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Akte	  I	  	  Totstandkoming	  plan	  &	  researchfase	  
	  
Aanleiding:	  waarom	  Ondiep?	  
Op	  16	  september	  2013	  ging	  op	  het	  Nederlands	  Film	  Festival	  in	  Utrecht	  de	  documentaire	  ‘Opera	  in	  de	  
Rimboe’	  in	  première.	  Deze	  film	  werd	  gemaakt	  door	  Volksopera-‐initiator	  René	  van	  ‘t	  Erve	  over	  de	  
eerste	  Volksopera,	  die	  voor	  en	  met	  de	  Vogelaarwijk	  Floradorp	  (De	  Rimboe)	  in	  Amsterdam-‐Noord.	  	  De	  
film	  werd	  later	  op	  tv	  uitgezonden	  door	  de	  publieke	  omroep	  NTR.	  Diezelfde	  NTR	  was	  
overeengekomen	  met	  de	  producent	  van	  de	  film,	  Sultan	  Sushi,	  dat	  indien	  ‘het	  net’	  NL2/	  de	  
zendercoordinator	  het	  óók	  wilde,	  de	  NTR	  graag	  een	  driedelige	  tv-‐serie	  over	  een	  nieuw	  te	  
ontwikkelen	  Volksopera	  wilde	  gaan	  uitzenden.	  Een	  nieuwe	  opera	  in	  een	  nieuwe	  stad	  met	  nieuwe	  
wijkbewoners	  dus..	  
	  
Natuurlijk	  waren	  na	  het	  afronden	  van	  het	  tweede	  Volksopera-‐project,	  die	  voor	  en	  met	  de	  volkswijk	  
Tuindorp	  Oostzaan	  in	  Amsterdam-‐Noord,	  de	  gedachten	  al	  gegaan	  naar	  een	  geschikte	  stad	  voor	  een	  
nieuw	  project.	  Bij	  het	  hele	  produktieteam	  leefde	  de	  wens	  om	  de	  vleugels	  uit	  te	  slaan.	  Naar	  Utrecht,	  
Den	  Haag,	  Rotterdam?	  En	  welke	  wijk	  dan?	  Tijdens	  het	  Filmfestival	  in	  Utrecht	  ontmoette	  René	  van	  ‘t	  
Erve	  de	  Utrechtse	  filmmaakster	  Kim	  Brand.	  Zij	  bleek	  in	  de	  volkswijk	  Ondiep	  te	  wonen,	  ook	  een	  
‘Vogelaarwijk’,	  ook	  een	  meerendeels	  nog	  witte	  arbeiderswijk..	  En	  ze	  was	  razend	  enthousiast	  over	  het	  
idee	  om	  de	  Volksopera	  naar	  Ondiep	  te	  halen.	  Ze	  wist	  al	  meteen	  een	  aantal	  Utrechtse	  sleutelfiguren	  
op	  te	  noemen,	  belangrijk	  in	  het	  politieke	  en	  culturele	  Ondiepse	  leven.	  En	  ze	  schetste	  in	  het	  kort	  de	  
mogelijke	  aanleiding	  voor	  een	  volksopera	  in	  Ondiep:	  de	  buurt	  was	  sinds	  2006	  op	  de	  schop	  gegaan.	  
Sloop,	  renovatie	  en	  nieuwbouw:	  veel	  was	  sindsdien	  veranderd	  in	  Ondiep.	  Traditionele	  Ondiepers	  
waren	  weggetrokken	  en	  nieuwe	  Ondiepers	  –studenten,	  tweeverdieners-‐	  hadden	  hun	  plek	  
ingenomen.	  De	  wijk	  was	  een	  beetje	  zielloos	  geworden,	  de	  sociale	  eenheid	  was	  ver	  te	  zoeken.	  
	  
In	  de	  eerste	  week	  van	  oktober	  2013	  kwam	  het	  nieuws:	  de	  publieke	  omroep	  NTR	  wilde	  inderdaad	  een	  
driedelige	  serie	  over	  een	  nieuwe	  Volksopera	  gaan	  uitzenden.	  In	  het	  voorjaar	  van	  2014,	  eind	  mei	  
startend,	  op	  drie	  zaterdagavonden	  op	  NL2.	  Dat	  zou	  natuurlijk	  prachtige	  extra	  promotie	  zijn,	  ook	  voor	  
de	  stad	  waar	  we	  het	  nieuwe	  project	  gingen	  organiseren.	  Besloten	  werd	  om	  per	  half	  oktober	  2013	  te	  
researchen	  of	  de	  wijk	  Ondiep	  in	  Utrecht	  inderdaad	  een	  geschikte	  wijk	  zou	  kunnen	  zijn,	  of	  er	  een	  
libretto	  uit	  de	  wijk	  te	  halen	  viel,	  of	  er	  draagvlak	  onder	  de	  bewoners	  zou	  zijn,	  en	  of	  gemeente	  en	  
woningbouwverenigingen	  mee	  zouden	  willen	  werken	  om	  de	  Volksopera	  Ondiep	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  
De	  eerste	  kennismaking	  met	  Ondiep	  was	  op	  een	  natte,	  mistroostige	  herfstdag:	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Eerste	  research	  
Besloten	  werd	  om	  binnen	  drie	  weken	  te	  beslissen	  of	  Ondiep	  alles	  zou	  kunnen	  herbergen	  voor	  een	  
geslaagde	  Volksopera.	  Na	  de	  eerste	  week	  van	  november	  2013	  dus.	  Voordeel	  van	  de	  tv-‐constructie	  
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was	  dat	  de	  publieke	  omroep	  NTR	  geld	  beschikbaar	  stelde	  voor	  de	  research	  in	  Ondiep.	  Want	  als	  alles	  
door	  zou	  gaan	  dan	  moesten	  er	  voor	  de	  tv-‐serie	  ook	  geschikte	  kandidaten	  gevonden	  worden.	  René	  
van	  ‘t	  Erve	  begon	  vanaf	  half	  oktober	  met	  internetresearch	  over	  de	  wijk.	  Wat	  was	  de	  Ondiepse	  
historie?	  Het	  landskampioenschap	  van	  de	  Ondiepse	  voetbalclub	  DOS	  	  sprong	  natuurlijk	  gelijk	  in	  het	  
oog.	  Maar	  ook	  het	  bestaan	  van	  een	  ‘woonschool’	  in	  Ondiep	  tot	  in	  de	  jaren	  60,	  de	  Tweede	  Hooipoort,	  
een	  buurtje	  binnen	  de	  Fruitbuurt-‐Noord	  waarvoor	  je,	  om	  er	  te	  komen,	  een	  poort	  in	  de	  
Nieuwlichtstraat	  onderdoor	  moest	  gaan,	  en	  waar	  de	  sociaal	  zwakkeren	  min	  of	  meer	  opgevoed	  
werden	  tot	  fatsoenlijke	  burgers.	  
	  
