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HOOFDSTUK I - inleiding (periode juni-december 2017) 

1.1 Aanleiding opera en verleden buurt  
Terugkijkend  vormt de inleiding uit het programmaboekje van de Volksopera Vogelbuurt een goede 

weerslag van het ontstaan van deze opera: 

‘Wanneer komt er weer een nieuwe opera in Noord?’, werd ons productieteam vaak gevraagd na het succes 

van de Volksopera Van der Pek in juni 2016. Nieuwe wijken werden aangedragen: Molenwijk, Nieuwendam, 

Kadoelen, De Banne. Of ze dat maar wilden regelen. Dat was natuurlijk vleiend, het gaf aan dat de vorige 

opera echt iets had losgemaakt. Dat de thematiek van oud vs nieuw, het snelle veranderen van een oude 

volkswijk een snaar geraakt had. Een gevoel van verbondenheid was het resultaat, een nieuw Noords gevoel 

bijna van ‘wij tegen de centrale stad’ eigenlijk zonder dat het zo bedoeld was. Op die vragen sputterde ons 

team dan ook amper tegen dat het een jaar hard werken voor weinig betekende, en dat er eerst ruim een ton 

aan financiering gezocht moest worden. Belangrijker was dat er weer een wijk gevonden werd die in 

beweging was, een wijk met een rijke historie waar iets actueels speelde, iets ‘urgents’. Een wijk waar de 

volksopera weer datzelfde onverwachte Noordse gevoel zou kunnen oproepen. En dat vonden ze uiteindelijk 

dichtbij huis: in de Vogelbuurt. 

Met grote stappen: de polder Nieuwendammerham betekende eind 19e eeuw de eerste Sprong over het IJ 

voor Amsterdam. De ADM-scheepswerf kwam, andere industrie volgde. Pas begin 1900 werd besloten ook 

woningen te bouwen. Verbindingen waren er niet, alleen veerpontjes. De Vogelbuurt werd in fasen gebouwd, 

vanaf 1910 tot 1928. De IJtunnel kwam in 1968 en ontsloot Noord, maar de Vogelbuurt bleef geïsoleerd. In de 

jaren 70 ging het bergafwaarts met de scheepsbouw in Nederland. De ADM moest fuseren met de NDSM en 

sloot haar poorten. De IJpleinbuurt verrees op de werfresten, arbeidersgezinnen uit de buurt verkasten 

massaal naar Lelystad, Purmerend en Almere. Minder draagkrachtigen uit andere stadsdelen namen hun plek 

in. De wijk gleed af, kwam terecht op lijstjes van Amsterdamse probleemwijken en armoede en 

schuldenproblematiek trof een groot deel van de bewoners. Maar de laatste tien jaar werd ook hier de 

verhipping voelbaar. Wonen in dit deel van Noord werd een optie voor studenten, ZZP’ers en jonge gezinnen, 

de resten zware industrie werden ingenomen door de creatieven. En nu het nieuwe centrum van de stad zich 

langzaam verplaatst naar weerszijden van het IJ gaat alles snel. Hotel- en woontorens verrijzen, het 

Hamerkwartier wordt straks een luxe woon-werkwijk met 7000 woningen, de brug over het IJ lijkt geen 

luchtfietserij meer, de Noord-Zuidlijn gaat rijden, de huizenprijzen hier behoren tot de snelst stijgende van 

Amsterdam etc.  

Genoeg stof voor een nieuwe volksopera vond ons team. Eentje over arm vs rijk met als inzet: laat dit een 

wijk blijven waar plek is voor iedereen. Eerste succes was dat het buurtkoor De IJgenwijze Noot haar 

medewerking toezegde. De audities vervolgens in jongerenproductiehuis De Valk werden druk bezocht. Bijna 

90 deelnemers: oorspronkelijke bewoners, nieuwkomers, ondernemers, huizenkopers, sociale huurders, 

creatieven en studenten. Een bont gezelschap uit alle hoeken van de wijk, met enkele prachtige 

solistenstemmen! En vanaf medio februari begon het grote operakoor te repeteren op de ideale plek: Huis 

van de Wijk De Meeuw (terwijl bezoekers van Resto van Harte vaak nog aan hun toetje zaten).  

Het resultaat is een volksopera die toch weer volstrekt anders is dan de voorgaande. Er is in korte tijd keihard 

gewerkt door alle deelnemers. En hoe verschillend iedereen ook is, als ‘Hier langs de lange  

Meeuwenlaan zijn wij zo vrij als vogels’ klinkt, dan resoneert er eenheid en vastberadenheid. Een hartenkreet 

van mensen die iets willen betekenen voor hun wijk, die prettig met elkaar willen samenleven in een 

bijzondere buurt met plek voor iedereen. En de energie daarvan zal ongetwijfeld op u als publiek worden 

overgedragen!  
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1.2 Research 
Wij, het organisatorisch hart van de Volksopera (Rob Goudsmit, Paul Vonk, René van ’t Erve) hadden al 

voorjaar 2017 gesproken over een nieuwe Volksopera  in Amsterdam-Noord, met uitvoeringen zomer 2018. 

De Vogelbuurt, die had onze voorkeur maar de wijk De Banne was ook een optie. In juni 2017 werden de 

gesprekken concreter. Duidelijk was dat de begroting opgehoogd zou moeten worden van 125.000 naar 

135.000 euro. En met de ervaring van vier eerdere projecten kon eenvoudig teruggerekend worden: als 

zomer 2018 de voorstellingen zouden plaatsvinden, dan moesten er audities komen in januari 2018, dan 

moest de eerste promotie beginnen in november, de grootste subsidies eind oktober 2017 wel aangevraagd 

zijn en de research zo snel mogelijk beginnen. Werk aan de winkel!  

Belangrijk was om de gemeente Amsterdam mee te krijgen, zowel inhoudelijk als financieel. We besloten 

een afspraak te maken met de leden van het DB van de bestuurscommissie Noord. Op 13 juli sprak René van 

’t Erve met voorzitter Coby van Berkum, wethouder Erna Berends, evenementencoördinator Barbara Brons 

en participatiemakelaar Irene van Hemert. Na dit gesprek was duidelijk dat we inderdaad zouden streven 

naar een Volksopera voor de Vogelbuurt, dat het DB ons steunde en –zonder enige garantie- zou kijken of er 

in totaal 30.000 euro vrijgemaakt zou kunnen worden. De research voor het projectplan en voor de 

thematische invulling van de opera kon vanaf nu starten. Allereerst moest internetresearch naar de historie 

van de wijk gedaan worden. In een latere fase moesten we zelf de wijk ingaan, praten met bewoners, 

instellingen en belangrijke contacten in de wijk om zo het spanningsveld voor de opera te kunnen bepalen. 

Tenslotte diende er al met een schuin oog gekeken te worden naar geschikte voorstellingslocaties in de 

buurt. 

A. Contacten in de wijk
De eerste wijkverkenningen werden uitgevoerd. Op 29 juli liep Paul Vonk mee met buurtmakelaar Remco de 
Graaff van de gemeente (die ons later met raad en daad terzijde zou staan). We maakten kennis met de 
vrouwen van het Koekoeksnest, afkomstig uit verschillende meest Afrikaanse landen, en met Janine 
Westerveld, een actieve en betrokken buurtbewoner en beheerder van de facebookpagina “Vogelburen”. Ze 
is vaak bereikbaar op de bank voor haar huis aan het Kraaienplein.  
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De nieuwe Volksopera begon al rond te zingen. Contact met oud-deelnemers werd aangehaald bij de 

opening van het Noorderparkfestival 2017 in september. 

Een samengesteld koor uit drie Volksopera’s in 

Noord onder leiding van dirigente Jacqueline 

Fleskens zong bij de officiële ingebruikname 

van de brug over het Noord-Hollands Kanaal in 

het nieuwe Noorderpark. 

