Welkom bij de Volksopera Ondiep!
Een klassieke opera, gezongen door inwoners van Ondiep. Op de première van 23 mei nog eens bijgestaan
door het wereldbefaamde Groot Omroepkoor. Plus een tv-serie door de NTR, ‘Leve de Volksopera!’, uit te
zenden vanaf zaterdagavond 24 mei op NL 2, gepresenteerd door operaster Tania Kross..
Dat is het zichtbare gedeelte van deze Volksopera waar u hopelijk zeer van zult genieten. Maar de kern van
dit project ligt in het verbinden: Ondiepers van oudsher én de nieuwe lichting bewoners. De Volksopera
weet als geen andere activiteit te verbinden en tegenstrijdige belangen te verzoenen. Dat merkten wij in
2012 in de (Vogelaar)wijk Floradorp in Amsterdam-Noord, en in 2013 in Tuindorp-Oostzaan. In beide oude
volksbuurten bestond aanleiding: waar ooit een gedeelde lotsverbondenheid was leefden bewoners nu
langs elkaar heen. Met alle moderne problemen van dien qua overlast, hangjongeren, acceptatie van
nieuwkomers etc. Beide Volksopera’s werden een succes en zorgden ervoor dat mensen meer bij elkaar
betrokken raakten en het gevoel hadden echt een gemeenschappelijke nieuwe ervaring te hebben gedeeld.
In ieder geval kwam de wijk eindelijk eens in een positief daglicht te staan!
Nu dus de wijk Ondiep in Utrecht. Zou het hier ook lukken? Veel geboren en getogen Utrechters. Hechte
sociale verbanden met ‘dorpse’ voordelen van onderlinge behulpzaamheid en zorg. Maar eind jaren ’90
bevond Ondiep zich in een neerwaartse spiraal.
Uit de rapporten: ‘(…) Slecht lopende winkels, onderwijsachterstand, (jeugd)werkloosheid.. Veel woningen
slecht onderhouden en vaak niet meer geschikt voor gezinnen. Stenige openbare ruimte; weinig groen,
vervuiling en vernieling. Drank, schulden, opvoedingsproblemen (…)‘
De oplossing wordt begin 2000 gevonden in grootscheepse sloop, renovaties en nieuwbouw. Veel
bewoners verzetten zich, willen in 'hun' volksbuurt blijven wonen. In 2007 wordt de wijk voorpaginanieuws:
er breken er rellen uit na het doodschieten van een buurtbewoner door een politieman. Niet lang daarna
belandt Ondiep op de lijst van ‘Vogelaarwijken’. Het stigma van Ondiep krijgt zo haar vorm.
Anno 2014 is er veel veranderd in de wijk. De komst van starters, studenten en tweeverdieners heeft ertoe
geleid dat een gedeelte van de oorspronkelijke bewoners ruimte heeft moeten maken. Hierdoor hebben
veel Ondiepers het gevoel dat hun wijk onherstelbaar veranderd is. Daarnaast bleek door de crisis een deel
van de renovatieplannen onuitvoerbaar. Hierdoor zijn de rust in de wijk en de sociale cohesie een beetje
verstoord geraakt.
Eerst maar eens Volksopera-audities, op 11 en 18 januari in buurtcentrum De Speler. Meer dan 50
deelnemers: oorspronkelijke bewoners en hun nazaten maar zeker ook de nieuwe lichting.
Ondiep bleek enorm veel zangtalent te hebben! Daarna ging het snel. Het Ondieps Operakoor werd
gevormd, solisten startten met hun repetities bij de zangcoach. De gemeente Utrecht ging achter het plan
staan, sponsoren uit de wijk meldden zich. Ineens bleek de Ondiepse invulling van de term ‘krachtwijk’: op
de golven van de oude saamhorigheid in de wijk, aangevuld met het elan van de nieuwkomers, groeide er
van lieverlee iets moois!
Het resultaat is een Volksopera die echt helemaal anders is dan de vorige twee. Meer dan 100 Ondiepers
doen inmiddels mee als solist, koorlid, in de Ondiepse breiclub voor de geelzwarte DOS-shawls, als figurant
of als vrijwilliger. En daarmee is deze Volksopera nog meer van de wijk zélf. Wat gelijk bleef is dat de
onervaren inwoners begeleid worden door professionals (zangcoaches, tekstschrijver, dirigent, orkest).
Er is in korte tijd keihard gewerkt door iedereen. ‘Als je het maar samen doet dan komt het voor elkaar!’
Barbara van der Werf,
voorzitter Stichting Volksopera Nederland.
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Het verhaal
Acte I: DOS-kampioensfeest op de Amsterdamsestraatweg.
Juni 1958. Het landskampioenschap van de Ondiepse voetbalclub DOS wordt gevierd in zaal Olympia. De
helden arriveren per paardenkoets. Ster is de jonge aanvaller Tonnie de Ridder uit de Wingerdstraat. Zijn
teamgenoot, neef en boezemvriend Hennie de Ridder van de Abrikoosstraat zit naast hem. De Ondiepse
meisjes bedelen om Tonnie’s aandacht maar hij kan niet kiezen. Catharina of Marie? Catharina vertrekt
ineens van het feest. Marie uit de Sparstraat besluit haar liefdesrivale te achtervolgen. Zij ziet haar de
poort in de Nieuwlichtstraat onderdoor gaan. En iedere Ondieper weet wat dat betekent: slecht nieuws.
De ‘onmaatschappelijken’ wonen daar, de armoelijders en de vechtersbazen. Terug op het feest vertelt
Marie de feestgangers wat zij zag. Heel Olympia is geschokt: hun held met een meisje uit de Hooipoort?!
De alcohol stroomt en Tonnie eindigt met Marie in z’n armen..
Acte 2: Op zoek naar Catharina in de Hooipoort.
Enkele weken later. Tonnie kan Catharina niet uit zijn hoofd zetten. Maar net als andere Ondiepers heeft
ook hij altijd van zijn vader, die een nette baan bij de DEMKA-fabriek heeft, te horen gekregen dat hij
zich niet in de Hooipoort vertonen mag. Toch wil Tonnie haar zoeken, samen met zijn neef Hennie die hij
in vertrouwen genomen heeft. De jonge DOS-voetballers gaan de poort onderdoor en belanden in een
hen onbekende wereld. Uiteindelijk vinden ze Catharina aan het bed van een oude vrouw die bloed
opgeeft. Catharina biecht Tonnie op dat ze wees is, dat dit haar pleegmoeder is en dat ze verder niemand
op deze wereld heeft. Tonnie verklaart haar zijn liefde en belooft altijd voor haar te zullen zorgen. Dan
rochelt de oude vrouw in Catharina’s armen nog eenmaal en sterft.
Acte 3: De wraak van Marie uit de Sparstraat.
Najaar 1958. In de nieuwe competitie speelt DOS tegen Ajax. Hennie is geblesseerd; hij weet als enige
dat het ‘aan’ is tussen Tonnie en Catharina en wil zijn vriend verrassen. Hij haalt haar op om de wedstrijd
te zien maar de jaloerse Marie verspert hen de weg. Als ze hoort dat Catharina zwanger is van Tonnie
dreigt ze de baby te vermoorden en Hennie’s homoseksualiteit te openbaren. Volkomen van slag komt
Hennie bij de DOS-kantine aan waar het groot feest is. DOS heeft met 5-3 gewonnen van Ajax en Tonnie
scoorde viermaal! Tonnie voelt zich zo sterk dat hij iedereen wil vertellen over Catharina. Thuis in de
Wingerdstraat echter wacht hem zijn moeder. Woest. Marie is langs geweest en heeft verteld dat zij
zwanger is van Tonnie maar dat hij ook scharrelt met een meisje uit de Hooipoort. Ziet hij niet hoe hij
Ondiep te schande maakt? Moeder grijpt naar haar hart en Tonnie belooft met Marie te trouwen en altijd
het beste voor Ondiep te willen. Neef Hennie is als verlamd. Hij kan niet zeggen dat de zwangerschap
een leugen is want dan wordt zijn geheim onthuld. Op de begrafenis van Tonnie’s moeder neemt hij een
dramatisch besluit.
Acte 4: Vijftig jaar later in Het Kleine Wijk
Ondiep is in de jaren 90 steeds verder achteruit gegaan. DOS-ster Tonnie de Ridder werkt sinds 1971 bij
de Stedenbouwkundige Dienst. Van zijn voetbalcarrière is door een blessure niets gekomen. Indachtig de
belofte aan zijn moeder wil hij nu het beste voor zijn oude wijk. Maar wat is het beste? Door uitgebreide
sloop, renovaties en nieuwbouw moet de verloedering worden gestopt. Zijn kinderloze huwelijk met Marie
bleek een teleurstelling. Catharina uit de Hooipoort heeft hij al die jaren nooit meer gezien, neef Hennie
ook niet. Maar de laatste tijd komen herinneringen boven. Komt het door zijn aanstaande pensioen? Door
de recente dood van Marie? Het is begin 2007. Na jaren van plannen zijn de eerste huizen in Ondiep
gesloopt en de renovaties ingezet. Met alle betrokken partijen wordt deze Eerste Fase gevierd. Een groep
aannemers en bouwbazen besluit het feest voort te zetten op het Zandpad. Tonnie drinkt er teveel. Hij
ziet telkens vrouwenogen voor zich, de ogen van één bepaalde oudere prostituee. Wat moet hij daarmee?
Dan klinkt een pistoolschot.
Als in een roes belandt Tonnie in zijn oude buurtje. Er zijn veel mensen op straat. Vanwege dat
pistoolschot? Een jonge vrouw herkent hem als een van de verantwoordelijke ambtenaren voor de sloop
van Het Kleine Wijk. Ze stort verbitterd haar hart uit. Bij Tonnie slaat de twijfel toe: zijn de
veranderingen wel goed voor Ondiep? Weer ziet hij vrouwenogen voor zich. Eerst die van de
Zandpaddame, nu van deze jonge vrouw. En ineens ziet hij de ogen van Catharina uit de Hooipoort voor
zich. Zonder het te beseffen staat hij in de Wingerdstraat en belt aan bij zijn ouderlijk huis. Een oude
man doet open en ze vallen elkaar huilend in de armen. Neef Hennie vertelt Tonnie dat niet Marie maar
Catharina uit de Hooipoort zwanger was. En dat hij uit angst voor het bekend worden van zijn
homoseksualiteit de waarheid niet kon openbaren. Als Tonnie hoort dat hij dus vader én opa is wankelt
hij verder. Waar is Catharina? Wat heeft hij met zijn leven gedaan? Was dit wat hij zijn moeder beloofd
had op haar sterfbed?
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Acte 5: Alles komt goed in Ondiep
Als in een droom belandt hij in een stille tocht voor een doodgeschoten Ondiepse bewoner. De jonge
vrouw die zo furieus was slaat haar arm door de zijne. Intuïtief weet hij dat dit zijn kleindochter is. Ook
neef Hennie duikt naast hem op. Dan wordt het hem teveel. Lichtjes ziet hij, overal. Een vrouw komt op
hem toe. Hij herkent haar als de prostituee van het Zandpad: Catharina. Ze kussen elkaar en weten dat
de negativiteit ten einde is, dat de liefde overwonnen heeft, en dat het goede in Ondiep voortaan alle
kansen zal krijgen.
-------