Uit	  het	  uiteindelijke	  projectplan:	  
	  
‘In	  de	  jaren	  dertig	  van	  de	  vorige	  eeuw	  bevond	  zich	  in	  diezelfde	  Fruitbuurt	  (Noord)	  een	  grote	  
woonschool,	  de	  Hooipoort.	  Woonscholen	  bestonden	  uit	  een	  complex	  kleine	  arbeiderswoningen	  en	  een	  
badhuis.	  In	  die	  tijd	  wilden	  de	  gemeenten	  en	  de	  woningcorporaties	  liever	  geen	  mensen	  in	  hun	  mooie	  
sociale	  huurwoningen	  die	  bekend	  stonden	  als	  "abnormalen,	  onaangepasten,	  ruziemakers,	  moreel	  
bedenkelijken	  die	  hun	  kinderen	  niet	  naar	  school	  sturen,	  zonder	  geregeld	  werk	  zijn,	  drinken	  en	  
schulden	  hebben".	  Deze	  huishoudens	  werden	  eerst	  'heropgevoed'	  in	  woonscholen.	  (…)	  De	  wijk	  
Fruitbuurt	  Noord	  in	  Ondiep	  werd	  door	  andere	  Utrechters	  in	  ieder	  geval	  al	  gauw	  gezien	  als	  een	  getto.	  
Je	  moest	  ook	  letterlijk	  door	  een	  poort	  lopen	  om	  in	  de	  wijk	  te	  komen.	  Die	  poort	  werd	  een	  symbool:	  de	  
scheiding	  tussen	  Ondiep	  en	  Fruitbuurt.	  Achter	  de	  poort	  was	  het	  één	  zuipfeest,	  daar	  woonden	  de	  
asocialen.	  Ondiepers	  gingen	  liever	  niet	  door	  die	  poort,	  bang	  voor	  wat	  er	  aan	  de	  andere	  kant	  speelde.	  
De	  Fruitbuurters	  werden	  op	  hun	  beurt	  weer	  kwaad	  omdat	  ze	  er	  genoeg	  van	  hadden	  als	  aso’s	  
bestempeld	  te	  worden.	  Ondiep	  kent	  mede	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  woonscholen	  relatief	  veel	  
'probleemgezinnen',	  die	  door	  de	  jaren	  heen	  in	  de	  wijk	  zijn	  blijven	  hangen.	  Deze	  oorspronkelijke	  
bewoners	  hebben	  hun	  kinderen	  in	  de	  wijk	  opgevoed	  en	  zijn	  op	  deze	  manier	  generatieslang	  in	  Ondiep	  
blijven	  wonen,	  vanwege	  de	  veilige	  en	  vertrouwde	  omgeving.	  Ze	  komen	  niet	  graag	  buiten	  hun	  eigen	  
kring.	  Zo	  wordt	  het	  ‘erfgoed’	  bewaakt.’	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Landskampioenschap	  DOS	   	   	   	   	   De	  Hooipoort	  

Internetresearch	  leerde	  ook	  over	  de	  rellen	  van	  2007	  na	  de	  dood	  van	  buurtbewoner	  Rinie	  Mulder	  
door	  een	  politiekogel,	  alsmede	  over	  de	  gemeentelijke	  plannen	  om	  de	  wijk	  om	  te	  vormen	  naar	  een	  
levensloopbestendige	  wijk	  vanaf	  2005	  om	  zo	  verloedering,	  verpaupering	  en	  overlast	  tegen	  te	  gaan.	  
	  
In	  het	  uiteindelijke	  projectplan	  zou	  die	  achteruitgang	  van	  de	  wijk	  zo	  omschreven	  worden:	  
	  
‘In	   Ondiep	   wonen	   al	   met	   al	   relatief	   veel	   authentieke,	   geboren	   en	   getogen	   Utrechters.	   Binnen	   de	  
verschillende	  buurten	  van	  Ondiep	  bestaan	  dus	  hechte	  sociale	  verbanden	  met	  ‘dorpse’	  voordelen	  van	  
onderlinge	  behulpzaamheid	  en	  zorg.	  Tegelijkertijd	  leveren	  de	  hechte	  banden	  ook	  spanningen	  op.	  Eind	  
jaren	   ’90	  bevond	  de	  wijk	   zich	   in	  een	  neerwaartse	   spiraal.	  Uit	  de	   rapporten:	   ‘Ondiep	  bestaat	  uit	   vijf	  
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wijkjes	  die	  onderling	  verschillen	  wat	  betreft	  bevolkingssamenstelling,	  woningvoorraad	  en	  de	  manier	  
waarop	   bewoners	   met	   elkaar	   omgaan.	   Binnen	   de	   sociale	   verbanden	   en	   tussen	   verschillende	  
bewonersgroepen	   bestaan	   soms	   onderlinge	   spanningen.	   Andere	   punten	   van	   zorg	   zijn	   de	   niet	   goed	  
lopende	  winkels,	  jongerenoverlast,	  onderwijsachterstand	  en	  de	  (jeugd)werkloosheid.	  In	  delen	  van	  de	  
wijk	  is	  men	  weinig	  tolerant	  naar	  elkaar.	  Er	  zijn	  groepen	  jongeren	  die	  de	  leefbaarheid	  en	  veiligheid	  in	  
de	  buurt	  bedreigen.	  Ook	   is	   er	  op	  plaatsen	   sprake	   van	  normvervaging.	  Veel	  bewoners	   zijn	  bang	  om	  
daar	   iets	   van	   te	   zeggen	   en	   de	   instanties	   die	   dat	   zouden	  moeten	   doen	   laten	   het	   ook	   nog	  wel	   eens	  
afweten.	  Er	  is	  een	  klaag-‐cultuur	  maar	  de	  grote	  meerderheid	  is	  inactief	  en	  ongemotiveerd	  om	  zelf	  iets	  
te	  doen.	  Slachtoffergedrag.	  De	  oudste	  woningen	  zijn	  van	  1915,	  het	  overgrote	  deel	  uit	  de	  jaren	  ‘30	  en	  
een	   deel	   uit	   de	   jaren	   ‘70.	   Veel	  woningen	   zijn	   slecht	   of	   slecht	   onderhouden	   en	   vaak	   ook	   niet	  meer	  
geschikt	  voor	  gezinnen.	  Stenige	  openbare	  ruimte;	  weinig	  groen,	  last	  van	  vervuiling	  en	  vernieling.	  Veel	  
problemen	  achter	  de	  voordeur.	  Drank,	  schulden,	  opvoedingsproblemen..‘	  