De tocht langs sleutelfiguren uit heden en verleden van de wijk werd voorgezet met een bezoek aan Henk 

Janissen, bewoner van de Meeuwenlaan en activist van het eerste uur die in de jaren 80 van de vorige eeuw 

o.a. een grote rol speelde bij het tot stand komen van het IJplein.

We maakten ook een afspraak met Paul Scheerder, ‘godfather’ van de wijk, oprichter van het Leefkringhuis

en de Voedselbanken in Noord en hoofdpersoon van de bekroonde HUMAN tv-documentaireserie ‘Schuldig’

over de armoede- en  schuldenproblematiek in de Vogelbuurt. Gesprekken waren er verder met de al

genoemde Remco de Graaff, buurtmakelaar namens de gemeente en met de mensen van het Huis van de

Wijk aan de Meeuwenlaan (mogelijke interessante repetitielocatie en centraal punt in het buurtproces).

B. Thematiek & doelgroepen
Internetresearch naar heden en verleden van de wijk en gesprekken met sleutelfiguren leverden al snel de 

pijlers van een voldoende dramatisch libretto op.  De polder Nieuwendammerham waarop de Vogelbuurt lag 

maakte in 1875 onderdeel van de langverwachte Sprong naar Noord; eerst alleen voor industrie, begin 1900 

toch gevolgd door woningbouw maar dan zonder andere verbinding met de stad dan een pontje, wat het 

gevoel van isolement dat nog steeds in de buurt leeft verklaarde. De zware industrie (o.a. scheepswerf ADM, 

DRAKA en machinefabriek Kromhout) die de bewoners inkomen en veiligheid bood, de grootscheepse razzia 

onder joodse werknemers van regenkledingfabriek Hollandia Kattenburg in 1942, het verdwijnen van 

diezelfde industrie rond 1980, het wegtrekken van de oorspronkelijke arbeidersbevolking naar Lelystad, 

Purmerend en Almere, de aantrekkingskracht op sociale minima uit andere Amsterdamse stadsdelen en de 

latere armoedeval en schuldenproblematiek. De Vogelbuurt werd een wijk waarvoor gold dat iedereen die 

het moeilijk had hier een plaats kon krijgen, met lage huren voor wie er al woonde en redelijke voor 

nieuwkomers. Een unicum in Amsterdam, waardoor ook hier de laatste 10 jaar de studenten, de jonge 

creatieven en de startende gezinnen een plek konden vinden.  

Gevolg was een wijk met meer dan honderd nationaliteiten die in het slechtste geval met de rug naar elkaar 

toe leefden, maar waar ook allerlei kleine sociale en culturele initiatieven borrelden. Een wijk in transitie ook 

hier echter, waarin iedereen wacht op wat komen gaat. En dat betreft  o.a. een spiksplinternieuwe woon-

werkgebied aan het IJ (Hamerkwartier) op de plek waar ooit de industrie glorieerde, ondersteund door een 

nieuwe fietsbrug over datzelfde IJ.  

Het hoofdthema van de volksopera zou onvermijdelijk ‘Arm vs Rijk’ worden. Met bij  veel bewoners de vrees 

voor een nieuwe Goudkust aan het IJ (zoals de wijk Overhoeks in de Van der Pekbuurt), met de lange, kale 

Meeuwenlaan als scheidslijn, ooit tussen woonhuizen en industrie maar in de toekomst misschien tussen 

arm en rijk. Een ander thema zou ‘Verbinding’ worden: het verleden met de veerponten, de tram over de 

Meeuwenlaan naar Volendam en Marken en de bouw van de IJtunnel en in het heden met de 

pontproblematiek en de discussie over een brug over het IJ. Een derde thema moest ‘100 Jaar’ worden, het 

feit dat de Vogelbuurt zo om en nabij 100 jaar geleden aangelegd werd net als bv het Vliegenbos en dat 

Vogeldorp in 2018 daadwerkelijk het 100-jarig jubileum zou vieren. 
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Gezien de veelkleurigheid van de Vogelbuurt stelden we ons vooraf ten doel om rechtsom dan wel linksom 

ook niet-westerse wijkbewoners te laten meedoen, hoe moeilijk dat ook zou worden. Ook participatie van 

schoolkinderen stond hoog op het verlanglijstje. En tenslotte wilden we de ruim vertegenwoordigde 

doelgroep in de wijk van Stadspassers, uitkeringsgerechtigden en mensen met schuldenproblematiek een 

stem geven in de volksopera. René van ’t Erve kende de makers van de documentaireserie Schuldig – die 

genoten hadden van de Volksopera Van der Pek in 2016 zo bleek. Hij zocht een manier om samen met hen te 

kijken of de tv-hoofdpersonen uit de wijk (Dennis van dierenwinkel Ambulia, Ditte en Carmelita) een rol 

zouden kunnen krijgen. Ook werd al voorzichtig contact gelegd met Bureau Stadspas. 

C. Locaties in de buurt
In augustus en september hadden we de eerste verkenningen in de wijk op zoek naar een locatie voor de 

drie voorstellingen van de Volksopera. Belangrijk is dat deze midden in de buurt moeten plaatsvinden.  

Maar waar vonden we een open plek die niet vol was gezet met schommels, wipkippen, glijbaantjes en met 

bielsen omheinde plantsoentjes? Waar konden we de buurt op een tribune met 1000 plaatsen naar hun 

buurtgenoten laten kijken die samen de buurt bezingen? 

De grote grasvlakte aan het  IJplein die ’s winters kan dienen als 
ijsbaan is op last van architect Rem Koolhaas onbebouwd 
gebleven om de zichtlijnen op de stad te behouden, zo leerde ons 
bezoek aan buurtactivist Henk Janissen.  
Zeker een ideale locatie, middenin de historie van de wijk: op de 
plaats op de voormalige insteekhaven van de ADM, naast het 
monument van  Hollandia Kattenburg, langs het oude tracé van 
de blauwe tram die er tot 1956 reed, met uitzicht op het IJ.. Toch 
viel deze locatie al snel af: te winderig zo vlak aan het water.  
Een andere volgens ons geschikte optie werd gevonden:  
de parkeerplaats naast de Dirk van de Broek aan de 
Meeuwenlaan.  
Middenin de wijk ook!  
Het Dirkconcern wilde er echter niet aan bleek al snel:  een week 
lang een groot deel van het parkeerterrein innemen was 
onbespreekbaar. 

Restte nog het Spreeuwenpark.  

Een statig park dat sinds de bouw in 1912 nog nauwelijks was aangetast. Het plantsoen was al in 1912 

ingepland indachtig het tuinstad-ideaal van Wibaut en Keppler. Maar ook dit parkje stond vol: een 

speeltuintje, bankjes, roestige baskets en een voetbalkooi.  Maar toch: als we de kooi nou eens gebruiken als 

podium en de tribune langs de kant zetten? Met een aantal ingrepen zou het kunnen. We moesten nog veel 

werk verzetten en tegelijk de wijk in om de bewoners te leren kennen, vonden we.  
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1.3 Formeren van het kernteam/ start promotie/ aanvragen subsidies 

Opsteker voor het nieuwe project was dat iedereen uit het 
kernteam waarmee de vorige vier 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 2017 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, Rabobank en het Prins Bernhard 
Cultuur Fonds Noord-Holland. Besloten werd om begin 
februari 2018, na de audities, te bezien of we het project 
op financiële én inhoudelijke grond groen licht zouden 
kunnen geven.  

Begin november 2017 traden we al naar buiten: hiernaast 
ons persbericht om de geesten vast rijp te maken’ zoals 
gepubliceerd in De Echo.  
De strategie was om de komende maanden te proberen 
zeer frequent, bijna wekelijks alibi’s te zoeken om in de 
krant en op facebook nieuws te melden: ‘De audities’,  
‘spullen of zangers gezocht’, ‘locatie bekend’ etc. 



