
Volksopera Vogelbuurt
TEKSTEN

5. De elektrische tram                                     (op de melodie van “Funiculi Funicula”, Luigi Denza)
    (door de 3 zusjes, Max, leden van de Speeltuinvereniging en het koor)

Om de naargeestige sfeer (die er t.g.v. de Duitse bezetting vanzelfsprekend bijna continu heerst) te 
doorbreken, organiseert Speeltuinvereniging Nieuwendammerham een dagje uit naar Volendam.

(Zang 'Solo' = 1 persoon alleen of  een groepje, bijvoorbeeld 1 of meer bestuursleden van de 
Speeltuinvereniging of de conducteur van de tram.) 

1e couplet
Solo: Wat zien wij as wij over 't water kijken? Centraal Station!
Koor: Centaal Station.
Solo: Maar oh, wat is dat moeilijk te bereiken. Alleen per pont.
Koor: Alleen per pont.
Solo: Vandaar dat wij bij uitjes niet opteren voor d' overkant.
Koor: De overkant.
Solo: We kiezen voor gemak en prefereren het Waterland.
Koor: Ons Waterland.

Solo: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
We gaanniet lopen en niet fietsen,
nee, we gaene met de tram!
Razen met de tram van Amsterdam naar Volendam!

Koor: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
We gaanniet lopen en niet fietsen,
nee, we gaene met de tram!
Razen met de tram van Amsterdam naar Volendam!

2e couplet
Solo: Zo'n uitje is een feest en geeft het leven een beetje kleur.
Koor: Een beetje kleur.
Solo: Het haalt je uit de put, want je bent even weg uit de sleur. 
Koor: Ja, uit de sleur!
Solo: Eén dag vergeet je Duitsland en hebt maling aan wat niet mag.
Koor: Aan wat niet mag.
Solo: Je denkt alleen aan sprot en broodjes paling, de hele dag.
Koor: Die ene dag.

Solo: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
We gaanniet lopen en niet fietsen,
nee, we gaene met de tram!
Razen met de tram van Amsterdam naar Volendam!

Koor: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
We gaanniet lopen en niet fietsen,
nee, we gaene met de tram!
Razen met de tram van Amsterdam naar Volendam!
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3e couplet
Solo: We zwieren met z'n allen langs de winkels daar op de dijk.
Koor: Daar op de dijk.
Solo: En nemen Volendamse boerenkinkels graag in de zeik.
Koor: Ja, in de zeik.
Solo: Zodat we ons geweldig amuseren; maar dan: de bel!
Koor: Dan klinkt de bel.
Solo: Het sein om weer terug naar huis te keren komt niks te snel.
Koor: Komt niks te snel.

.

Solo: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
En zijn op't einde van de dag
de ogen moe, de benen stram,
mogen we goddank weer fijn terug naar Amsterdam!

Koor: Wij van Speeltuin Nieuwendammerham
gaan een daggie uit naar Volendam.
En zijn op't einde van de dag
de ogen moe, de benen stram,
mogen we goddank weer fijn terug naar Amsterdam!
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