De	  historie	  van	  Ondiep	  bood	  aldus,	  zo	  was	  de	  mening,	  voldoende	  interessante	  punten	  om	  een	  opera-‐
libretto	  op	  te	  kunnen	  funderen.	  En	  ook	  de	  actuele	  situatie	  in	  de	  wijk	  bood	  kansen	  voor	  een	  
buurtverbindend	  community	  art-‐project	  als	  de	  Volksopera.	  

Zo	  zou	  de	  actuele	  woonsituatie	  in	  Ondiep	  in	  het	  uiteindelijke	  projectplan	  omschreven	  worden:	  

“Ook	  al	  werd	  breed	  uitgedragen	  dat	  het	  ‘dorpse’	  karakter	  van	  Ondiep	  behouden	  zou	  blijven,	  
Woningbouwcorporatie	  Mitros	  stuit	  vanaf	  het	  begin	  van	  de	  renovaties	  en	  herstructureringen,	  in	  
2005,	  op	  veel	  verzet	  uit	  de	  wijk.	  Veel	  bewoners	  willen	  in	  'hun'	  volksbuurt	  blijven	  wonen	  en	  vinden	  dat	  
veel	  buurten	  cultuurhistorische	  waarde	  hebben.	  In	  het	  begin	  van	  het	  proces	  werd	  er	  ook	  vermoed	  dat	  
de	  huizen	  die	  gesloopt	  worden	  kwalitatief	  gezien	  nog	  wel	  acceptabel	  waren;	  in	  de	  meeste	  gevallen	  
zou	  er	  slechts	  sprake	  zijn	  van	  achterstallig	  onderhoud.	  Verhuizen	  blijkt	  erg	  gevoelig	  te	  liggen	  in	  
Ondiep.	  Oorspronkelijke	  bewoners	  zouden	  voorrang	  krijgen	  bij	  terugkeer	  in	  de	  wijk.	  Maar	  er	  blijken	  
minder	  sociale	  huurwoningen	  terug	  te	  worden	  gebouwd	  dan	  beloofd.	  En	  de	  huurwoningen	  die	  wel	  
terugkomen,	  zijn	  relatief	  gezien	  veel	  duurder	  vergeleken	  met	  de	  oude	  woningen.	  Veel	  minder	  
Ondiepers	  keren	  uiteindelijk	  terug	  naar	  hun	  oude	  buurt	  dan	  was	  verwacht..	  

Anno	  2013	  is	  er	  nog	  altijd	  veel	  ongenoegen	  in	  Ondiep.	  Er	  zijn	  dan	  wel	  meer	  voorzieningen	  bijgekomen	  
in	  de	  wijk,	  maar	  de	  herstructurering	  heeft	  onmiskenbaar	  zijn	  effecten	  gehad	  op	  de	  sociale	  cohesie.	  De	  
komst	  van	  nieuwe	  bewoners	  in	  de	  wijk	  (starters,	  studenten,	  mensen	  met	  geld	  voor	  een	  koopwoning)	  
heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  een	  gedeelte	  van	  de	  oorspronkelijke	  bewoners	  ruimte	  hebben	  moeten	  maken	  
voor	  deze	  nieuwe	  groep.	  Hierdoor	  hebben	  veel	  Ondiepers	  het	  gevoel	  dat	  hun	  wijk	  onherstelbaar	  
veranderd	  is.	  Daarnaast	  is	  gebleken	  dat,	  door	  de	  huidige	  economische	  crisis,	  een	  gedeelte	  van	  de	  
herstructureringsplannen	  dit	  moment	  onuitvoerbaar	  zijn.	  De	  combinatie	  van	  deze	  twee	  factoren	  
hebben	  ertoe	  geleid	  dat	  de	  rust	  in	  de	  wijk	  verstoord	  is.	  Oorspronkelijke	  en	  nieuwe	  bewoners	  weten	  
niet	  goed	  meer	  waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.”	  
	  
Was	  dit	  nog	  werkkamerresearch,	  nu	  werd	  het	  tijd	  om	  naar	  de	  wijk	  zelf	  te	  gaan.	  Vragen	  te	  over.	  
Waren	  er	  reeds	  bestaande	  zangkoren	  in	  de	  wijk?	  Was	  er	  een	  buurtvereniging,	  een	  buurthuis,	  een	  
vrijwilligersorganisatie?	  Was	  er	  horeca,	  waren	  er	  sportverenigingen?	  Was	  er	  een	  muziekhuis,	  was	  er	  
geschikte	  repetitieruimte	  voorhanden?	  Hoe	  zagen	  de	  lokale	  media	  eruit?	  Hoe	  werkte	  de	  gemeente,	  
wie	  waren	  de	  aanspreekpunten?	  Wie	  waren	  de	  leidende	  figuren	  in	  de	  wijk?	  	  
	  
	  
Tweede	  research:	  de	  wijk	  in!	  
Op	  29	  oktober	  staat	  René	  van	  ‘t	  Erve	  namens	  de	  Stichting	  Volksopera	  voor	  de	  eerste	  maal	  in	  Ondiep.	  
Op	  de	  Plantage,	  het	  vroegere	  Slachthuisterrein	  met	  de	  drie	  overgebleven	  directiewoningen.	  Dan	  al	  
valt	  het	  plein	  op	  als	  mogelijke	  geschikte	  uitvoerlokatie	  voor	  de	  Volksopera,	  al	  ligt	  het	  niet	  echt	  in	  het	  
oude	  hart	  van	  de	  wijk.	  	  Er	  wordt	  gelijk	  een	  eerste	  bezoek	  gebracht	  aan	  het	  Wijkservicekantoor	  
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Utrecht	  Noordwest	  aan	  de	  Amsterdamsestraatweg,	  het	  aanspreekpunt	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  in	  
de	  wijk.	  Via	  internet	  is	  gebleken	  dat	  hier	  ook	  de	  mensen	  zitten	  van	  de	  wijkraad,	  de	  wijkwethouder,	  
belangrijk	  ook	  met	  het	  oog	  op	  subsidie-‐aanvragen.	  	  
	  
