanagement. Waar laat je de fietsen? Wat als er onweer komt? Of paniek. Wat zijn de 
looproutes. Waar laten we de invaliden? Hoe hou je het schoon? En zo meer. 
 
Maar ook de inrichting van de backstage vroeg aandacht. Dat er op het plein geen horeca was, was een 
bewuste keuze. Het zou het vergunningsproces extra belasten, maar ook de sfeer. Maar backstage moest 
wel gecaterd worden. Artiesten moeten goed verzorgd worden. Op tijd verkleden, grimeren, nog gauw een 

plas. Nooit met honger of dorst het 
podium op. En vooral op tijd 
klaarstaan voor je scene. 
Voor het eerst in haar bestaan 
organiseerde de Stichting 
Volksopera 3 voorstellingen: Elke 
voorstelling moesten meer dan 100 
mensen gegrimeerd worden. 
Daarnaast moesten de artiesten 
van het voorprogramma 
opgevangen worden, 30 man 
fanfare, 40 man linedancers, 24 
mensen van de 
accordeonvereniging, de 25 leden 

van het Doras koor. Tussen de matinee en de slotvoorstelling hadden we een crew van 200 man die 
moesten eten. Een groot buurtdiner. Het buurthuis zou te klein zijn. Daarom is besloten om een tent naast 
het buurthuis te zetten. De vergunning daarvoor kwam op de dag van de première, maar we hadden deze 
alvast proactief laten neerzetten. Hieronder het beeld uit de vergunningsaanvraag. 
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HOOFDSTUK V DE UITVOERINGEN (10-11 JUNI 2016) 
 

5.1. HET VOORPROGRAMMA 
De avondvoorstellingen van de Volksopera zouden rond 21.30 uur beginnen. In de schemer, voor een 
optimaal effect van belichting en videoscherm. Het voorprogramma was voor ons een manier een manier 
om de betrokkenheid van de buurt en de wijk die Noord is nog verder te vergroten.  Alle artiesten 
moesten uit Noord komen.   
  

1 De ATM Fanfare, Accordeonvereniging Forzando, De Mannen uit Noord featuring Mario Elzinga, solist 
uit de opera in Floradorp, Het Nieuwe Trio van Clous van Mechelen en de Tuindorpse Linedancers. 



 

Verslag Volksopera van der Pek 
 Pagina 20 
 

5.2  DE UITVOERINGEN 
Vanaf het moment dat de tribunes gevuld raken is er de verwachtingsvolle, ontspannen maar zinderende 
sfeer, die uniek is voor de Volksopera’s. Een buurtfeest met meer dan 1000 mensen. Een warm community 
bad in bange tijden. De Première, de matinee en de slotvoorstelling vonden allen plaats met zeer gunstige 
weersomstandigheden op een paar spatjes na. 
Een compleet fotoverslag is in dit bestek onmogelijk. In de bijlage hebben we een kleine selectie gemaakt. 
Vooraf hebben we een oproep gedaan op facebook voor fotografen. Twee professionals reageerden: Jitske 
Schols en Yvonne Witte. Ze maakten geweldige foto’s van de uitvoeringen van de opera en de backstage 
activiteiten. Vooral de sfeer spat van de foto’s. Later kregen we ook spontaan beelden aangeboden van 
fotografen die op de tribune zaten, waaronder Eliane Kemble. 
link naar online foto’s: Jitske Schols: http://bit.ly/2acIOFT 

 
Yvonne Witte: http://bit.ly/29RLvIb 
  

http://bit.ly/2acIOFT
http://bit.ly/29RLvIb
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Een overzicht van bijna alle scenes gezien vanaf de tribune door Eliane Kemble: 
http://bit.ly/29KcwOk 

 
 
Deze foto van Yvonne Witte hebben we als omslagfoto gekozen voor de facebook community van de 
Opera. 