8 

HOOFDSTUK II Fase 1 (januari-februari 2018) 

2.1 De audities 
De communicatiestrategie om zoveel mogelijk buurtbewoners te interesseren voor de audities was net als 
voorgaande jaren een combinatie van persberichten in de vertrouwde lokale media en huis-aan-
huisbezorging van een speciaal gemaakte flyer plus de verspreiding van posters op belangrijke plaatsen in de 
wijk.  
Ook werd er een speciale facebookpagina voor de Volksopera Vogelbuurt aangemaakt, gebruikmakende van 
het netwerk dat alle voorgaande jaren al opgebouwd was.  Via deze pagina en ook via de website 
www.volksopera.nl werden geïnteresseerden doorverwezen naar een aanmeldingsformulier.  

Voor het flyer- en posterbeeld kozen we voor een historische foto van de tram naar Volendam over de 
Meeuwenlaan – via de contacten van Paul Vonk die net zelf een expositie over die tram voorbereidde voor 
Museum Amsterdam Noord. 

De flyer werd verspreid in de buurt via 
het netwerk van buurtbewoner Janine 
Westerveld van het Zwanenplein ( de 
latere presentator van de Volksopera). 
Via facebook deden we een oproep, 
waarbij mensen konden reageren via 
een on-line inschrijfformulier. binnen. 
Direct na de mediacampagne 

stroomden de aanmeldingen binnen. Het on-line formulier werd flink 
gebruikt in no time kwamen 62 aanmeldingen via dit kanaal binnen. Met 
iedere aanmelder werd persoonlijk contact opgenomen: zij vormden 
tenslotte het hart van  de Volksopera. Sommige mensen werden 
persoonlijk bezocht. Hierdoor werden de thema’s getoetst aan de 
werkelijkheid, werden huizen bekeken en mensen deelgenoot gemaakt.  

De audities vonden plaats in jongerenproductiehuis “De Valk” aan de Meeuwenlaan. Uiteindelijk zouden 

zo’n 90 wijkbewoners auditie doen. Uit alle geledingen: de ‘traditionele’ bewoners, de nieuwelingen, 

yuppen, studenten, ondernemers.. Met een eigen favoriet lied, en vaak ook met een van tevoren bepaald 

operalied. En wie niet wilde zingen auditeerde als figurant. De jury bestond weer 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.  

De Echo column van de Stadschroniqueur van Noord, Chris Keulemans bevestigde dat de week erop.  

http://www.volksopera.nl/
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2.2 Het Spreeuwenpark als locatie voor de uitvoeringen 
In januari hakten we de knop door: het Spreeuwenpark moest het worden. Een voor iedereen toegankelijke 

plek middenin het oude hart van de Vogelbuurt. De opdracht aan het productieteam was: maak hier plaats 

voor 1000 man publiek en een groot podium. Dat was nog niet makkelijk gezien de inrichting van het park, 

en het kon eigenlijk maar op één plek: het linkerdeel van het park waar de voetbalkooi stond. De lange 

zijden van de kooi zouden moeten worden weggehaald, de basketbalpalen ook en een serie bankjes. Het 

podium zou dan een stuk in de kooi staan, en de tribune zou uitzicht bieden op de mooiste huizenfaçades 

aan het park. Er werd gelijk contact opgenomen met de eigenaar van de voetbalkooi: ABC Hekwerk. 

Weghalen en opbouwen zou technisch geen probleem zijn, maar wie moest het betalen? Dat was van later 

zorg. Dit was een van de eerste tekeningen die Paul Vonk in februari indiende bij de gemeente voor de 

vergunningsaanvraag: 

De vergunning zou uiteindelijk half mei 2018 op de deurmat vallen. 

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 

2018 nog geen gelopen koers was. Maar de prognoses waren ditmaal wel gunstig. Met 135.000 aan 

verwachte kosten was er op dat moment een  actuele dekking van 99.000 euro .  

De Gemeente Amsterdam/ Bestuurscommissie Noord zou inderdaad voor 30.000 euro meedoen, het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst steunde met ook 30.000, Stichting Steunfonds BJA/COW met 10.000 euro, 

WJO de Vries Fonds/ Ars Donandi met 6.000, P.W. Janssen’s Friesche Stichting met 3.000 en het VSB Fonds 

met 20.000. Toen Het Amsterdamsche Fonds 30 januari aankondigde ook mee te doen met 1.500 euro en 

we zo over de ton kwamen, en er goede vooruitzichten waren op subsidie van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds Noord-Holland in maart, werd besloten ‘groen licht’ te geven aan dit nieuwe project.  

Met aan onszelf de opdracht nog minimaal 10.000 euro bij ondernemers in de buurt te vinden, bij 

woningcorporaties en misschien wel bij kapitaalkrachtige fans van de Volksopera.  
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2.4 Koorrepetities in Huis van de Wijk De Meeuw 

Al in 2017 was ervoor gezorgd dat de basis van het uiteindelijke koor gevormd zou worden door de ruim 25 

leden van het buurtkoor De IJgenwijze Noot. Ervaring met opera had dit koor niet, hoewel enkele leden met 

een operalied mee hadden gedaan aan de audities. Aangevuld met de auditanten die geen hoofdrol kregen 

betekende dit dat we de repetities in zouden gaan met een Volksoperakoor van wel 85 mensen sterk! 

Definitieve locatie voor deze koorrepetities werd het Huis van de Wijk De Meeuw aan de Meeuwenlaan. Een 

bijna ideale plek, zou blijken. Middenin de wijk naast Dirk van de Broek , voor iedereen bereikbaar. Gerund 

door vrijwilligers van alle nationaliteiten. We konden iedere maandagavond de Grote Zaal tegen 

gereduceerd tarief huren.  

We stelden de repetities traditiegetrouw vast op de maandagavond. Op deze avond vond er meestal ook een 

buurtmaaltijd plaats onder de vlag van Resto van Harte. Vanaf de eerste repetitie onder leiding van dirigente 

Jacqueline Fleskens op maandag 14 februari bleek dat de keuze voor deze plek een goede was.. Uiteindelijk 

kwamen er steeds meer toeschouwers bij die repetities, en daar was het ons ook om te doen geweest. 

Mensen uit alle lagen van de buurtsamenleving. In harmonie en met plezier kennismakend met elkaar. 

Middels een extra persbericht in de lokale media werden nog meer mannen gezocht voor het koor, wat 

overigens ruimschoots lukte.  
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HOOFDSTUK III  Fase 2 (periode maart-mei 2018) 

3.1 Stand financiering, 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 solisten begonnen met hun repetities bij zangcoach Marianne 
 Selleger in haar studio op de Geldersekade. 

Intussen werd bekend dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland meedeed voor 5.000 euro. En het 
Rabobank Coöperatiefonds met (maar) 500 euro. Ook de rondtocht langs ondernemers uit de buurt, langs 
kapitaalkrachtige fans (oud-buurtbakker Ton Freitag deed mee voor 2000 euro!) en langs woningcorporaties 
begon resultaat op te leveren.  De Volksopera Vogelbuurt zou er komen en zag er financieel redelijk gezond 
uit. Op de  facebookpagina die gestart was begon zich al snel iets van een trouwe community af te tekenen.  
https://www.facebook.com/VolksoperaNL 
Om ook eigen geld in de begroting te brengen werd besloten wederom een crowdfundingsactie op te 
starten bij Voordekunst. De gevraagde 3.250 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.  https://www.voordekunst.nl/projecten/7218-volksopera-vogelbuurt 

https://www.facebook.com/VolksoperaNL
https://www.voordekunst.nl/projecten/7218-volksopera-vogelbuurt
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3.2  Hollandia Kattenburg & excursie Hollandsche Schouwburg 
Al rond de audities was duidelijk geworden dat de dramatische geschiedenis van regenconfectiefabriek 

Hollandia Kattenburg aan het IJ een grote rol zou krijgen in deze opera. We wilden zeker enkele liederen 

wijden aan de razzia in november 1942 door de Grüne Polizei waarbij meer dan 370 joodse werknemers en 

hun families opgepakt werden en via Westerbork uiteindelijk naar de concentratiekampen in Oost-Europa 

belandden. Al in een vroeg stadium werd dit toch gevoelige onderwerp besproken met koorlid Jeanette 

Loeb, bewoonster van de IJpleinbuurt en zelf joods. Zij juichte het idee toe. Ze was aanwezig geweest als 

toeschouwer bij de Volksopera Van der Pek in 2016 en wist zeker dat we dit smaakvol zouden doen. 