De	  eerste	  reactie	  op	  een	  mogelijke	  Volksopera	  van	  de	  gemeente	  is	  positief.	  Een	  medewerkster	  is	  erg	  
enthousiast,	  en	  belooft	  de	  dvd	  van	  de	  vorige	  Volksopera	  plus	  het	  verslag	  en	  programmaboek	  van	  die	  
vorige	  opera	  te	  delen	  met	  haar	  collega’s.	  Als	  zij	  de	  volgende	  dag	  een	  korte	  uitleg	  van	  ons	  project	  op	  
papier	  heeft	  dan	  kan	  ze	  gelijk	  bespreken	  of	  er	  een	  aanvraag	  kan	  worden	  gedaan	  ten	  laste	  van	  het	  
Leefbaarheidsbudget	  voor	  Utrecht	  Noordwest.	  Daar	  gaat	  het	  Wijkservicecentrum	  zelf	  over.	  Bedragen	  
boven	  de	  20.000	  euro	  moeten	  bij	  de	  centrale	  stad	  worden	  aangevraagd,	  daar	  gaat	  de	  wethouder	  
over.	  Ook	  belooft	  ze	  ons	  te	  informeren	  over	  andere	  potjes	  voor	  buurtverbindende	  projecten	  alsook	  
over	  het	  kunstpotje	  van	  de	  centrale	  stad.	  Ze	  vertelt	  ook	  dat	  onlangs	  in	  de	  wijk	  een	  soortgelijk	  
buurtspektakel	  heeft	  plaatsgevonden:	  Adelheid	  Roossen	  en	  haar	  Wijksafari.	  Daar	  was	  heel	  de	  wijk	  
lovend	  over.	  Ook	  een	  groot	  project,	  en	  mogelijk	  een	  nadeel	  voor	  de	  Volksopera	  financieel	  gezien.	  
	  
Tijdens	  die	  eerste	  fysieke	  verkenning	  van	  de	  wijk	  valt	  op	  hoeveel	  er	  al	  is	  gesloopt	  in	  de	  wijk	  en	  
hoeveel	  nieuwbouw	  er	  eigenlijk	  al	  staat.	  Zeker	  in	  Het	  Kleine	  Wijk,	  het	  karakteristieke	  deel	  van	  Ondiep	  
dat	  in	  z’n	  geheel	  tegen	  de	  vlakte	  was	  gegaan.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  Het	  (nieuwe)	  Kleine	  Wijk	  
	  
Ondiep	  blijkt	  1	  café	  te	  hebben,	  café	  Murk.	  De	  sportschool	  van	  wijlen	  Anton	  Geesink	  wordt	  bezocht.	  
De	  Plantage	  blijkt	  het	  winkelhart	  te	  zijn	  voor	  de	  Ondieper.	  	  
	  
Een	  tweede	  mogelijke	  uitvoeringslokatie	  wordt	  gevonden,	  ditmaal	  middenin	  het	  oude	  hart	  van	  
Ondiep.	  Het	  is	  het	  Boerhaveplein.	  Het	  is	  wat	  klein	  en	  er	  staat	  een	  onhandige	  voetbalkooi.	  Maar	  het	  
grenst	  aan	  een	  schoolgebouw	  (handig	  voor	  de	  opvang)	  en	  aan	  het	  nieuwe	  Gezondheidscentrum.	  
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	  	  Het	  Boerhaveplein	  

Omdat	  het	  goed	  en	  slim	  is	  om	  samen	  te	  werken	  met	  iemand	  uit	  Ondiep	  zelf	  én	  omdat	  het	  in	  zekere	  
zin	  ook	  haar	  idee	  was,	  die	  Volksopera	  in	  Ondiep,	  wordt	  besloten	  om	  in	  de	  researchfase	  samen	  te	  
werken	  met	  Kim	  Brand.	  Zij	  is	  een	  jonge	  Ondiepse	  documentairemaakster	  en	  woont	  in	  de	  nog	  niet	  
gesloopte	  studentenwoningen	  aan	  de	  Laan	  van	  Chartroise.	  Zij	  heeft	  al	  vaker	  gefilmd	  in	  de	  wijk,	  kent	  
er	  heel	  veel	  mensen,	  haar	  moeder	  komt	  uit	  Ondiep	  en	  ze	  heeft	  nu	  al	  hart	  voor	  het	  project.	  De	  
bedoeling	  is	  dat	  zij	  samen	  met	  René	  van	  ‘t	  Erve	  samen	  de	  wijk	  gaat	  verkennen,	  hem	  wegwijs	  maakt,	  
en	  dat	  zij	  samen	  in	  het	  volgende	  deel	  van	  de	  research	  wanneer	  voor	  Ondiep	  als	  wijk	  gekozen	  wordt	  
ook	  daadwerkelijk	  Ondiepers	  gaan	  bezoeken	  om	  hen	  over	  te	  halen	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  audities.	  	  