Rolverdeling
Welkom & slotwoord: Patrick Delfgou
Vertelster: Nel Frederiks
1958
Tonnie de Ridder: Martin van Doorn
Neef Hennie de Ridder: Henk Kamphuis
Marie: Claar Schouwenaar
Catharina uit de Hooipoort: Maike Flick
Vader Tonnie: Ad van Diete
Moeder Tonnie: Marianna Furman
Trainer DOS: Joop van der Linden
Pleegmoeder Catharina: Ria Spierenburg
DOS-supporters: Herman Satter, Renke Meuwese
Ondiepse meisjes: Karin Brakkee, Anneke Stelte,
Joke Rijken van Olst, Astrid van der Zouwen,
Margriet Braam, Babbe de Thouars
2007
Crew Ondiep TV:
Bert van Lienden, Babbe de Thouars
Tonnie de Ridder: Theo Geurtsen
Neef Hennie de Ridder: Joop van der Linden
Catharina: Aly van Rooijen
Vriendin Zandpad: Annie Stelte
Overige Zandpaddames:
Joke Rijken van Olst, Astrid van der Zouwen,
Marieke Agterbos
Bewoonster het Kleine Wijk: Kadisja Frederiks
Ondieps kinderkoortje:
Vera Spierenburg, Channah van Doorn, Brandon
van der Werf
Zangers entr’acte: Bert van Lienden, Cees van
Muiswinkel, Renke Meuwese, Anita Bremmer,
Anneke Stelte, Jolanda de Vries
Accordeonist: Roelof Kuipers

Operakoor Ondiep:
Marieke Agterbos
Margo Bijkerk
Anne Boogaard
Jos van Boggelen
Karoline Bozelie
Margriet Braam
Judith Brakkee
Karin Brakkee
Anita Bremmer
Ad van Diete
Sylvia Draad
Marianna Furman
Theo Geurtsen
Hendrico Havenga
Leonie Hulsebosch
Bert van Lienden
Joop van der Linden
Herman Lubbers
Renke Meuwese
Cees van Muiswinkel
Renette Niekerk
Joke Rijken van Olst
Caroline van der Riet
Esther Roemer
Aly van Rooijen
Hester van Santen
Herman Satter
Annemiek van Sluis
Hans Spierenburg
Ria Spierenburg
Annie Stelte
Anneke Stelte
Bianca Stomp
Maria Sujecka
Babbe de Thouars
Jacq Verheijden.
Jolanda de Vries
Elisabeth Wallé
Astrid van der Zouwen.