Uiteindelijk raadde ze ons ook aan om veel meer Jodensterren in onze aankleding van de scènes op te 

nemen dan we van plan waren geweest. Om de verbinding onder de deelnemers te vergroten en mensen 

meer over de geschiedenis bij te brengen organiseerde Jeanette –zelf ook gids in Joods Amsterdam- in de 

tweede week van mei  een rondleiding in de Hollandsche Schouwburg, in de oorlog de verzamelplek van de 

te deporteren joden.  Circa  30 koorleden namen hieraan deel.   

3.3  Cateringplan Vrouwennetwerk Noord 
Omdat het (wederom) lastig bleek om ook buurtbewoners met een niet-westerse achtergrond te laten 

participeren in het Volksopera-project (er was 1 Turkse koorzangeres, 1 Surinaamse en 1 Antiliaanse) 

besloten we het over een andere boeg te gooien. Want we wilden echt een goede afspiegeling van de wijk 

bereiken. De volledig multiculturele dames van ‘t Koekoeksnest waren uitstekende koks en ze wilden zich 

profileren als cateringbedrijf. Wij wilden graag dat zij de maaltijdcatering van onze crew maar ook de 

verkoop van hapjes en koekjes aan bezoekers rond de voorstellingen op zich zouden nemen. Zichtbaar voor 

iedereen, met een verkoopstand in de buurt van de tribunes. Het had heel wat voeten in de aarde om tot 

overeenstemming te komen, maar uiteindelijk zaten we in april aan een proeverij van hapjes door de dames 

gemaakt. Hun achtergrond was Marokkaans, Soedanees, Eritrees, Egyptisch en Algerijns, en moslim 

bovendien, wat betekende dat wij zelf de verkoop van fris en alcohol zouden regelen en zij de rest. Het zou 

hun eerste echte cateringklus worden, en voor hen was het goed zich aan een niet-moslimpubliek te 

presenteren. Zie de foto’s achterin dit verslag! 
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3.4 Hoofdpersonen tv-serie ‘Schuldig’ aan boord! 
Rond februari was al een andere belangrijke troef binnengehaald: de drie hoofdpersonen uit de HUMAN-

documentaireserie ‘Schuldig’ zouden meedoen in de volksopera. Voor het project was het belangrijk omdat 

de drie los van dat ze buurtbewoner waren in 2017 waren uitgegroeid tot Bekende Nederlander door op 

geheel eigen wijze inzage te geven in hun schuldenproblematiek. Hun rol in de opera moest alleen nog 

bepaald worden. Dennis van den Burgh, tevens eigenaar van dierenwinkel Ambulia aan de Havikslaan, was 

de enige die kon en ook wilde zingen. Ditte Kuijpens en Carmelita Dors wilden figureren, niet zingen. Al 

eerder had Satcha Maduro uit de serie -maatschappelijk werker bij Doras- zich opgegeven, die kon écht 

zingen en kreeg een solo. En natuurlijk steunde een andere hoofdpersoon, Paul Scheerder van het 

Leefkringhuis, het project waar hij maar kon met raad en daad. 

3.5 Het libretto - keuzes inhoud 
Het artistieke team besloot in de maanden maart en april om het libretto in te delen als het verhaal van een 
100-jarige buurtbewoonster die terugkijkt op haar tragische leven waarbij vele belangrijke ontwikkelingen in 
de 100-jarige wijk uit verleden en heden voorbij zouden komen: haar eigen jeugd in de villa op de 
Meeuwenlaan, de tram naar Volendam, haar liefde voor een jongeman van Hollandia Kattenburg en diens 
deportatie, het failliet van de ADM Scheepswerf en de daarop volgende leegloop van de wijk, de komst van 
immigranten en nieuwkomers, de langzame verloedering, de armoede- en schuldenproblematiek en de 
toekomst met een nieuwe luxe wijk aan de andere kant van de Meeuwenlaan, de Noord/Zuidlijn en een brug 
over het IJ. Ideale hoofdpersoon hiervoor was Gré Dovianus, een 82-jarige bewoonster uit de Flamingostraat 
die prachtig kon zingen. Een andere keuze was de introductie van een Stedenmaagd, de Beschermvrouwe 
van Amsterdam, die dán weer troostend aanwezig was en dán weer haar oren liet hangen naar het kapitaal. 
Die Stedenmaagd werd gevonden in de persoon van Mirella Pirskanen van het IJplein, die zowel 
professioneel violiste als zangeres  was.
Een volgende keuze was om de drie hoofdpersonen uit de tv-serie ‘Schuldig’ de rol van nietsontziende 
deurwaarders te geven, betrokken bij een huisuitzetting. En Dennis van de dierenwinkel zou dan als 
hoofddeurwaarder een solo zingen. Besloten werd de opera te beginnen en te eindigen met een 
droomscène waarin de 100 jarige (Noortje) in een wrang toekomstvisioen de Vogelbuurt ziet als een plek 
waarin iedereen rijk geworden is. Dit bood mogelijkheden om ook wijkbewoners met een 45 km-Canta, de 
verkoper van de daklozenkrant bij de Dirk van de Broek en vier allochtone dames uit het buurthuis in hun 
mooiste traditionele kledij te laten figureren. Een andere keuze was om een groep veelkleurige 
schoolkinderen van obs IJplein in te zetten als kinderkoor dat zingt bij de herdenking bij het Hollandia 
Kattenburgmonument. Dit bleek mogelijk doordat de directeur van die basisschool uit de wijk, Madeleen 
Ritsema, zelf meezong in het Volksoperakoor. Zij zouden hun eigen repetities krijgen onder schooltijd. 
Uiteindelijk zou, in verkorte versie, dit het verhaal van de Volksopera Vogelbuurt worden:



15 

Het verhaal 
Akte I 1942 

Leonora (Noortje) is 24 jaar en groeit op in een kapitale directievilla aan de Meeuwenlaan. Haar vader 

Herman is oprichter van IJzergieterij Edel op het ADM-terrein. Noortje studeert voor architect. Haar 

droom is ooit een brug over het IJ te bouwen, ze stoort zich aan het isolement van Noord. Haar eigen 

leven is echter net zo geïsoleerd: moeder is een paar jaar daarvoor overleden, haar 

zussen Nora en Anna liggen haar niet en haar vader zou liever ijzeren brugdelen 

produceren voor het Duitse front dan de ontwerpen van zijn dochter serieus te 

nemen. Als vader 50 wordt is de stemming bedrukt. Noortje’s cadeau -een 

zelfgebouwde maquette van haar brug- keurt hij geen blik waardig. Pas wanneer een 

joodse jongeman -Max Kattenburg van de naastgelegen confectiefabriek- hem 

felicitaties komt brengen slaat de stemming om. De jongen is zo energiek en vrolijk dat de drie 

zussen als een blok voor hem vallen. Max uit zijn bewondering voor de maquette en Noortje voelt 

zich voor de eerste maal in haar leven gezien. Al hebben de joodse werknemers van Hollandia 

Kattenburg een Sperrbewijs waarmee ze gevrijwaard zijn van deportatie, vader begrijpt niets van 

Max’ vrolijkheid. Wanneer Max de meisjes uitnodigt voor een uitje met de tram happen ze gretig 

toe. Tijdens het uitje, drie weken later in Volendam, verklaart Max Noortje de liefde. Haar zussen 

zien groen en geel van jaloezie. Dan wordt het 11 november 1942. Het is ‘aan’ tussen Max en 

Noortje en hij leidt haar rond door de fabriek. ineens valt de Grüne Polizei binnen, de boel is 

verraden. Voor haar ogen ziet Noortje hoe de joodse arbeiders gescheiden worden van de niet-joden. 