Kim	  Brand	  met	  accordeonist	  Henny	  uit	  de	  Ananasstraat	  

Ondiep	  blijkt	  een	  splinternieuw	  multifunctioneel	  centrum	  te	  hebben	  op	  het	  terrein	  van	  de	  oude	  
voetbalvelden	  van	  DOS:	  de	  Speler.	  Daar	  is	  ook	  een	  Theaterzaal	  met	  tribune.	  Erboven	  bestiert	  het	  
Leger	  des	  Heils	  een	  restaurant.	  De	  Ondiepse	  afdeling	  van	  welzijnsorganisatie	  Mekaar	  heeft	  er	  ook	  
een	  afdeling.	  Gesprekspartner	  bij	  Mekaar	  is	  Rob	  Steinebach,	  oud-‐opbouwwerker.	  Hij	  reageert	  
enthousiast	  op	  het	  plan	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep,	  maar	  ziet	  de	  participatie	  van	  bewoners	  best	  een	  
tikje	  somber	  in.	  
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Samen	  met	  Kim	  Brand	  schuift	  René	  van	  ‘t	  Erve	  ‘s	  avonds	  31	  oktober	  aan	  bij	  Ondiep	  Overlegt	  in	  de	  
ruimte	  van	  welzijnsorganisatie	  Mekaar	  in	  dit	  multifunctionele	  buurtcentrum	  De	  Speler.	  Zij	  krijgen	  5	  
minuten	  de	  tijd	  om	  aan	  buurtbewoners,	  politiemensen,	  mensen	  van	  welzijnsorganisatie	  Mekaar,	  
mensen	  van	  de	  gemeente,	  een	  afgevaardigde	  van	  woningbouwcorporatie	  MItros	  uit	  te	  leggen	  wat	  
een	  mogelijke	  Volksopera	  Ondiep	  inhoudt,	  voor	  wie	  het	  bedoeld	  is	  en	  wat	  de	  uitstraling	  is.	  Ook	  over	  
de	  tv-‐serie	  van	  de	  NTR	  wordt	  verteld.	  Hier	  worden	  de	  geesten	  voor	  de	  eerste	  keer	  warm	  gemaakt.	  
Ook	  al	  is	  er	  eigenlijk	  nog	  helemaal	  niet	  bekend	  of	  de	  keuze	  op	  Ondiep	  gaat	  vallen,	  het	  wordt	  
gepresenteerd	  als	  een	  vaststaand	  feit.	  De	  eerste	  enthousiaste	  reacties	  vliegen	  over	  tafel.	  En	  na	  
afloop	  zijn	  er	  zelfs	  al	  de	  eerste	  buurtbewoners	  die	  zich	  opgeven	  voor	  de	  audities	  –waar	  nog	  helemaal	  
niet	  over	  nagedacht	  is.	  Namen	  en	  telefoonnummers	  worden	  genoteerd.	  	  

	  Wijkkantoortje	  woningcorporatie	  Mitros	  

Een	  afspraak	  wordt	  gemaakt	  met	  woningbouwcorporatie	  Mitros.	  De	  Vriendendienst	  Ondiep	  in	  het	  
hart	  van	  de	  wijk	  wordt	  bezocht.	  Eeen	  succesvol	  initiatief:	  onder	  leiding	  van	  oprichter	  Leen	  Homan	  
verrichten	  werklozen	  klussen	  voor	  bewoners.	  Leen	  biedt	  aan	  op	  alle	  mogelijke	  manieren	  te	  willen	  
meewerken	  aan	  de	  Volksopera:	  verspreiden	  van	  flyers,	  schoonmaak	  op	  de	  uitvoeringslokatie,	  hand-‐	  
en	  spandiensten.	  	  

	  	  	  Vriendendienst-‐coördinator	  Leen	  

De	  eerste	  Ondiepers	  worden	  thuis	  bezocht	  om	  meer	  informatie	  over	  de	  wijk	  en	  het	  leefklimaat	  naar	  
boven	  te	  krijgen:	  ‘godfather	  van	  de	  wijk’	  Ruud	  Visser	  uit	  de	  Sparstraat	  (van	  het	  succesvolle	  
‘keetproject’	  om	  de	  overlast	  van	  hangjongeren	  tegen	  te	  gaan),	  videofilmer	  Rob	  van	  der	  Weerdt	  van	  
het	  Ondiep	  (die	  een	  filmarchief	  over	  de	  wijk	  heeft	  aangelegd	  en	  persoonlijk	  aanwezig	  was	  met	  
camera	  bij	  bv	  de	  rellen	  van	  2007	  en	  de	  sloop),	  Amanda	  Gijsen	  van	  de	  bewonersvereniging	  
Bomenbuurt	  en	  René	  van	  Ingen,	  organisator	  van	  buurtfeesten	  in	  de	  wijk.	  De	  gesprekken	  met	  hen	  
leveren	  veel	  goede	  informatie	  op	  de	  sfeer	  en	  de	  mores	  in	  de	  wijk.	  Natuurlijk	  wordt	  hen	  ook	  al	  
gevraagd	  welke	  Ondiepers	  van	  zingen	  houden.	  Dan	  al	  is	  het	  streven	  om	  zowel	  traditionele	  Ondiepers	  
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als	  Ondiepers	  van	  de	  nieuwe	  lichting	  samen	  te	  brengen.	  De	  eerste	  namen	  van	  zangers	  worden	  
uitgewisseld.	  Ondiep	  heeft	  een	  paar	  Nederlandstalige	  volkszangers	  die	  ook	  echt	  in	  de	  wijk	  zijn	  
geboren	  en	  opgegroeid,	  zoals	  Martin	  van	  Doorn	  wiens	  moeder	  nog	  in	  de	  Sparstraat	  woont,	  en	  Henk	  
Kamphuis.	  

Een	  verdere	  rondgang	  door	  de	  wijk	  leert	  dat	  het	  nieuwe	  buurtcentrum	  de	  Speler	  een	  beetje	  
geboycot	  wordt	  door	  de	  traditionele	  Ondieper,	  die	  de	  sloop	  van	  het	  oude	  buurtcentrum	  in	  de	  
Nieuwlichtstraat	  niet	  goed	  kunnen	  accepteren.	  Andere	  echt	  geschikte	  accommodaties	  voor	  bv	  de	  
audities	  heeft	  Ondiep	  echter	  niet.	  De	  Speler	  is	  brandnieuw,	  een	  lokatie	  met	  een	  podium,	  rode	  
gordijnen	  en	  een	  oude	  piano	  zou	  geschikter	  zijn	  voor	  de	  Volksopera.	  Ook	  de	  Monicakerk	  wordt	  
bezocht	  met	  het	  oog	  op	  mogelijke	  audities.	  Te	  laag,	  te	  donker	  ,	  te	  weinig	  uitnodigend	  is	  de	  conclusie.	  
Op	  de	  grens	  van	  Ondiep,	  net	  over	  de	  Vecht	  ligt	  het	  ook	  al	  nieuwe	  Muziekhuis	  Utrecht.	  Dat	  wordt	  
bezocht,	  maar	  ook	  niet	  geschikt	  bevonden	  voor	  mogelijke	  audities.	  	  