….???
Bij de Première krijgt het koor ondersteuning van
zangers en zangeressen van het
Groot Omroepkoor
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Medewerkers
Orkest: Conservatorium Utrecht, Amsterdam e.a.
Dirigent: Joan Berkhemer
Regie: John Lust
Dirigent operakoor Ondiep: Jacqueline Fleskens
Algehele leiding, idee, eindregie: René van ‘t Erve
Regie beelden videoscherm: Tessa Joosse
Lichtontwerp en productie: Rob Goudsmit
Geluid: Gijs Kater
Pianist operakoor Ondiep: Jan Jaap Kassies
Samenstelling orkest: Leonard Besseling
Zangcoach solisten: Marianne Selleger
Zangcoaches Groot Omroepkoor:
Elma van den Dool, Luuk Tuinder, Matthew Minter
Stadskoetsier van Utrecht: Leon van Assem, Willem Brouwer
Pony: Dee Jee
Organisatie en productie: Paul Vonk
Productie assistentie:
Bert van Lienden, Anita Bremmer (Ondiep)
Ellen ten Have van Sultan Sushi.
Grime: Grimeteam
Kleding/ styling: Mariëlle Berkelmans
Eventlab: Desiree Honing, Noella Cornelisse
MBO Utrecht, Event Academie stagiaires:
Danique Christ, Edin Runesic, Georgios Sampsonakis, Indigo Rijnbout, Irene Weijers, Joanna Sellers, Jurriaan
Arends, Lotte Kitsz, Mark de Jong, Marouan Ben Dehmane, Richard Koot, Sven van Efferen, Tim Kleijweg,
Tom Kole, Ward van der Zalm, Yiri Arends en anderen.
Breiclub Ondiep:
Joke vd Linden, Lilliy Deins, Adrie vd Heijden, Els Bicker, Lidi jansen, Wil Ficher, Sukran Kocaoglu, Sjaan
Gerwich, Bep Berghuizen, Linda Vermeulen, Bep Kragten, Nel Steinfelder, Jetje en Ben.

Algemene ondersteuning:
Anita Druppers, Yvonne Abels, Merel van den Berg, Sylvia Wolkers, Gusta van Walsem, Barbara van der
Werf, Alies Fernhout

Voorprogramma
ZfunC/ Feestband Zuilens Fanfare Corps
Giovanni en Natasja de Nas
Liedteksten Volksopera Ondiep
© 2014, John Lust
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1. Ouverture (Eerste deel van Dies Irae uit Requiem,Verdi)
Gedurende de ouverture zien we eerst de rellen van 2007. OndiepTV interviewt een bewoonster. Zij weet te
vertellen dat het hier in Ondiep wel eens anders is geweest: in 1958 werden de voetballers van DOS
Nederlands kampioen. Jongens hier uit de buurt! Nou, dat werd gevierd.

ACTE 1 – In zaal Olympia, 16 juni 1958
Tonnie de Ridder en zijn neef Hennie worden samen met hun teamgenoten ontvangen in zaal Olympia op de
Amsterdamsestraatweg, na een rondrit in een open koets.

2. Kampioenslied (op de melodie van “Funiculi Funicula”, Luigi Denza)
Een supporter:
Koor:
De supporter:
Koor:
De supporter:
Koor:
De supporter:
Koor:

Nog nooit zijn wij, in heel ons lieve leven, zo blij geweest!
Zo blij geweest!
't Is daarom dat wij nu een feessie geven; en wát voor feest!
Een prachtig feest!
Als hulde voor de Ondiepse Kanaries, de boys van DOS.
De boys van DOS.
Wij vinden onze jochies legendarisch! Dus gaan we los.
Ja, wij gaan los!

Groepje supporters: (refr.) Hela, hola, DOS is kampioen!
Zette zo de kroon op het seizoen!
De een staat hier, de ander daar,
híj zet hem voor, híj maakt het klaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar.
Koor:
herhaalt refrein

Ouders van Tonnie:
Koor:
Ouders van Tonnie:
Koor:
Ouders van Tonnie:
Koor:
Ouders van Tonnie:
Koor:

2e couplet
De beste van de ploeg, met kop en schouders, die zet de toon.
Die zet de toon.
En wij, wij zijn de apetrotse ouders van deze zoon!
Da's heel gewoon.
Wie wist de bal met groot effect te raken, zodra het kon?
Zodat DOS won!
Geen ander had dat doelpunt kunnen maken dan onze Ton!
't Is een kanon!

Ouders van Tonnie: (refr.) Tonnie is de held van het seizoen,
(met Hennie)
Tonnie maakte DOS tot kampioen!
Hans Kraaij stond hier en Tonnie daar,
hij kreeg een voorzet – en zowaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar!
Koor:
herhaalt 1e versie refrein

Tonnie:
Koor:

3e couplet
Ach, mensen, wat een eer, ik kan wel janken, dat meen ik echt.
Dat meent-ie echt.
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Tonnie:
Koor:
Tonnie:
Koor:
Tonnie:
Koor:

Maar heus, u moet niet mij alleen bedanken, da's onterecht.
Da's onterecht.
We zorgden – ook de ánd'ren met z'n tienen – voor deze winst,
Voor deze winst.
zodat m'n vrienden óók een pluim verdienen, da's wel het minst.
Het allerminst.

Tonnie:

Samen gaven wij 'm van katoen,
samen, samen, sámen kampioen!
De een staat hier, de ander daar,
híj zet hem voor, híj maakt het klaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar!
herhaalt 1e versie refrein 2x

Tonnie & Hennie:

Koor:

3. Versierkoortje (op de melodie van “Noi siamo zingarelle” uit La Traviata, Verdi)
Alle meisjes uit Ondiep zijn verliefd op de stoere, jonge voetballers die net landskampioen zijn geworden. Bij
de feestelijkheden in zaal Olympia is er dan ook een hele sliert meiden en jonge vrouwen die de voetballers
achterna lopen en proberen in te palmen. Sommigen met succes!
Meisjes:

De zwart-met-gele hemden beheersten alle velden.
Victorie voor die helden, die Ondiep niet ontging.
Op de Amsterdamsestraatweg is de hele boel versierd.
Een reusachtig resultaat, zeg, en dat wordt vandaag gevierd.
We eren onze helden, maar hopen slechts één ding:
(voor zich) Wie ontfutselt straks een zoen aan een voetbalkampioen?
Ja, zo'n felbegeerde zoen, wat ik daarvoor niet zou doen!

(tot de voetballers) Krijg je rozen of bonbons, geef die dozen dan aan ons!
En in ruil ontvang je dan wat je maar wensen kan,
wat je maar wensen kan!
Krijg je rozen of bonbons, geef die dozen dan aan ons!
En in ruil ontvang je dan wat je maar wensen kan,
wat je maar wensen kan!
Ja, geef bonbons en je ontvangt
in ruil van ons wat je verlangt!
Tonnie heeft wel interesse in de Ondiepse meisjes, vooral in Marie en Catharina, en dat laat hij ook blijken.
Maar hij wil ze ook direct laten merken dat hij nog helemaal geen zin heeft zich aan één vriendin te binden,
dus hij flirt tijdens het volgende lied met allemaal, om de beurt.