Vlak voordat hij wordt afgevoerd maakt Max nog het gebaar van een brug, ten teken van hun liefde, 

dat ze haar droom moet blijven volgen. Haar zussen ziet ze vrolijk met de soldaten staan praten. 

Akte II 1980 

Noortje is 62 jaar. Van de in totaal 820 via Westerbork naar Auschwitz en andere kampen gedeporteerde werknemers en hun 

familieleden zouden er slechts 8 levend terugkeren. Maar niet Max Kattenburg. Noortje zou een paar jaar niet kunnen spreken van 

verdriet. Ze studeerde af als architect, maar verkoos een baantje bij de Draka-fabriek. Oudste zus Cora trouwde met een ADM’er, 

jongste zus Anna -die violist wilde worden- reisde voor de liefde een Zuid-Afrikaanse bandleider achterna. Noortje bleef in de villa op 

de Meeuwenlaan wonen, samen met vader. Hij beneden, zij boven, ze merkt op dat er dagelijks vreemde pakketten voor hem 

worden bezorgd maar ze negeren elkaar volledig. Eind jaren 70 gaat het slecht met de scheepsindustrie in Nederland. De ADM moet 

haar poorten sluiten, en ook IJzergieterij Edel treft dat lot. Het wordt 1 mei 1980. Als haar hoogbejaarde vader met enkele oud-

werknemers de laatste kantoren leegruimt wordt de werf overspoeld door de clowns en artiesten van het Festival of Fools. Vader 

sterft aan een hartaanval. Noortje komt af op het hulpgeroep maar wordt bars weggeduwd door Marius, de zoon van zus Cora. Gina, 

de Italiaanse voorvrouw van het Festival of Fools, troost haar. Een half jaar later treffen de drie zussen elkaar voor het eerst sinds 

dertig jaar, bij de notaris. Iedereen is overgekomen voor de verdeling van vader’s erfenis. Maar er blijken alleen maar torenhoge 

schulden te zijn door zijn doldrieste aankopen bij postorderbedrijven Neckermann en Otto. Haar zussen Cora en Anna weigeren de 

schulden te aanvaarden en stellen Noortje aansprakelijk. Zij was getuige, zij had moeten ingrijpen.   

Akte III 1993 

Noortje is 75 jaar. Ze heeft tien jaar door Amsterdam gezworven met een winkelwagentje vol kleren en kokers met tekeningen van 

haar droom: een brug over het IJ. In Noord is ze nooit meer geweest. Het is 11 november 1993. Ze hoort van een andere zwerfster 

van een herdenking bij Hollandia Kattenburg en besluit toch nieuwsgierig de pont te nemen. Ze herkent niets meer. De 

confectiefabriek is weg, de IJpleinbuurt is op de plek van de ADM-werf verrezen. Noortje komt aan bij de herdenking waar een koor 

van schoolkinderen zingt. Op het monument voor de slachtoffers van de razzia in 1942 vindt ze de naam van Max Kattenburg en ze 

bezwijkt. Ze wordt opgevangen door een van de aanwezigen. Ze herkennen elkaar. Het is Gina, de Italiaanse clown van het Festival of 

Fools destijds, die nu bij het Leefkringhuis werkt. Gina trekt zich het lot van de oude zwervende dame aan en neemt haar mee naar 

Vogeldorp, waar ze zelf woont.   
Ze vallen middenin een protest van Vogeldorpers tegen de dreigende sloop van hun huizen. Gina sluit zich bij het protest aan en 

besluit dat in de geest van het Leefkringhuis hulp dringend geboden is: ze kraakt het leegstaande huis naast het hare, voor Noortje. 
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Akte IV/ 2017 

Noortje is 99 jaar. Ze woont nog steeds in Vogeldorp. Na vele hartoperaties is ze nog redelijk gezond, al loopt ze moeilijk. Ondanks 

haar leeftijd werkt ze als vrijwilliger bij de Voedselbank aan het Kraaienplein. Op een dag hoort ze daar het droevige verhaal van een 

klant, ene Anna, een donkere vrouw die gevlucht is voor huiselijk geweld. Noortje komt er door haar verhalen achter dat ze de 

kleindochter moet zijn van haar eigen zus Anna, die destijds naar Zuid-Afrika vertrokken is. Omdat Noortje onraad ruikt besluit ze 

Anna te volgen naar haar huis op het IJplein. Daar aangekomen staat inderdaad Anna’s huisraad al op straat. Drie deurwaarders 

staan er lachend bij. Anna’s zoon Oliver ontsteekt in woede, probeert het voor zijn moeder op te nemen maar wordt afgevoerd door 

de politie. Noortje besluit ondanks hetgeen haar zusters haar hebben aangedaan achternicht Anna en Oliver in huis te nemen voor 

zolang het nodig is.

Akte V/ 2018 

Op haar 100e verjaardag wordt Noortje -die thuis in Vogeldorp aan 

de koffie zit met Anna en Oliver- bezocht door een bestuurlijke 

commissie van Stadsdeel Noord. Met een enorme bos bloemen 

wordt ze verblijd. Maar de commissie spiegelt haar ook de 

toekomstplannen voor de wijk voor, en wil graag haar 

mening horen. Noortje was al wel op de hoogte van 

de Noord/Zuidlijn die gaat rijden en van het 

Hamerkwartier, maar als ze hoort over de plannen 

voor een fietsbrug over het IJ vanaf het Java-eiland wordt het haar 

teveel. Ze verlaat haar huis en laat de feestvierders achter. Via de 

Meeuwenlaan komt ze bij de Kromhouthal. Daar belandt ze 

middenin een bewonersprotest tegen sloop van flats op het 

IJplein, tegen hotel- en woontorens maar vooral ook tegen de 

brug over het IJ. Volkomen in de war wandelt ze naar het 

water. Heeft ze het goede nagestreefd in haar leven? Ze 

ziet Max opdoemen, ze ziet het gebaar weer dat Max 

maakte van een brug, haar droom, hun liefde, en sluit 

haar ogen.. 