	  	  	  	  	  	  De	  Monicakerk,	  Boerhaveplein	   Muziekhuis	  Utrecht	  Loevenhoutsedijk	  

De	  Monicakerk	  heeft	  een	  eigen	  liturgisch	  kerkkoortje,	  zo	  blijkt.	  Ondiep	  blijkt	  daarnaast	  enigszins	  
verborgen	  over	  nóg	  een	  eigen	  koor	  te	  beschikken:	  het	  Odinkoor.	  Zij	  repeteren	  in	  De	  Speler.	  Het	  blijkt	  
bij	  bezoek	  een	  smartlappenkoortje	  te	  zijn	  waarin	  naast	  een	  paar	  Ondiepers	  meer	  andere	  Utrechters	  
meezingen.	  Het	  niveau	  is	  niet	  hoog.	  Verder	  onderzoek	  leert	  dat	  	  het	  Stuttheater	  in	  Overvecht	  al	  veel	  
projecten	  in	  de	  wijk	  heeft	  gedaan	  en	  dat	  daar	  een	  eigen	  koor	  uitgegroeid	  is,	  het	  Stutkoor.	  Daar	  
zingen	  ook	  Ondiepers	  in.	  

Voortgang	  TV-‐serie	  over	  de	  Volksopera	  
Hand	  in	  hand	  met	  de	  research	  in	  Ondiep	  gaan	  de	  besprekingen	  voort	  over	  de	  NTR	  tv-‐serie.	  	  
Het	  gaat	  een	  driedelige	  serie	  worden,	  en	  eigenlijk	  staan	  de	  uitzenddata	  al	  vast	  in	  het	  zenderschema:	  
24	  mei,	  31	  mei,	  7	  juni	  2014.	  Of	  het	  nu	  Ondiep	  wordt	  of	  niet.	  Altans,	  dat	  geldt	  voor	  de	  tv-‐producent,	  
Sultan	  Sushi,	  vertegenwoordigd	  door	  creatief	  directeur	  Jan	  Kooijman.	  	  

Of	  het	  nu	  Ondiep	  wordt	  of	  niet:	  deze	  uitzenddata	  leiden	  ertoe	  dat	  de	  uitvoeringsdata	  voor	  de	  
Volksopera	  eigenlijk	  ook	  al	  vastliggen.	  Want	  als	  de	  eerste	  tv-‐uitzenddatum	  24	  mei	  is	  dan	  moet	  de	  
opera	  zelf	  daarmee	  samenvallen,	  ook	  al	  omdat	  de	  laatste	  tv-‐uitzending	  op	  7	  juni	  valt.	  In	  die	  
aflevering	  zal	  een	  groot	  deel	  van	  de	  uitvoering	  gemonteerd	  worden,	  en	  daar	  moet	  tijd	  voor	  zijn.	  
Besloten	  wordt	  om	  heel	  voorzichtig,	  alle	  vakanties	  en	  vrije	  dagen	  daarmee	  vermijdend,	  23	  mei	  aan	  te	  
houden	  als	  datum	  voor	  de	  première,	  en	  24	  mei	  als	  datum	  voor	  de	  tweede	  voorstelling	  van	  de	  
Volksopera.	  
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Uit	  de	  gesprekken	  in	  Ondiep	  is	  al	  wel	  gebleken	  dat	  verschillende	  partijen	  een	  tv-‐serie	  over	  de	  
Volksopera	  naast	  de	  Volksopera	  zelf	  wel	  érg	  zien	  zitten.	  Vooral	  de	  Gemeente	  Utrecht	  is	  hier	  
gecharmeerd	  van.	  Organisatorisch	  leidt	  het	  wel	  tot	  een	  tikje	  scheve	  organisatie.	  De	  NTR	  betaalt	  tv-‐
producent	  Sultan	  Sushi	  voor	  een	  serie	  van	  3	  afleveringen.	  Maar	  daar	  zitten	  (natuurlijk)	  niet	  de	  kosten	  
in	  voor	  het	  organiseren	  van	  een	  Volksopera.	  Dat	  moet	  de	  Stichting	  Volksopera	  zelf	  voor	  elkaar	  krijgen	  
middels	  subsidie-‐aanvragen.	  Scheef	  hierin,	  is	  dat	  er	  dus	  al	  wel	  een	  tv-‐serie	  is	  die	  de	  Volksopera	  gaat	  
volgen	  en	  vastleggen	  in	  de	  diverse	  stadia	  van	  audities	  tot	  en	  met	  uitvoeringen,	  maar	  dat	  er	  nog	  geen	  
Volksopera	  is…	  Enfin.	  
	  
Volksopera-‐initiator	  en	  algemeen	  coordinator	  René	  van	  ‘t	  Erve	  is	  volledig	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  
beslissingen	  die	  bij	  tv-‐producent	  Sultan	  Sushi	  genomen	  worden	  over	  de	  tv-‐serie.	  Hoewel	  volledig	  
gescheiden	  werelden,	  is	  de	  tv-‐producent	  ook	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  keuzes	  die	  er	  bij	  de	  Stichting	  
Volksopera	  gemaakt	  worden.	  De	  tv-‐serie	  kan	  nut	  en	  effect	  van	  de	  Volksopera	  versterken	  én	  
verspreiden,	  is	  de	  gedachte,	  dus	  openheid	  is	  geboden.	  
	  