 
  

http://bit.ly/29KcwOk
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5.3  BEZETTINGSGRAAD TRIBUNES 
Het belangrijkste doel werd gehaald: de tribunes met plek voor 1000 mensen per voorstelling zaten 
optisch helemaal vol. Zeer belangrijk was dit voor de uitstraling van het evenement, en het leverde een 
prachtige, rijke sfeer op met dito foto’s. Echter, de 3 voorstellingen waren niet geheel uitverkocht. 
Gerekend wordt met een kassa-verkoop die een bezettingsgraad van ongeveer 82% opleverde. Daarnaast 
waren er natuurlijk de vrijkaarten die donateurs van de Voordekunst-crowdfundingsactie als 
tegenprestatie voor hun steun ontvingen, de vrijkaarten voor relaties en sponsoren en de vele vrijkaarten 
voor alle deelnemers aan de opera die deelnamen aan het voorprogramma (oa accordeonvereniging, 
fanfare) of alleen maar tijdens 1 lied in de opera werden ingezet (oa Doraskoor). Verder is er het 
vermoeden dat er veel langs de kaartcontrole geglipt is (ondanks dat de prijzen bewust laag gehouden 
zijn) en dat de mensen die via Ticketscript hun kaartje verwierven het emailticket meermaals uitgeprint 
hebben (daar was helaas geen controle op, we hadden er geen capaciteit voor.) 

Het crowdmanagementsteam bestond uit professionele beveiligers,  vrijwilligers van het Buurtproject 
Pek-O-Bello en twee medewerkers op de tribune. Belangrijk was vooral het sfeermangement. 
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5.4 SPONSOR VERMELDINGEN 
Alle meewerkende fondsen en alle sponsoren (ook in materiële zin) zijn naar onze mening ruimschoots 
zichtbaar gemaakt, genoemd en bedankt. Allereerst verschenen hun logo’s en namen op de website 
www.volksopera.nl. Daarnaast waren alle logo’s zichtbaar in de promotionele uitingen als flyer, poster en 
het programmaboekje. Voorafgaand aan de opera waren alle logo’s van fondsen en sponsoren langdurig 
op het grote videoscherm te zien. Na het slotlied werden alle fondsen en sponsoren met naam en toenaam 
genoemd door de presentator van de Volksopera, en kwam eenieder ook voorbij op de aftitelingen scroll 
op het videoscherm. 

http://www.volksopera.nl/
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HOOFDSTUK VI  PUBLICITEIT 

Voor de publiciteit zijn alle instrumenten uit de media mix ingezet: 
Persoonlijke benadering, internet site en facebook, free-publicity in huis-aan-huisbladen en op televisie: 
NPO2, AT5 en RTV Noord Holland. Affiches en flyers werden in de buurt huis aan huis verspreid en waren 
te vinden in druk bezochte supermarkten en winkels in de buurt,  

Gedurende het hele traject van deze Volksopera zijn er op de 
strategische momenten (audities, start crowdfunding, start 
voorverkoop, uitvoeringen) persberichten verschenen in de 
belangrijkste huis-aan-huiskranten van Amsterdam-Noord: De 
Echo, Noordamsterdams Nieuwsblad en Het Kompas. 

Vanaf de audities was er contact met de makers van het 
culturele tv-programma ’Landinwaarts’(Dieuwertje Blok) van 
de NTR. Zij zouden uiteindelijk 2 grote items over de 
Volksopera uitzenden (22 januari en 13 mei), en verlootten ook 
kaartjes onder hun kijkerspubliek. 

http://www.npo.nl/landinwaarts/22-01-
2016/VPWON_1251883 
http://www.npo.nl/landinwaarts/13-05-
2016/VPWON_1251897 