4. De liefde, de vrouwen... (op de melodie van “La donna e mobile” uit Rigoletto, Verdi )
Tonnie:

Als je naar liefde zoekt, grijp 'm dan wáár je kan;
zet al je kaarten dan nooit op één vrouwtje.
Meer resultaten boekt wie als een vlinder leeft:
hij die de keuze heeft, loopt nooit een blauwtje!
Zoek je naar liefde, d'r zijn er zovele
die willen delen in jouw plezier!
't Gaat om plezier. Ja, het draait om plezier!
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Tonnie raakt onder de indruk van Catharina’s ogen. Het tweede couplet zingt hij vrijwel uitsluitend tot haar.
Tonnie:
Als je als vlinder leeft, moet j'erop letten dan:
mijd steeds de netten van gretige vrouwen.
Als je één vinger geeft, neemt zij de hele hand
en ook je vrijheid, want: zij wil snel trouwen...
Leef als een vlinder, vol van verlangen!
Laat je nog niet vangen, 't draait om plezier!
't Gaat om plezier! Ja, het draait om plezier!
Tonnie eindigt het lied recht tegenover Catharina. Haar serieuze, teder-bestraffende blik zorgt ervoor dat hij
stilvalt en aandachtig naar haar weerwoord luistert.

5. De liefde is anders (op de melodie van “Hab' ich nur deine Liebe” uit Boccaccio, Von Suppé)
Catharina:

Is dat jouw kijk op liefde?
Een val waarin je trapt?
Een waanidee, en het is sneu wanneer jij dat niet snapt.
Heb jij – op 't punt der liefde – de waarheid nooit gehoord?
Oprechte trouw en zorgzaamheid
en echte lotsverbondenheid
ontspruiten uit de liefde, komen uit de liefde voort.
Een vrouw vraagt niet om bloemen,
de man die biedt ze aan.
En als hij ware liefde voelt, dan geeft-ie ze spontaan.
Ook trouw komt voort uit liefde, die groeit haast onbedoeld.
Want als je echte liefde kent,
verlang je dat je bij haar bent.
Die ene krijgt jouw liefde, als je ware liefde voelt.

Catharina ontdekt opeens hoe laat het al is en vertrekt abrupt. Tonnie staart haar na en zingt:
Tonnie:

Ook trouw komt voort uit liefde, die groeit haast onbedoeld.
Want als je echte liefde kent,
verlang je dat je bij haar bent.
Die ene krijgt jouw liefde, als je ware liefde voelt.

Marie ziet hoe Tonnie Catharina nakijkt en is overduidelijk jaloers. Zodra Tonnie weer in het feestgewoel
wordt opgenomen, pakt ze haar jas en volgt Catharina, naar buiten. Het feest in zaal Olympia gaat gewoon
verder.

6a. Loflied op de Ondiepse meisjes ( het Zigeunerkoor “Vedi le fosche” uit Il Trovatore, Verdi)
Koor:

Als je op reis gaat, dan vind je bewijs:
op geen plek zijn de meisjes zo mooi as in Utrecht:
weet wat ze wil, en d'r mond staat niet stil,
maar met borsten en billen waartegen je ú zegt!
Waar zijn de mooiste?
Hierzo! In Ondiep!
Wie hier een meissie zoekt, is echt een slimme kerel.
8
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Want die van Ondiep zijn de mooiste van de wereld.
Hier!
Hier!
Hier!
De mooiste vind je hier!
Laat je verblijden, laat je verleiden door ONZE meiden!
In de slotmaten van dit nummer komt Catharina weer naar binnen hollen, met een wilde blik in haar ogen:
ze heeft iets belangrijks ontdekt.

6b. De onthulling (op de melodie van “Stride la vampa” uit Il Trovatore, Verdi)
Marie:

Toe, mensen, doe een halve stap opzij,
laat mij er even bij en luister naar mijn verhaal.
Als u verneemt wat ik heb ontdekt,
geeft dat een knal-effect: dan huivert de hele zaal.
Ik ging achter Catharina aan, want kon geen hoogte krijgen
waarom zij zo plots naar huis wou gaan. Had zij iets te verzwijgen?
Zij ging de Laan van Chartroise voorbij,
toen – dat verbaasde mij – rechtdoor de Framboosstraat door.
De reden daarvoor?
Brandt u ook niet van nieuwsgierigheid?
Die wordt dan nu beloond:
dat ze in de Hooipoort woont!

De toehoorders uiten kreten van ontzetting: “Wat? In de Hooipoort?” “Kan niet waar zijn!” etc.
Marie:

Vreemd, maar 'k verzeker u dat het klopt:
achter een poort verstopt staat Catharina's huis.
In de Citroenstraat, op nummer 1,
met leeglopers om zich heen en ander onguur gespuis.
Daar, waar je best naar binnen mag, ga je toch liefst níet binnen.
Het zijn mensen van een ander slag, wat heb je daar te winnen?

(gericht tot Tonnie) Als je, wanneer je je hart verliest,
een meisje uit Ondiep kiest, wees dan gealarmeerd:
Kies niet verkeerd,
want degeen die de verkeerde kiest,
die dondert van z'n troon...
Als ze in de Hooipoort woont!
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6c. Loflied op de Ondiepse meisjes ( het Zigeunerkoor “Vedi le fosche” uit Il Trovatore, Verdi)
Het koor herhaalt het laatste deel van het eerder gezongen lied:
Koor:

Wie hier een meissie zoekt, is echt een slimme kerel.
Want die van Ondiep zijn de mooiste van de wereld.
Hier!
Hier!
Hier!
De mooiste vind je hier!
Laat je verblijden, laat je verleiden door ONZE meiden!

Tonnie belandt – een beetje dronken – gedurende deze laatste feestelijke zang in de armen van Marie.
Triomfantelijk zoent ze met hem.

ACTE 2 – In de Hooipoort, half juli 1958
We zien enkele bewoners van de Hooipoort, op straat. Ze hebben het duidelijk niet breed en gaan armoedig
gekleed, maar zijn trots op hun saamhorigheid.

7. De Hooipoort (op de melodie van het “Slavenkoor”, Nabucco, Verdi)
Koor:

Ben je ooit in de Hooipoort geboren,
blijft die schandvlek voor eeuwig aan je kleven.
Want ze dragen je na, heel je leven,
dat een ieder die daar heeft gewoond, nergens voor deugt.
Onterecht, dus je zegt dat dat wel meevalt,
maar een snuiter van buiten wil zoiets niet horen.
Dat is mede de reden voor tweespalt,
nee, geen grein van begrip voor de plek van je jeugd.
Maar de eendracht is groot, binnen de muren,
we staan klaar om elkaar te beschermen.
Armoe troef, maar dat hoeft niemand te merken.
Je plezier en vertier ligt op straat.
Ja, je lacht en je huilt met je buren.
Bitterzoet, ach, je moet het maar dragen.
En dan nog – heb je toch slechte dagen,
nou, dan helpt je de hele straat, met raad en daad!
Je krijgt steun van de ander, zonder meer.
Ja, we steunen elkander, altijd weer.
Altijd weer, zonder meer.

Tonnie en Hennie komen onder de poort door. Ze spreken een bewoonster aan en vragen of zij weet waar
Catharina woont. De bewoonster wijst hen een huisje aan. Schuchter gaan de twee jongens naar binnen en
treffen daar Catharina aan.