Centraal	  in	  het	  concept	  voor	  de	  tv-‐serie	  staat	  de	  rol	  van	  het	  Groot	  Omroepkoor.	  Een	  van	  de	  beste	  
zangkoren	  ter	  wereld!	  Vervlochten	  met	  de	  publieke	  omroep,	  repeterend	  in	  het	  Muziekcentrum	  van	  
de	  Omroep	  in	  Hilversum.	  Plan	  van	  de	  tv-‐producent	  is	  om	  twee	  werelden	  bij	  elkaar	  te	  krijgen.	  Het	  
Groot	  Omroepkoor	  moet	  –vanwege	  subsidiekortingen-‐	  meer	  contact	  maken	  met	  de	  samenleving,	  
daar	  middenin	  proberen	  te	  staan	  nu	  en	  dan.	  Zou	  het	  niet	  goed	  zijn	  wanneer	  het	  Groot	  Omroepkoor	  
mee	  zou	  zingen	  in	  enkele	  nummers	  tijdens	  de	  Volksopera?	  Dat	  zij	  ook	  daadwerkelijk	  daar	  op	  een	  
plein	  in	  een	  volkswijk	  staan	  te	  zingen,	  samen	  met	  buurtbewoners	  straks.	  En	  zou	  het	  niet	  goed	  zijn	  als	  
enkele	  zangers	  en	  zangeressen	  van	  het	  Groot	  Omroepkoor	  gekoppeld	  worden	  als	  zangcoach	  aan	  
zangtechnisch	  onervaren	  hoofdrolspelers	  uit	  de	  wijk	  zelf?	  Dat	  ze	  voor	  even	  in	  elkaars	  wereld	  komen:	  
volkswijkbewoners	  ontmoeten	  academisch	  geschoolde	  stemkunstenaars?	  Zoiets.	  Als	  voor	  Ondiep	  in	  
Utrecht	  gekozen	  wordt	  komt	  dat	  goed	  uit:	  er	  bestaat	  een	  band	  tussen	  het	  Groot	  Omroepkoor	  en	  
Utrecht,	  iedere	  vrijdag	  treedt	  het	  koor	  op	  in	  het	  tijdelijke	  Vredenburg	  in	  Leidsche	  Rijn.	  
	  

	  
	  
	  Bezoek	  aan	  het	  Groot	  Omroepkoor	  in	  Hilversum	  
	  
Dat	  Vredenburg	  is	  ook	  nog	  een	  extra	  toevoeging	  van	  de	  tv-‐producent,	  wanneer	  voor	  Ondiep	  in	  
Utrecht	  gekozen	  gaat	  worden.	  Zou	  het	  niet	  mooi	  zijn	  wanneer	  er	  een	  derde	  voorstelling	  van	  de	  
Volksopera	  komt	  in	  het	  nieuw	  te	  openen	  Vredenburg/Tivoli?	  Om	  de	  Volksopera	  op	  een	  nog	  groter	  
plan	  te	  trekken?	  Om	  wijkbewoners	  de	  kans	  te	  geven	  nog	  een	  derde	  maal	  te	  schitteren	  in	  de	  Grote	  
Zaal	  van	  het	  nieuwe	  Vredenburg,	  dat	  in	  juni	  2014	  haar	  poorten	  zal	  openen?	  De	  gesprekken	  met	  
Vredenburg	  lopen.	  Men	  is	  er	  enthousiast:	  de	  Grote	  Zaal	  zal	  kostenloos	  ter	  beschikking	  gesteld	  
worden.	  De	  Stichting	  Volksopera	  zal	  wel	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  alle	  andere	  kosten	  van	  een	  extra	  
opvoering,	  en	  moet	  zelf	  proberen	  om	  1200	  bezoekers	  naar	  Vredenburg	  te	  krijgen	  teneinde	  uit	  die	  
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kosten	  te	  komen.	  Dat	  is	  de	  stand	  van	  zaken	  in	  de	  eerste	  week	  van	  november	  2013.	  Er	  komt	  een	  
landelijke	  tv-‐serie,	  er	  komt	  een	  mogelijk	  derde	  optreden	  in	  Vredenburg,	  maar	  er	  is	  nog	  niet	  gekozen	  
voor	  een	  wijk	  en	  er	  is	  nog	  geen	  cent	  binnengehaald	  aan	  fondsen	  om	  een	  Volksopera	  te	  
bewerkstelligen..	  

De	  ‘nieuwe’	  Grote	  Zaal	  van	  Vredenburg/Tivoli	  nov.	  2013	  

Conclusies	  uit	  de	  research	  en	  beslissingen	  
Op	  6	  november	  2013	  wordt	  besloten	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  Ondiep	  als	  Volksoperawijk.	  De	  
aanleiding	  om	  hier	  juist	  nu	  een	  buurverbindend	  project	  te	  starten	  klopt	  (einde	  sloop/nieuwbouw,	  
einde	  renovaties	  in	  zicht).	  De	  ‘levensloop’	  van	  Ondiep	  biedt	  voldoende	  aanknopingspunten	  voor	  een	  
mooi	  libretto.	  Het	  eerste	  contact	  met	  de	  Gemeente	  Utrecht	  was	  positief.	  Er	  zitten	  voldoende	  
volkszangers	  in	  de	  wijk.	  Er	  is	  een	  multifunctioneel	  buurtcentrum	  (De	  Speler)	  dat	  weliswaar	  erg	  nieuw	  
en	  nog	  wat	  sfeerloos	  is	  en	  nog	  niet	  bezocht	  wordt	  door	  heel	  Ondiep,	  maar	  dat	  prima	  dienst	  zou	  
kunnen	  doen	  als	  repetitie-‐	  en	  auditieruimte	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep.	  	  

Audities	  dus!	  De	  enige	  manier	  om	  echt	  te	  weten	  of	  er	  draagvlak	  is	  onder	  de	  bewoners.	  Data	  hiervoor	  
worden	  geprikt	  op	  de	  weekenden	  van	  21/22	  december	  en	  11/12	  januari	  2014.	  Dan	  zijn	  er	  nog	  twee	  
maanden	  vanaf	  nu	  om	  zoveel	  mogelijk	  Ondiepers	  te	  bewegen	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  deze	  audities,	  en	  
er	  is	  voldoende	  tijd	  om	  een	  poster-‐	  en	  flyer	  en	  persberichtencampagne	  op	  te	  starten	  en	  de	  mensen	  
achter	  de	  aanmeldingen	  te	  bezoeken.	  En	  als	  alles	  door	  zou	  gaan	  dan	  zou	  het	  koor	  en	  de	  solisten	  
kunnen	  starten	  met	  repeteren	  in	  februari	  en	  kan	  er	  bij	  keihard	  doorwerken	  voldoende	  tijd	  zijn	  om	  op	  
23	  en	  24	  mei	  2014	  klaar	  te	  zijn!	  

Besloten	  wordt	  wel	  om	  op	  1	  februari	  2014	  te	  beslissen	  of	  het	  project	  daadwerkelijk	  levensvatbaar	  is.	  
Zowel	  inhoudelijk	  en	  artistiek	  als	  financieel.	  Zijn	  er	  voldoende	  Ondiepers	  op	  de	  audities	  afgekomen?	  
Leeft	  het?	  Zitten	  er	  zowel	  traditionele	  Ondiepers	  bij	  als	  mensen	  die	  er	  pas	  enkele	  jaren	  wonen?	  Is	  er	  
voldoende	  kwaliteit	  onder	  de	  zangers?	  En..	  Gaat	  het	  lukken	  om	  de	  Volksopera	  Ondiep	  financieel	  voor	  
elkaar	  te	  krijgen?	  	  