En dit zou de uiteindelijke lied indeling worden waarmee het verhaal verteld werd: 

Liedindeling 
Voorakte proloog 
1. Ouverture: ‘Danse Macabre’, C. Saint-Saëns
2. solo-aria: ‘Openingslied’ op ‘Als geblüht der Kirschenbaum’ uit Der Vögelhändler van C. Zeller

Akte I  1942 
3. solo-aria: ‘Entree van Max’  op melodie van ‘La Danza’  (Tarantella Napoletana) van G. Rossini
4. quintet ‘Wonderschone dag’ op melodie van ‘Mir ist so wunderbar’ uit Fidelio, L. von Beethoven
5. koorlied ‘De electrische tram’ op melodie van ‘Funiculi Funicula’, L. Denza
6. duet ‘In Volendam’ op melodie van ‘Si tu m'aimes’ uit Carmen, G. Bizet
7. koorlied ‘Razzia in de fabriek’ op melodie van ‘Gli aranci olezzano’ uit Cavalleria Rusticana, P. Mascagni
8. solo-aria met koor ‘Vertwijfeling’ op melodie van ‘Lascia ch'io pianga’  uit Rinaldo, G.F. Händel

Akte II  1980 
9. tweezang ‘Weemoed’ op melodie van ‘Nou, tabé dan’  uit De Jantjes van L. Davids
10. koorlied ‘Ruim baan voor het Festival of Fools’ op melodie van ‘Openingskoor
Heut' Am Tag Des Patrons Von Florenz’ uit Boccaccio, F. von Suppé
11. kwartet ‘Bij de notaris’ op melodie van ‘Zu Hilfe!’ uit Die Zauberflöte, Mozart
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Akte III  1993 
12. kinderkoorlied ‘De Herdenking’ op melodie van ‘Toembalalaika’, yiddisch volksliedje
13a. koorlied ‘Pyjama-protest’ o.mv.  ‘Anvil Chorus Vedi le fosche notturne spoglie’ uit Il Trovatore, G. Verdi
13b. solo-aria ‘Het Leefkringhuis’ op melodie van ‘Stride la Vampa’ uit Il Trovatore, G. Verdi
13c. Reprise ‘Pyjama-protest’ op melodie van ‘Anvil Chorus Vedi le fosche notturne spoglie’ uit Il Trovatore

Akte IV 2017 
14. solo’s + koorlied  ‘Voedselbanklied’ o.m.v.  ‘Habanera’ uit Carmen, G. Bizet
15. solo  ‘De boze zoon’ o.m.v. ‘Cortigiani vi razza dannata’ uit Rigoletto, G. Verdi
16. solo + koorlied ‘Deurwaarderslied’ o.m.v. ‘O solo mio’, E. di Capua
17. solo ‘De redding’ o.m.v. ‘Thy hand Belinda + When I am laid in earth’ uit Dido & Aeneas, H. Purcell

Akte V  2018 
18. solo’s + koorlied ‘Honderd jaar’ op melodie van ‘Als Flotter Geist’ uit Der Zigeunerbaron, J. Strauss jr.
19. koorlied ‘Kromhouthal-protest’ op melodie van ‘Aambeeldkoor’ uit Der Zigeunerbaron J. Strauss jr.
20. reprise ‘Openingslied’ op melodie van: ‘Als geblüht der Kirschenbaum’ uit Der Vögelhändler, Zeller
21. korte reprise ouverturedroomsequentie: ‘Danse Macabre’, C. Saint-Saëns
22. solo-aria ‘De Stedenmaagt grijpt in’ op melodie van ‘Solveig’s Song’ uit Peer Gynt, E. Grieg
23. slotlied : finale stuk ‘Als Flotter Geist’  uit Der Zigeunerbaron, J. Strauss jr.

toegift: ‘Zonzij van het IJ’ J. Hofmeister- J. De Rooij 
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3.6 Het Spreeuwenpark 

Techniek en  inrichting  
De stroomvoorziening.. We wilden indachtig het duurzame evenementenbeleid van de gemeente geen 
fijnstof dampende en lawaaierige aggregaten in de buurt plaatsen.  Ondanks meerdere pogingen van 
producent Paul Vonk om op verschillende niveaus bij Liander en de gemeente, tot aan respectievelijk  de 
directie en de wethouder toe, elektriciteit te kunnen betrekken uit het op het Spreeuwenpark aanwezige 
transformatorhuisje lukte dit niet. Het definitieve antwoord van Liander was dat een aansluiting meer kost 
dan het huren van de diesels. En van de gemeente dat het beleid pas in 2020 geëffectueerd zou worden. 
Uiteindelijk zouden er toch twee dieselgestookte aggregaten op het plein pruttelen en dampen. Jammerlijk! 
Door de gemeente was inmiddels toestemming gegeven om van de voetbalkooi, de belangrijkste hindernis 
op het Spreeuwenpark , de zijkanten tijdelijk weg te halen. Een week voor aanvang van de volksopera. 
Alleen: de rekening à 3750 euro zou eigenaar ABC Hekwerk bij de volksopera zelf neerleggen.  
ABC Hekwerk zag geen brood in sponsoren helaas, het was lastig werk dat gedaan moest worden en gewoon 
betaald. Onvoorziene kosten dus. Uiteindelijk zou er een korting van 500 euro komen.  
De backstage werd, bij gebrek aan een buurthuis vlakbij zoals in bij de vorige opera’s, een grote solide tent 
van 20 bij 8 meter. Voor de opvang van deelnemers, verkleedruimte, grimeruimte en horeca-uitgiftepunt.  
De watervoorziening voor de horeca werd bij Waternet geregeld: een waterwagen. Er was wel een 
drinkwaterpunt op het Spreeuwenpark, maar dat had te weinig capaciteit.  

Een van de twee aggregaten, de tent en de horeca met waterwagen en Zita Winnübst  in de tent bij de door 
haar ontworpen en gemaakte props. 

De Props 
Het artistieke team kwam met een schier oneindige waslijst aan benodigdheden aan bij het productieteam: 
waaronder 2 Canta’s + bestuurder uit de wijk, een jurk gemaakt van de vlag van Amsterdam voor de 
Beschermmaagd, een Duitse jeep, een zijspan uit 1942, uniformen voor Grüne Polizei en Wehrmacht en 
Amsterdamse Politie, echt lijkende wapens, een replica van het monument voor de slachtoffers van 
Hollandia Kattenburg, 10 ouderwetse pyjama’s, 10 wekkers, een tramconducteursuniform uit 1940, een 
winkelwagentje, een Quote 500, 6 ouderwetse naaimachines op een tafeltje, een vaandel voor 
Speeltuinvereniging Nieuwendammerham, een volledige woninginrichting voor een uitzetting, een maquette 
van een brug over het IJ uit 1900, 20 protestborden en op z’n minst 15 acrobaten, clowns, kunstenaars en 
artiesten die tezamen het Festival of Fools moesten gaan 
uitbeelden dat in 1980 het failliete ADM-terrein aan de 
Meeuwenlaan innam.  
Ga er maar aan staan. 

Er werd zoveel mogelijk een beroep gedaan op de deelnemers om 
al deze props voor elkaar te krijgen. Koorlid Zita Winnubst bleek 
professioneel costumière en zette zich aan een ontwerp van de 
jurk, met de 3 Andreaskruizen en mét het euroteken.  
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De legeruniformen bleken onmogelijk door deelnemers te regelen, en we weken uit naar professionele (en 
betaalde) Uniformverhuur Leon Koekman. Ook de wapens moesten we via professionals huren. Via 
technisch producent Rob Goudsmit vonden echter wel we een geschikte zijspan uit oude tijden.. 

Op de Buiksloterdijk stond een oude jeep die best voor Duits door kon gaan, vond ook eigenaar Jan, die 
natuurlijk wel Wehrmachtsoldaat wilde spelen. De protestborden werden gemaakt door Jorik Breur van het 
kunstenaarscollectief  Hotmamahot.  
De meeste wekkers kwamen uiteindelijk van  Marktplaats, de naaimachines via de koorleden, het 
tramconducteursuniform via het NZH-museum in Haarlem. En.. op de Distelweg stond een alleraardigst 
spliksplinternieuw 45-km cabriowagentje en eigenaar Bart wilde ook al meedoen, graag zelfs. 