10

Volksopera Ondiep

8. Mijn lief mamaatje (op de melodie van het “O mio babbino caro”, Gianni Schicchi, Puccini)
Catharina zit aan het bed van een uitgemergeld oud vrouwtje. Liefdevol verzorgt ze haar, maar het is
duidelijk dat ze stervende is...
Catharina:

Blijf nog, mijn lief mamaatje, laat me nog niet alleen.
Als u mij gaat verlaten, waar moet uw pleegkind heen?
Ik heb niemand op aarde, altijd was ú degeen
die zorgzaam mij bewaarde, troostte en warmte bood.
Uw lot, zo onrechtvaardig, verscheurt mij.
Toe, ga niet dood.
Laat mij nog niet alleen. Laat mij nog niet – alleen.

9. Liefdesduet (op de melodie van laatste deel duet Otello/Desdemona uit acte 1 van Otello, Verdi)
Tonnie:

(tot Hennie) Kijk, Catharina...
Ik begrijp nu opeens waarom ze laatst moest rennen,
ze zorgt voor dit oudje.
Onbaatzuchtig verpleegt ze hier dit vrouwtje,
zacht en vol tederheid.
Ik moet bekennen: dat kan me wel bekoren,
'k heb m'n hart nu totaal aan haar verloren.

Catharina:

(tot het oudje) Wat koud zijn toch uw handen,
ik zal de kachel nog wat hoger branden.
(tot Catharina) Wat ben je lief en zorgzaam, houd je
zoveel dan van dat oude vrouwtje?
(kijkt even op)… Dank haar mijn leven...

Tonnie:
Catharina:

Het ouwetje begint te hoesten en geeft bloed op. Catharina buigt zich weer over haar.
Tonnie:

Catharina:
Tonnie:

Ah! Je kunt haar niets meer geven, zij heeft geen lucht meer,
ze zucht, … weer, ... de laatste...
Daar gaat ze...
(tot het oudje) Nee, blijf nog...
Ach, laat ze... (het vrouwtje sterft)
Het is maar beter zo.

Catharina stort huilend op de borst van het vrouwtje neer.
Tonnie:
Catharina:
Tonnie:
Catharina:

(troostend) Vanaf nu blijf ik altijd in jouw bijzijn.
(kijkt huilend op) Wil jij bij mij zijn?
Ja, eeuwig bij jou zijn.
Bij jou zijn.

Huilend dekken ze het vrouwtje toe, trekken het laken over haar gezicht. Ook Hennie is diep aangedaan.
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ACTE 3 – 30 november 1958
10. De confrontatie (op de melodie van “O don fatale” uit Don Carlos, Verdi )
DOS speelt vandaag tegen Ajax in de Galgenwaard. Hennie, die geblesseerd is, haalt Catharina op zodat zij
– voor het eerst! – 'haar' Tonnie kan zien spelen. Maar op de Marnixlaan worden ze onderschept door
Marie, die Catharina en Hennie flink de mantel uitveegt:
Marie:

O, dom geboefte, onnozel wicht.
Wat staat hier voor me? Een koppel verdwaasden.
(tot Catharina) Voel je behoefte op Tonnie te azen?
't Zou me verbazen als jullie slagen,
jij en die nicht!
(Hennie schrikt hevig van deze opmerking)
'k Laat me niet graag in 't harnas jagen,
door een nietswaardige partij.
Ik doe dus geen moeite het lief te vragen,
nee, ik deel het je mee: hij is van mij.
Je bent gewaarschuwd, dubbel gewaarschuwd: hij is niet vrij.
Handen af van Tonnie, hij is van mij!

Caharina:

Afzien van Tonnie? Dat kun je niet verlangen.
Op ware liefde zet je zomaar geen rem.
Ik ben bovendien al negen weken zwanger,
hij weet nog van niets, maar het is – van hem.
(uit het veld geslagen) O jee... o nee...
(eenvoudig) Zo waar ik hier sta.
(herpakt zich) Ach, jouw mooie smoesjes gaan jou toch niet baten.
Schat, ik zal je dwingen Tonnie los te laten.
Waag het niet met hem te praten, want zeg je één woord,
dan zweer ik dat ik jouw baby vermoord.
(Catharina schrikt hevig)

Marie:
Catharina:
Marie:

(tegen Hennie)

En nu kom jij nog: een homo – die voetbalt...
Ook jij houdt beter maar je mond.
Waag het niet te spreken, want dan zal ik je bréken.
Alles wat ik van je weet, gooi ik zo op straat,
wanneer je praat.

(tot Hennie)
(tot Catharina)

Jouw aard verraad ik,
jouw baby haat ik.
Dus wees gewaarschuwd allebei: hij is niet vrij!
Hij trouwt met mij!

(triomfantelijk)

In de kantine van DOS heerst die middag grote feestvreugde i.v.m. de overwinning op Ajax. (5-3!)
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11. Recht voor z'n raap (op de melodie van lied van de Toreador, Carmen, Bizet)
Trainer:

Onvermoeibaar, stoer en onverschrokken,
zo kent men ons, de boys in geel en zwart.
Jongens uit Utrecht, klaar om te knokken,
als we willen winnen gaat het hard tegen hard!
Elke speler voelt de gloed van binnen,
met hart en ziel zet hij zich in voor DOS.
Gretig het veld op, laat ons beginnen.
Wie gaat straks de wedstrijd winnen,
wie wint eerst de toss?

“Heija, DOS!” hoor je de stemmen schallen,
geen supporter twijfelt wie er winnen zal.
Daar gaat vast het eerste doelpunt vallen,
onze spits is aan de bal.
Hij breekt erdoor,
haalt uit en scoort!
Ah!
Op een ander deel van het speelveld zien we intussen Marie arriveren bij het huis van Tonnie. Tijdens de rest
van het lied informeert ze de moeder van Tonnie over Tonnies uitstapjes naar de Hooipoort en zijn
verhouding met Catharina. Bovendien beweert ze (valselijk) dat ze zèlf zwanger van hem is. Moeder windt
zich hevig op. Maar in de kantine is spits Tonnie de grote held:
Refrein
Tonnie:
Recht voor z'n raap, geen omweg of gedraal,
recht-zo-die-gaat, recht voor z'n raap!
Zo doen wij dat in Ondiep allemaal,
ja, wij volgen ons hart!
Dus gaat het allemaal recht voor z'n raap,
dat is hier heel normaal.
Koor:
herhaalt het refrein
Halverwege het lied komt Hennie ook binnen. Hij lijkt wat afwezig en in de war. Hij gaat wel direct aan het
bier.
Trainer:

Altijd trouw en bij de club betrokken
zijn onze fans, bewoners van de wijk:
zelfs als het regent, zonder te mokken,
staan ze langs de lijn met duizend man tegelijk!
Maar veel mooier zijn de zoete dagen,
als de ploeg goed draait en zelfs ik de zonzij zie.
Of dit zo'n dag was, moet je niet vragen:
Ajax superieur verslagen: vijf tegen drie! (Iedereen in de kantine juicht!)