De Amsterdamse tv-zender AT5 wijdde hun programma ‘Wereldstad’ van woensdag 8 juni aan de 
Volksopera, en filmden een lang ‘live’item van 12 minuten tijdens de orkestrepetities van 6 juni. 
http://www.at5.nl/gemist/tv/273/23250/- 
De regionale zender RTV NH maakte op de Van der Pekmarkt een item over de Volksopera voor het 
programma NH Cultuur en zond dit uit op maandag 6 juni.  
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/499/225851/-/26 
Recensies na afloop waren  te vinden op de populaire webblog Ilovenoord.nl en in Het Parool van 13 juni. 

volledige artikel Parool:  
http://www.parool.nl/stadsgids/volksopera-verhaalt-over-
dreigende-veryupping-en-historie-van-der-
pekbuurt~a4319316/ 

http://www.npo.nl/landinwaarts/13-05-2016/VPWON_1251897
http://www.npo.nl/landinwaarts/13-05-2016/VPWON_1251897
http://www.at5.nl/gemist/tv/273/23250/-
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/499/225851/-/26
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En dan is de opera ineens voorbij. Na een bescheiden slotfeest in de tent voor het Buurthuis komen de 
koorleden de volgende dag, zondag 12 juni, gelijk al massaal napraten bij het kantoor van de Volksopera 
op het Lupineplein. Terwijl de technici en de productiemedewerkers druk zijn om alles op te ruimen en 
klaar te zetten voor de leveranciers die maandagochtend alle spullen weer komen ophalen. Ook 
buurtbewoners komen langs. De oude man die op de hoek van het Lupineplein woont, midden in de 
backstage-area, zei dat hij veel had geleerd. Vooral de geschiedenis van de buurt waar hij toch al heel lang 
woont was voor hem onbekend terrein. Een andere bewoner de langskomt, de buurman van Jos de Rooij, 
had moeten huilen. De opera ging over zijn leven in de buurt. De scène van de bommen op de Ritakerk, het 
lied van de rouwende vader, de scène met de Volewijckers. Alles had hem zeer aangegrepen. 

In de dagen die volgen daalt er een ware orkaan neer van complimenten op ons als organisatie. Meer nog 
dan bij vorige opera’s lijkt het wel. Bezoekers, bewoners, instellingen –buurthuis, woningbouwcorporatie, 
stadsdeel-, klassieke muziekliefhebbers. Het lijkt erop dat we met het verhaal over Oud versus Nieuw en 
Traditie versus Vooruitgang een gevoelige snaar hebben geraakt, zeker in Amsterdam-Noord. Er is gehuild 
én er is gelachen. Deelnemers aan de opera klagen die dagen gelukzalig over heimweegevoelens, het 
‘zwarte gat’.  We hebben ingesteld dat vanaf nu elke zaterdag om 12 uur iedereen elkaar kan ontmoeten 
bij de Soepboer op de Van der Pekstraat.  

Het is, twee maanden na de voorstellingen, lastig te zeggen wat er concreet bereikt is in de buurt. Wel kan 
gezegd worden dat het kleine half jaar dat we met alle participanten samen aan de opera hebben gewerkt 
banden heeft gesmeed tussen de oude en nieuwe bewoners van Van der Pek, Overhoeks en ook 
omliggende wijken. Tussen hoog en laag opgeleid, arm en rijk, oud en jong. En dit zal de komende tijd 
alleen maar doorgaan. Het koor en de solisten zijn gevraagd om met twee liederen op te treden op het 
Noorderparkfestival van 4 september 2016. Medio september zal de DVD met de live-registratie vertoond 
worden voor alle deelnemers en degenen die de opera moesten missen of die ‘m nogmaals willen zien. 
Verderop in september is het Bankjesdag op het Lupineplein, georganiseerd door enkele koorleden van 
Overhoeks, voor verdere samensmelting tussen Van der Pek en Overhoeks.. En de Rotary Amsterdam-
Noord heeft zich gemeld om te bezien of dat standbeeld van architect Van der Pek en zijn echtgenote 
Louise Went er toch niet écht kan komen.. 



Verslag Volksopera van der Pek 
Pagina 26 

Bijlage: Gelukkig hebben we de foto’s nog 
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