De replica van het Hollandia- 
Kattenburg monument werd door onze, 
sinds de opera in Tuindorp Oostzaan 
vaste timmerman, de 86 jarige Evert 
van Voorst  gemaakt. 
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HOOFDSTUK IV Op weg naar de uitvoeringen (mei-juni 2018) 

4.1 DE VOORVERKOOP 
Half mei startte de voorverkoop. Anders dan bij 

voorgaande jaren hebben we de internet 

voorverkoop in eigen hand gehouden. Jaap 

Wiering -een IT-er die we via de zakelijk leider 

van Barokorkest Eik en Linde (die woont op de 

Meeuwenlaan)  getipt kregen- had voor hen een 

ticketsysteem gebouwd dat beviel. En dat zou hij 

ook voor deze volksopera kunnen maken. Het 

voordeel van eigen beheer is dat de kaartkopers geen 1,50 per kaart extra hoefden te betalen en dat de 

Volksopera snel en direct over de inkomsten kon beschikken. Gelijk met de online kaartverkoop ging de 

verkoop van start bij  de voorverkoop adressen: De winkel van Dennis, dierenspeciaalzaak Ambulia, snackbar 

het Smikkelhoekje op de Meeuwenlaan, Al Ponte het kleine Italiaanse koffiebarretje op het Pontplein, en de 

Cigo-tabakszaak aan de Van der Pekstraat.  Daarnaast was er speciale voorverkoop op 2 dagen per week in 

De Meeuw voor  Stadspashouders. Omdat Bureau Stadspas een vergoeding leverde per ticket moest er een 

tamelijk ingewikkeld registratiesysteem van de pashouders worden bediend. Maar toch: de kaarten vlogen 

de deur uit. Een week voor de voorstellingen was de première uitverkocht. 

4.3 De orkestrepetities 
Op zaterdag 16 juni kwamen alle onderdelen en deelnemers aan de opera voor het eerst samen voor de 

eerste muzikale doorloop in de ruimte van De Dansmakers (aan het Gedempte Hamerkanaal, aan de rand 

van de wijk) Het orkest met de jonge professionals van Mokum Symphonie, voortgekomen uit de eerdere 

opera’s, repeteerde ’s ochtend en ’s middags. Na een door restaurant Stork gesponsord diner voor alle 

musici kwamen vanaf 19.00 uur alle solisten en het koor plus orkest voor het eerst in één repetitie bij elkaar. 

Het magische moment van elke Volksopera voor de deelnemers. Alle brokjes worden nu één geheel. 
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4.4 Opnames videoscherm 
Een belangrijkonderdeel van de voorstelling is het grote videoscherm dat naast het podium staat opgesteld. 

Tessa Joosse is (internationaal werkend) filmregisseur uit Noord en zij verzorgt al vier volksopera’s de 

beelden die tijdens de liederen worden vertoond. De opname van de scènes zijn voor de deelnemers ook 

momenten waarop ze voor het eerst over hun eigen grenzen reiken. Vooral de scënes van het pijamaprotest 

in Vogeldorp (met ook enkele originele protestvoerders van begin jaren 90..) 
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4.5 Opbouw podium, tribunes en backstage 
Kort voor de komst van de tribune werd door de gemeente en het bedrijf ABC Hekwerk het park klaar 

gemaakt. Bankjes en basketbalpalen werden weggehaald. Het hek van de voetbalkooi werd gedemonteerd. 

(Het zou nog voor eind juni weer staan). Afdeling groen kwam nog even maaien. Hierna kon de firma Kuijff 

op dinsdag in de stromende regen beginnen met de bouw van het podium, de tribune en de backstage-tent. 

En zodra alles maar even staat gaat de ploeg van Rob Goudsmit aan de slag om de stroomvoorziening aan te 

leggen en alle lichttechniek in te hangen. En woensdag komt Kater Audio het geluid inhangen. Op donderdag 

komt de verhuur met de spullen en donderdagavond is de Generale. De volgspotters krijgen nog een dakje 

tegen wind en regen. De vrouwen van ‘t Koekoeksnest brengen eten voor de crew. De grimeploeg installeert 

zich en in rap tempo arriveren het koor de solisten en de muzikanten. Onze styliste Mariëlle Berkelmans 

deelt alle toneelkleding uit. Binnen de kortste keren is het een gezellige ogenschijnlijke chaos in de tent 

backstage. De bewoners van het Spreeuwenpark sluipen de tribune op. Het is gemeen koud, velen dragen 

thermo-ondergoed. Maar het slotstuk  van het buurtproject is nu vol in bedrijf. De Generale van de 

Volksopera Vogelbuurt is begonnen! 
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HOOFDSTUK V  De Uitvoeringen (22-23 Juni 2018) 

5.1. Het voorprogramma 
Het voorprogramma was bij elk van de 
drie voorstellingen anders. Ook hierin 
wilden we de kleur en de smaak van de 
wijk laten terugkomen.  
Rode draad echter was Master Stu, de 
Surinaamse André Hazes uit Noord.  
Bij de première: Double Dutch, een 
Nederlands hits zingend koor uit de wijk 
Blauwe Zand in Noord.  
Bij de Matinee: Roadshow la Bohème-Live 
Club Classique. Dat is het gezelschap 
waarmee ons prominente orkestlid en 
buurtbewoner van de Havikslaan, Leonard 
Besseling, het land door trekt om een 
hommage te brengen aan de componist 
Puccini.  

En bij de slotvoorstelling: The Blue Wolf Dancers, de linedancers die al sinds de opera in Tuindorp bij de 
volksopera optreden. Bij de première startten de kinderen van de IJpleinschool, die deel uitmaken van het 
koortje in de scène bij de herdenking van de razzia bij Hollandia Kattenburg, spontaan een polonaise op de 
muziek van Master Stu. Daar zat echt geen regie van ons op. Dat zou bij het optreden voorafgaand aan de 
slotvoorstelling uitmonden in één grote polonaise met bijna het hele koor. 

Boven: vlnr Double Dutch , de Blue Wolf Dancers en de Roadshow van Leonard Besseling. 
Onder: Master Stu bij de première en de slotvoorsteling. (https://youtu.be/ISNjkt6abT4)  

https://youtu.be/ISNjkt6abT4
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5.2 De Uitvoeringen 
Het werden drie succesvolle uitvoeringen op 22 en 23 juni. Was het bij de Generale nog ijzig koud, bij de 
Première was het al wat milder, de volgende dag bij de Matinee was het zelfs warm en zonnig en bij de 
Slotvoorstelling bleef het ondanks een sombere lucht droog. De uitvoeringen zijn uitgebreid in beeld in de 
foto albums die te vinden zijn o.a. op de facebookpagina van de Volksopera: 
https://www.facebook.com/VolksoperaNL/ Van de première is een videoregistratie gemaakt, deze zal medio 
september klaar zijn. 

Kort uitgelicht: de 
joodse razzia van 
1942 aan het IJ: en de 
herdenking met het 
kinderkoor. scènes 
met veel impact. Op 
het grote scherm 
historische foto’s van 
het vermoorde 
personeel van 
Hollandia Kattenburg. 
Het was al met al 
indrukwekkend, 
overdonderend en 
dat alles in een 
ouderwetse 
welwillende sfeer, 
zowel voor als achter 
de schermen. 

https://www.facebook.com/VolksoperaNL/
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5.3 Bezettingsgraad Tribunes 
De 3 voorstellingen waren allemaal uitverkocht. 100% bezetting. Naast de tribune was plaats voor passanten 

die even kwamen kijken of die geen kaartje meer konden krijgen. De invaliden kregen een plek aan de 

zijkanten van het speelveld, in de kooi, omdat er niet veel ruimte was vóór de tribune. Van de iets meer dan 

1000 plekken op de tribune waren er per voorstelling zo’n 150 gereserveerd voor de gastenlijst van fondsen 

en subsidiënten, voor leveranciers en donateurs aan de crowdfunding, voor de deelnemers aan het 

voorprogramma en de ouders van de deelnemende kinderen (rechtsonder). 
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5.4 Sponsorvermeldingen 

De sponsoren zijn allen met naam en/of logo vermeld op flyer en affiche, in het programmaboek plús 

voorafgaand en na afloop van de voorstellingen  op het grote videoscherm en het dankwoord van de 

presentator. Hieronder de achterzijde van het programmaboek  en het affiche dat in verschillende formaten 

is verspreid (zie 4.2) 

5.5 Hulp uit de buurt: de horeca met vrijwilligers en ‘t Koekoeksnest 
De bar werd bemensd door de dames die ook helpen bij de voedselbank en de crewcatering was uitbesteed 

aan de dames van het Koekoeksnest die een cursus eigen bedrijf starten aan het volgen zijn. Natuurlijk willen 

ze koken. Dat kunnen ze. Hebben we geproefd! 
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5.6 Kassa en publieksbegeleiding door het ROC 
De kassa werd gedraaid door (oud-)bestuursleden van de Stichting Volksopera. Voor de publieksbegeleiding 
en toegangscontrole kregen we hulp van de opleiding Event Producer van het ROCvA onder leiding van Petra 
Ligthart. 