Trainer:

Zou nu iemand voor de grap beweren
dat die uitslag wel wat overtrokken is,
leuk bedoeld, maar ik kan je garanderen
wat dan hun reactie is:
Je bent een sul, een dwaas, een lul!
Ah!
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Tonnie:

Koor:
Allen:

Refrein
Recht voor z'n raap, geen omweg of gedraal,
recht-zo-die-gaat, recht voor z'n raap!
Zo doen wij dat in Ondiep allemaal,
ja, wij volgen ons hart!
Dus gaat het allemaal recht voor z'n raap,
dat is hier heel normaal.
herhaalt het refrein
Als je dwars doet, of brutaal,
nou, dan krijg je 't helemaal recht voor je raap!

De vader van Tonnie is aardig aangeschoten geraakt. Tonnie heeft zich nog altijd voorgenomen vandaag
zijn liefde voor Catharina aan zijn ouders bekend te maken. Voordat zijn vader tè dronken is, neemt hij hem
mee vanuit de kantine, mee naar huis. Hennie helpt hem. Zwalkend gaat het drietal over straat. Maar thuis
aangekomen, komt Tonnie er niet aan toe over zijn liefde voor Catharina te vertellen. Zodra ze binnen zijn,
neemt zijn moeder op hoge toon het woord:

12. De woedende moeder (op de melodie van Der Hölle Rache uit Die Zauberflöte, Mozart)
Moeder: (tegen Tonnie) Laat alle loze praat maar achterwege.
Wat een blamage! Wat een blamage, wat een stommiteit!
Ik heb gehoord – en o, het valt me bitter van je tegen
dat jij dat al die maanden hebt verzwegen –
dat jij met een sloerie uit de Hooipoort vrijt,
ja, dat jij vrijt met zo'n sloerie van een meid.
Ha ha ha ha ha! Met zo'n sloerie van een meid.
Ha ha ha ha ha! Jij raakt je goede naam voor altijd kwijt.
Tonnie:
Moeder:

(gesproken) Maar, moeder, ik...
(gesproken) Houd je mond. Er is nog meer.

Moeder:

(weer zang) Want wacht, het wordt nog wranger: je vree ook met een ander,
die ander is nu zwanger, naar het schijnt een maand of drie.
(roept lacherig) Wat?!
Je lacht, schat? Nooit gedacht, wat?
Ik verwacht dat jij nu trouwt met die Marie.
(weer gesproken, ongelovig) Hè? Marie?
(dreigend tot Tonnie) Ja, je trouwt! Ha ha ha ha ha!
Ik raad je dat je spoedig met haar trouwt.
Om zo de hoon van Ondiep te ontlopen.
Zweer, zweer, zweer dat je luistert.
Trouw met die Marie...

Tonnie:
Moeder:
Tonnie:
Moeder:

Moeder krijgt een hartaanval en zijgt ineen. Tonnie knielt bij haar neer en zweert aan zijn stervende moeder
dat hij haar wil zal volgen: hij zal doen zoals het een Ondieper betaamd: zijn verantwoordelijkheid nemen en
trouwen met de vrouw die zijn kind draagt: Marie. Een paar dagen later, kort na de begrafenis van Tonnies
moeder, neemt Hennie zijn hartsvriend apart:
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13. Het afscheid van Hennie (op de melodie van “Vesti la giubba” uit Pagliacci, Leoncavallo)
Hennie: (tegen Tonnie) Het is raar... Ons bestaan lijkt net op voetbal:
soms valt de bal jouw kant op, dan kun je scoren.
Maar soms, inenen, slaat het om:
Dan... gaat de bal ernaast!
(lacht bitter om zijn eigen beeldspraak) Hahahahaha!
Alles verloren...
Liegen, bedriegen of de waarheid verzwijgen,
om niet te kwetsen degeen van wie je houdt.
Als je moet kiezen, kies dan voor je eigen.
Doe wat je hart zegt, maak niet je grootste fout.
Ik kan niets zeggen, want dan zul jij me haten,
vervloekt de neef die het meest om je geeft.
Ah! Tonnie, m'n maatje, ik moet mijn hartsvriend verlaten.
Vraag niet waarom.
Ik hoop dat je mij ooit – vergeeft...
Hennie, in tranen, springt op zijn Solex en rijdt weg en laat Tonnie verslagen achter.

ENTR'ACTE
14. Mijn Ondiep (muziek en tekst: P. Koene © 2004/2006)
Buurtgenoten:

Refrein:
Mijn Ondiep, klein stadsdorp aan de Vecht,
met je mooie lage huizen al zijn ze nog zo slecht.
Met je straten en plantsoenen, al zijn ze vaak vervuild,
je gezelligheid en vriendschap, al wordt er vaak gehuild.
Ondiep is een leuke buurt met hele leuke mensen,
zoveel hoofden zoveel zinnen, zoveel klachten zoveel wensen.
De één wil liever slopen, de ander renoveren,
dat het niet zo simpel is dat kunnen wij van Ondiep leren.
Men is al jaren bezig met Ondiep om te vormen,
de huizen en de mensen, de waarden en de normen.
Soms heb je het gevoel: ik word naar Leidsche Rijn verbannen,
wat heb je als bewoner nou aan al die mooie plannen!
Herhaling refrein
Iedereen die in Ondiep woont die moet er kunnen blijven,
of je nu alleen bent, met zijn tienen of z’n vijven.
Twintig jaar of tachtig, Marokkaan of Nederlander,
voor iedereen een plekje, geen geklaag over de ander!

15

Volksopera Ondiep

Wij wonen in een volksbuurt en willen niet vertrekken,
als ze dat verplichten, dan kunnen ze verrekken.
Wij willen een mooi huis dat we ook kunnen betalen,
en dichtbij in de buurt onze boodschappen gaan halen!
Herhaling refrein
De Roëllstraat wordt gesloopt, op de Ahornstraat gaan ze bouwen,
maar in het Kleine Wijk heeft nog niet iedereen vertrouwen.
Kan ik straks ook naar m’n zin een beetje ‘n plekkie vinden?
Daarover lopen velen zich al langer op te winden.
Herhaling refrein

ACTE 4 – 11 maart 2007
Een groepje dames van plezier op het Zandpad maakt zich klaar voor de klanten van die avond. Terwijl ze
hun make-up opbrengen en hun haar doen, bezingen ze de wispelturigheid van het leven.

15. Weer een nacht van liefdeloze liefde (Barcarolle uit Les Contes d'Hoffmann, Offenbach)
Catharina:
Met collega's:

Weer een nacht van klatergoud en liefdeloze liefde,
schijnbaar heet, maar welbeschouwd een kille, koele nacht.
Bitter kan het leven zijn: soms vind je een geliefde,
maar helaas, geluk verdwijnt weer even onverwacht.
Zandpaddames (alt): (erdoorheen)
Het leven is een kruis,
dat is een feit.
Je eigen haard en huis
raak je weer kwijt.
Zo is het leven,
alles vergankelijkheid... Ah!

Zandpaddames (sop):

Het leven is een kruis,
van de helft heb je spijt.
Soms heb je haard en huis
maar je raakt het weer kwijt.
Wreed is de tijd:
alles weer kwijt... Ah!

Zandpaddames:

Dat is hoe het leven is: een emmer vol tragedie.
Maar je neemt het als het is en speelt gewoon je rol.
En zo houd je het vol.
Ja! Enkel zó houd je vol.
Ook al speel je de snol.
Met een beetje komedie, zo houd je vol.
Ah! Ah! Ah!

Aan de andere kant van het speelveld viert een groepje aannemers samen met enige medewerkers van de
gemeente Utrecht (waaronder Tonnie) en van de woningbouwvereniging het succesvolle begin van de
renovatie-werkzaamheden in Ondiep.
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16. Succes! (op de melodie van “Libiamo” uit La Traviata van Verdi)
Tonnie:

Succes! De vernieuwing van Ondiep loopt best!
't Is vandaag net een jaar dat we bezig zijn.
Succes! Ja, we heffen het glas en de fles
en we vieren aldus het succes.

Tonnie:

Er is geen protest van betekenis.
De sloop die komt aanstonds wel rond.
Een aannemer:
Dat flut-comité dat ertegen is,
dat krijgt toch geen poot aan de grond.
Samen: (handen schuddend) Succes! Ja, zo leert ons vandaag deze les:
politiek leidt vanzelf tot succes!
Koor:
Ah! Da's vandaag de belangrijkste les:
ja, politiek leidt vanzelf tot succes!
Een aannemer:

Plezier! Is het nu dan geen tijd voor plezier,
nu de grootste contracten gesloten zijn?
Van hier gaan we dadelijk op zoek naar vertier,
maar neem eerst nog wat wijn of wat bier. (hij schenkt Tonnie nog eens bij)

Secretaresse Wbv:

We vieren dat alles geregeld is,
de sloop kan daadwerkelijk beginnen
nu elke afspraak bezegeld is.
(terzijde) En wij allemaal lopen binnen...!
Ja, vier dit succes met champagne en bier.
En daarna razendsnel aan de zwier!

De aannemer:
Allen:

Koor:

Ah! Plezier! Het is zeker de tijd voor plezier
nu de grootste contracten gesloten zijn!
Dus vier dit succes met champagne en bier.
En daarna razendsnel aan de zwier!

Terwijl het koor zingt, verplaatsen de mannelijke solisten zich naar het Zandpad om daar het succes verder
te vieren. Tonnie loopt Catharina tegen het lijf maar herkent haar niet. Wel spreekt hij haar kort en ziet haar
– eveneens kort – in de ogen.
Tonnie: (tot Cath.)
Catharina:
Tonnie: (weifelend)
Andere Zandpaddame:

Wat denk je ervan, mag ik binnen?
Hoezo, lieve schat, heb je zin?
Misschien wel in een van je vriendinnen. (Catharina wendt zich alweer af)
Geen punt, wat je wil. Kom erin.

Tonnie & sopraan:

Plezier! Het is zeker de tijd voor plezier,
daarvoor moet je alhier op het Zandpad zijn!
Want hier kun je terecht voor romantisch vertier,
na een glas vol champagne of bier.
Ja! Met champagne en bier heb je veel plezier!
Aan de zwier!

Koor: (tegelijk)

Het is zeker de tijd voor romantisch plezier,
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daarvoor moet je alhier op de boot op het Zandpad zijn!
Hier kun je terecht voor vertier,
en hier presteer je het best na een glas vol champagne of bier!
Want wijn en bier geeft veel plezier! 2x
Het is tijd voor plezier, voor romantisch plezier!
Aansluitend maakt Tonnie zich los uit het feestgewoel. Hij is een beetje in de war. Is het de drank of is het
iets anders? Hij voelt zich opeens raar: oud en jong tegelijk. En hij moet aan vroeger denken. Komt dat door
die blik van die eerste dame van plezier? Haar ogen, die ogen...

17. Die ogen... (op de melodie van “Nessun dorma”, Turandot, Puccini)
Tonnie:

Zwoele ogen, felle ogen...
Ach, waarom doen die ogen mij steeds aan vroeger denken?
Ogen vol treurnis en ogen vol vertrouwen
die liefde schenken...
Want destijds had ik grote dromen,
waarvan geen snars terechtgekomen is.
Heeft mijn fami- ?
(er klinkt in de verte een schot)

Tonnie wordt in zijn mijmering onderbroken, er is opeens opschudding: er is iemand neergeschoten in
Ondiep. Iedereen gaat de straat op en wil weten wat er gebeurd is. Tonnie belandt in het Kleine Wijk, waar
al veel woningen zijn ontruimd, klaar voor de sloop. Er gaat een deur open, een jonge vrouw komt naar
buiten, blijkbaar ook op weg om meer te weten te komen over het opstootje verderop. Maar als ze Tonnie
ziet, blijft ze staan: hij komt haar bekend voor. Ze kijkt hem aandachtig aan.

18. De aanklacht (op de melodie van aria van Pauline uit Pique Dame, Tsjaikowsky)
Mira:

(kijkt Tonnie onderzoekend aan) U ken ik toch...?
(ze herkent hem opeens) De man van de gemeente, ach,
de man van de 'vernieuwingsslag'.
Twee keer bezocht ik uw kantoor,
u zei: “Met Ondiep heb ik steeds het beste voor.”
Kijk mij eens in de ogen,
en zeg mij, ongelogen,
wat kan een vrouw alleen verwachten van de stad?
Geen moer, bekent u het maar eerlijk.
Geen moer, want heel het Kleine Wijk gaat plat.
Daar wil ik niets van horen;
ik heb zoveel al verloren,
heb op mijn levenspad veel tegenslag gehad:
mijn moeder had geen man
en oma werd, al vóór ma werd geboren,
verlaten, (terwijl ze hem scherp aankijkt) verlaten.
Verlaten... (ze loopt weg en laat Tonnie in verwarring achter)
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Meteen na het lied klinkt nogmaals het thema van “Nessun dorma”: Tonnie heeft Mira diep in de ogen
gekeken en wordt terug geslingerd naar zijn herinnering aan Catharina.

19. Die ogen... (op de melodie van “Nessun dorma”, Turandot, Puccini)
Koor:

Ah!-------

Tonnie wankelt verder als een aangeslagen bokser. Is het de alcohol nog? Of is het iets anders?Zonder het te
beseffen staat Tonnie ineens in de Wingerdstraat, straat van zijn jeugd. Onwillekeurig – hij weet niet wat
hem bezielt – belt hij aan bij zijn oude adres. Een oude man doet open. Stomverbaasd herkent Tonnie in hem
zijn neef Hennie. Huilend vallen ze elkaar in de armen.

20. Duet (op de melodie van “Au fond du temple saint”, duet uit de Parelvissers, Bizet)
Tonnie:
Hennie:
Tonnie:
Hennie:

Verdomd, je bent het echt,
mijn lang verloren neef die ik uit het oog verloor,
Maar je weet niet waardoor...
'k begrijp niet waar je bleef...
Je zocht, maar zocht vergeefs...

Tonnie: (gesproken)

Maar, hoezo...?

Hennie:

Ik verberg het nu niet langer: je vriendin raakte zwanger.
Ik bedoel niet Marie, niet zij, maar Catharina.
Wat? Dat heb je altijd geweten? Waarom zweeg je, en verdween?
Ik moest. Ik kon niet spreken. Oh! En ik moest met je breken.
Zo viel alles uiteen...