HOOFDSTUK VI  Resultaat 

Afgaande op de reacties van publiek, deelnemers, omwonenden, 

media en subsidiënten is dit misschien wel het meest geslaagde 

Volksopera-project geweest tot nu toe. Geen wanklank, geen 

grote calamiteiten, alles in een sfeer van goodwill en 

kameraadschappelijkheid. En met prachtige muzikale en 

zangtechnische hoogtepunten. Het verhaal van de opera heeft 

ditmaal velen ontroerd maar ook aan het lachen gemaakt. Voor 

onszelf is belangrijk dat we er meer dan ooit in geslaagd zijn om 

echt verschillende doelgroepen te betrekken en aan te spreken. 

De multiculturele dames van ’t Koekoeksnest en hun familieleden 

die zich echt onderdeel voelden van het hele evenement, de 

kinderen van obs IJplein (en hun ouders en familieleden), de 

mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, de 

Stadspashouders en de echte buurtbewoners die anders niet 

zouden komen (maar nu doordat bv een buurvrouw of familielid 

of Dennis van de dierenwinkel meedeed wel een kijkje kwamen 

nemen). Het leek alsof we meer dan ooit verankerd waren in de 

buurt. Ook de deelname van zo’n 15 clowns en artiesten in het 

Festival of Foolslied, velen uit Noord, een bij elkaar geraapt zootje 

ogenschijnlijk, sommigen met een Ruigoord- of zelfs Festival of 

Foolsverleden, was een succes. Ook financieel gaat dit project niet 

tenonder, we zullen wel ongeveer weer op nul uitkomen. Ook het 

feit dat de Volksopera Vogelbuurt komend najaar gevraagd wordt 

te komen zingen bij verschillende gelegenheden (oa op het 100-

jarig jubileumfeest van Vogeldorp) is een goed teken.  

Een extra optreden hebben we er al opzitten, zie hierna. 



28 

Toetje: optreden bij opening Noord/Zuidlijn 
Al in mei was de Stichting Volksopera gevraagd om -heel 

eervol- een optreden te verzorgen bij de opening van de 

Noord/Zuidlijn op zaterdag 21 juli op het station Noord. Er 

zouden die dag zo’n 30.000 Amsterdammers gratis gebruik 

mogen maken van de metro. Er werd nog even getwijfeld: 

zouden er een maand na de Volksopera Vogelbuurt nog 

wel voldoende mensen mee willen zingen? En welke 

liederen waren nou echt geschikt, alleen het lied over het 

uitje met de tram naar Volendam over de Meeuwenlaan in 

1942 toch? Maar zie: bijna alle koorleden en solisten 

wilden dit belangrijke moment voor Noord (en deze eerste 

reünie) niet missen. Met een klein salon-orkest (dat was echt een voorwaarde) van 8 musici en zo’n 75 

zangers werden 2 extra optredens van 8 liederen voor zo’n 200 Amsterdamse reizigers verzorgd die dag.. 

Hoofdstuk VII  Publiciteit 
Door de chronologische opzet van dit verslag zitten al veel afbeeldingen van publicitaire uitingen in alle 

hoofdstukken. Heel belangrijk in voor het bereik van de buurt waren de Huis-aan-huisbladen en Facebook. 

De  Vogelburen-en de eigen Volksoperapagina. Berichten werden vaak meteen na plaatsing meerdere malen 

gedeeld. En natuurlijk onmisbaar bij een buurtproject: de mondkrant. Persoonlijke benadering en contacten. 

Noord Amsterdams nieuwsblad en Echo editie Noord 

De basis-promotiemix bestond uit 

een continue stroom persberichten. 

Huis-aan-huisbladen De Echo en het 

Noord-Amsterdams Nieuwsblad 

brachten bijna elk persbericht 

ongewijzigd en prominent in hun 

edities.  De gebruikelijke flyers en 

posters. De flyers werden in de hele 

buurt huis-aan-huis verspreid door 

leden van het koor. Wij als 

organisatie verzorgden een 

bewonersbrief voor de 

omwonenden van het 

Spreeuwenpark.  
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Radio en TV, lokaal en nationaal 
Extra landelijke publiciteit haalden 

we in mei met een interview in het 

Radio 4 programma ‘Voor de Dag’ 

uitgezonden op 11 mei in de vroege 

ochtend.  Stadszender AT5 wijdde 

daarnaast een uitzending van het 

programma “De straten van 

Amsterdam“ aan de Volksopera. 

Deze werd in de week voor de 

uitvoeringen voortdurend herhaald.  

En soms hoef je ook niets te doen:  

Het NOS Journaal van 20.00 uur op 

23 mei had een item over armoede 

en natuurlijk togen ze naar de Vogelbuurt om o.a. te spreken met Dennis vanwege zijn nationale bekendheid 

in de serie Schuldig. En tot onze blije verassing kreeg hij de ruimte om te vertellen dat er niet alleen maar 

ellende was maar dat de buurt ook nog een feestje stond te wachten: de Volksopera!  

Affiches en Banners 

Inmiddels waren door heel de wijk grote 

banners opgehangen (die vlak voor de 

opera door overijverige handhavers 

allemaal verwijderd werden, ondanks dat 

we geld hadden overgemaakt naar de 

gemeente voor een ontheffing. 

Het is in Amsterdam niet meer mogelijk om zelf affiches op te hangen 

voor een evenement buiten de reguliere plekken  Daarom lieten we de 

affiches op geautoriseerde plekken in heel Noord ophangen door het 

bedrijfje Nice2know.  De posters kwamen ook twee weken lang te 

hangen op alle veerponten van het GVB door bemiddeling van een van 

onze koorleden.  
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Landelijke dagbladen 

De Telegraaf 20 juni, Het Parool op 22 juni.  

Daags voor de uitvoeringen een groot artikel in Het 

Parool, waarin vier portretten van deelnemers, oude 

én nieuwe Noorderlingen. 

Al op 15 juni konden we op de site en facebook 

melden dat de première uitverkocht was. 

Het gegeven dat het fenomeen volksopera na het succes van de Volksopera Van der Pek in 2016 wel bekend 

was in Noord, plus de uitbereide promotie in de wijk, via facebook en website plús de publiciteit in lokale en 

landelijke media zorgden er dan ook voor dat al op 15 juni, een week voor de uitvoeringen, de Première als 

‘uitverkocht’ werd gemeld. De andere voorstellingen zouden dra volgen. Het kon nu echt beginnen.  

Colofon 

Tekst Rene van ’t Erve. Paul Vonk. 

Foto’s: foto's Paul Vonk, Ferry Kesselaar, Maria van der Kolk, 

Jolanda Bot, Caro Bonink 
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Bijlage : Gelukkig hebben we de foto’s nog 
Er zijn te veel foto’s gemaakt om te printen. Hier een deel van de foto’s van Ferry Kesselaar, Caro Bonink, 
Joke Bot en Maria van der Kolk. 
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