Tonnie:
Hennie:

Samen:

Tonnie:
Hennie:
Samen:

Tonnie:
Hennie:

Samen:

REFREIN:
Ja, wij waren vrienden voor 't leven,
maar door 't lot uit elkaar gedreven.
Nu, na jaren zomaar herenigd,
zien wij elkander overdonderd aan.
}
(tegelijk) zien w'elkaar verwonderd aan. }
Waar zijn de jaren gebleven?
Raar toch kan (het in) het leven gaan.
Maar wat ik niet begrijp nog, is waarom je moest vertrekken.
Mijn geaardheid... ik dacht: die mag men niet ontdekken.
Wat ik was – en ben – gaf toen geen pas!
Herhaling refrein met extra slotregels:
Maar vanaf nu nooit meer apart,
druk ik mijn hartsvriend aan mijn hart.

De oude kameraden omhelzen elkaar nog een keer. Dan gaat Hennie terug zijn huis in. Tonnie wankelt
verder, overmand door emoties. Hij ziet voor zijn geestesoog opnieuw de ogen van Mira, die langzaam
overvloeien in die van Catharina.
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21. Die ogen... (op de melodie van “Nessun dorma”, Turandot, Puccini)
(door de 'oude' Tonnie)
Tonnie:

Weer die ogen! Felle ogen...
Is 't werkelijk en waar? Of jaag ik een fantasie na?
Vader en opa!
En steeds zie ik de ogen van Catharina...
Want destijds had ik grote dromen,
waarvan geen snars terechtgekomen is.
Heeft mijn familie duur betaald?
Heb ik gefaald?
Was ik te laf?
Kan ik het lot nu nog ten goede keren,
voor mij, voor Ondiep?

Koor:

Het is waarschijnlijk al te laat.
Het hart van Ondiep is kapot gemaakt.

Tonnie:

Ik moet proberen 't ongeluk te keren;
Ondiep zal floreren, dat zweer ik op mijn graf.
Op mijn graf, op mijn graf!

ACTE 5 – In de straten van Ondiep, 15 maart 2007
We zien, net als in de ouverture van de opera, de Stille Tocht die in Ondiep georganiseerd werd. Voorop
lopen Tonnie en zijn net teruggevonden neef Hennie en kleindochter Mira. Ze komen langzaam, hand in
hand, naar voren. Van de andere kant nadert een groep in het wit geklede kinderen met in hun midden
Catharina. Tonnie en Catharina worden herenigd.

22. Stille tocht en hereniging Tonnie/Catharina ( “Ode an die Freude”, Beethoven)
Kinderen:

Allen:
Solisten:

Allen:

Waarom zouden zoveel mensen bang en onverdraagzaam zijn,
als ze in hun hart toch wensen liefdevol tezaam te zijn?
Tonnie heeft zijn vlam hervonden, won daarbij een nieuw gezin.
Ondiep zucht en likt zijn wonden en kiest nu voor een nieuw begin.
herhalen de laatste twee regels
Ieder mens verlangt naar vrede, warmte en geborgenheid.
Toch wordt dikwijls strijd gestreden, aangejaagd door haat en nijd.
Maar degeen die kan vergeven en als mens menswaardig leeft,
die alleen geniet van 't leven die een ander ruimte geeft.
herhalen de laatste twee regels
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EPILOOG – Vandaag
23. Slotlied (op de melodie van “Funiculi Funicula”, Luigi Denza)
Vertelster:
Koor:
Vertelster:
Koor:
Vertelster:
Koor:
Vertelster:
Koor:

't Is waar: er is gigantisch veel veranderd hier in de wijk,
Hier in de wijk.
met kopers, huurders, alles door elkander, van arm tot rijk.
Van arm tot rijk.
Dan kan je met mekaar gaan lopen klooien; maar ach, waarom?
Precies, waarom?
We gaan het hier in Ondiep samen rooien, wat ik je brom!
Wat ik je brom.

Vertelster:

Koor:

(refr.) Samen, samen, sámen, net als toen,
samen, sámen zullen wij dat doen!
De een woont hier, de ander daar,
maar samen spelen wij het klaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar!
herhaalt refrein

Alle soli:
Koor:
Alle soli:
Koor:
Alle soli:
Koor:
Alle soli:
Koor:

2e couplet
Al lijkt het of we pas nog zijn begonnen, het is fini.
Het is fini.
De opera, van A tot Z verzonnen, was fantasie.
Slechts fantasie.
Toch zit er op z'n minst een kern van waarheid in dit verhaal.
In dit verhaal.
Met name de beschreven 'met-elkaar-heid' klopt helemaal.
Klopt helemaal!

Soli:

(refr.) Samen, samen, sámen, net als toen,
samen, sámen konden wij dit doen!
De een woont hier, de ander daar,
maar samen speelden wij het klaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar!

Allen:

Samen, samen, sámen, net als toen,
samen, sámen zullen wij het doen!
De een woont hier, de ander daar,
maar samen spelen wij het klaar!
Als je het maar sámen doet, dan komt het voor elkaar!
Het laatste refrein wordt nog een keer herhaald.
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De volksopera Ondiep kwam tot stand met steun van:
Sponsors
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht afd. Kunst & Cultuur
VSB Fonds
Aannemersbedrijf Van Zuijlen
Alternatief Kostuum
Ampco-Flashlight
Bakker & Zn Verhuur
Beveiligingsbedrijf Van Dijk
Clavis
De Vriendendienst Ondiep
Donateurs bij Voordekunst
Grand Café Suerte
HUA/ het Utrechts Archief
K.F. Hein Fonds
Koopjeshal Ondiep
Meerwijk BV Schoonmaakbedrijf
Mitros
Mobilscoop
Muziekhuis Utrecht
NSI
Ondiep TV
PLUS Plantage
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Rob van der Weerd Videoproducties
Schram Studio’s/ Golden Eye
Sporthuis Henk Temming
Stichting Mohuka
Sultan Sushi Amsterdam
VIOS Bouw
ZfunC/ Feestband Zuilens Fanfare Corps

Met dank aan:
Dick Goosen & Janne Kok (Utrechts Archief)
Erwin Luiten (foto’s DOS)
Esmé Vahrmeijer (ontwerp affiche, flyer)
Evelyne Pérard (EP Administratie)
Eventlab, MBO Utrecht
Jan Zwarts (Voedselbank Ondiep)
Karin Brakkee (website)
Kim Brand (research)
Leger des Heils -50/50 Food
Medewerkers Stadswerken gemeente Utrecht
Medewerkers Wijkservicecentrum
Noordwest Utrecht
Orkestmateriaal.nl – Peter Schlamilch
Rob Steinebach (Mekaar)
Ron de Groot Toneelinrichting BV
Voorverkoopadressen Ondiep
Plus Plantage
Bloemenhuis Gloriosa
Traditional Hengelsport Ton Temming
Grand Café Suerte
Historisch Beeldmateriaal
HUA/ het Utrechts Archief
Erwin Luiten
Sporthuis Henk Temming

Speciale dank
aan alle vrijwilligers uit Ondiep en iedereen die genoemd had moeten worden.