Er	  is	  al	  sinds	  de	  start	  van	  de	  research	  het	  besef	  dat	  het	  wel	  eens	  moeijk	  kan	  gaan	  worden	  in	  deze	  
stad.	  De	  twee	  vorige	  Volksopera’s	  hadden	  plaatsgevonden	  in	  Amsterdam-‐Noord.	  Daar	  was	  het	  idee	  
geboren,	  daar	  kenden	  de	  mensen	  het	  inmiddels,	  daar	  was	  bv	  een	  Stadsdeel	  Noord	  waarvan	  het	  
College	  lovend	  was	  over	  het	  plan,	  zo	  lovend	  dat	  ze	  er	  ruim	  geld	  voor	  over	  hadden.	  Daar	  zat	  een	  
enthousiaste	  en	  meewerkende	  woningbouwvereniging.	  Daar	  zat	  alle	  goodwill	  doordat	  de	  opera	  er	  in	  
2012	  opgebouwd	  was.	  Maar	  Utrecht,	  dat	  was	  nieuw,	  dat	  moest	  als	  het	  ware	  centimeter	  voor	  
centimeter	  veroverd	  worden..	  	  Maar	  toch:	  Ondiep	  here	  we	  come!!!	  
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Op	  weg	  naar	  de	  audities	  
Deze	  periode	  loopt	  zo’n	  beetje	  van	  half	  november	  2013	  tot	  begin	  2014.	  Er	  zal	  een	  flyer	  en	  een	  poster	  
ontworpen	  en	  gedrukt	  moeten	  worden,	  die	  uiteindelijk	  halverwege	  december	  (tussen	  Sinterklaas	  en	  
Kerst)	  huis	  aan	  huis	  in	  Groot	  Ondiep	  bezorgd	  moet	  gaan	  worden.	  Er	  moeten	  persberichten	  in	  de	  
kranten	  komen	  die	  attent	  maken	  op	  de	  audities.	  Mensen	  gaan	  daarop	  reageren;	  al	  deze	  mensen	  
moeten	  bezocht	  worden.	  Samen	  met	  Kim	  Brand	  zal	  René	  van	  ‘t	  Erve	  rechtstreeks	  min	  of	  meer	  
bekende	  Ondiepers	  benaderen	  die	  al	  zingen	  of	  die	  zo	  markant	  zijn	  dat	  de	  hele	  buurt	  ze	  kent.	  En	  er	  
moeten	  nu	  spoedig	  Utrechtse	  én	  nationale	  fondsen	  aangeschreven	  worden;	  er	  moet	  daarvoor	  een	  
projectplan	  en	  een	  eerste	  financieringsplan	  komen.	  Fondsen	  hebben	  vaak	  wel	  3	  maanden	  nodig	  om	  
een	  beslissing	  te	  nemen,	  en	  aangezien	  begin	  februari	  de	  knoop	  moet	  worden	  doorgehakt	  of	  
financiering	  haalbaar	  is	  moet	  er	  snel	  gehandeld	  gaan	  worden.	  

Als	  eerste	  worden	  het	  Prins	  Bernhard	  Cultuurfonds	  Utrecht,	  de	  Rabobank	  Utrecht,	  het	  Fentener	  van	  
Vlissingen	  Fonds	  en	  het	  VSB	  Fonds	  aangeschreven.	  	  	  

Samen	  met	  Kim	  Brand	  bezoekt	  René	  verschillende	  Ondiepse	  bewoners.	  Met	  ieder	  bezoek	  groeit	  
eigenlijk	  het	  vertrouwen	  dat	  het	  zangtechnisch	  en	  inhoudelijk	  wel	  goed	  komt	  te	  zitten.	  Bezoeken	  
worden	  afgelegd	  bij	  de	  zingende	  Ondiepse	  zussen	  Alie	  van	  Rooijen	  en	  Annie	  Stelte.	  Ze	  houden	  niet	  
van	  opera	  maar	  zeggen	  te	  zweren	  bij	  het	  levenslied.	  Er	  is	  veel	  overreding	  voor	  nodig	  om	  hen	  de	  lol	  
van	  het	  plan	  in	  te	  laten	  zien.	  De	  dames	  hebben	  al	  vaker	  opgetreden	  en	  worden	  ook	  getroffen	  door	  
ziekte	  en	  dood	  in	  de	  familiesfeer.	  Dat	  geldt ook	  voor	  accordeonist	  Hennie	  du	  Breuil	  uit	  de	  
Ananasstraat.	  Zijn	  vrouw	  is	  recent	  overleden	  en	  sindsdien	  heeft	  hij	  zijn	  instrument	  niet	  meer	  
aangeraakt.	  Zingen	  kan	  hij	  niet	  maar	  hij	  gaat	  erover	  nadenken.	  Verder	  worden	  via	  hun	  managers	  ook	  
de	  Ondiepse	  volkszangers	  Martin	  van	  Doorn	  en	  Henk	  Kamphuis	  alvast	  benaderd.	  

11



Ondiep	  TV	  
Ook	  wordt	  de	  lokale	  tv-‐zender	  Ondiep	  TV	  bezocht.	  Verslaggever	  Bert	  van	  Lienden	  is	  zo	  enthousiast	  –
en	  eventjes	  werkloos-‐	  dat	  hij	  aanbiedt	  vrijwillig	  mee	  te	  willen	  werken	  aan	  de	  Volksopera.	  Hij	  kent	  de	  
hele	  buurt	  en	  iedereen	  kent	  hem	  wel,	  als	  echte	  Ondieper.	  Bert	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  
produktieteam	  en	  zal	  van	  het	  begin	  tot	  het	  eind	  erbij	  blijven	  en	  een	  kracht	  van	  onschatbare	  waarde	  
blijken	  te	  zijn.	  Initiatiefneemster	  van	  Ondiep	  TV	  is	  Babbe	  de	  Thouars.	  Ook	  zij	  wil	  meewerken	  aan	  de	  
Volksopera.	  Ze	  ondersteunt	  oa	  met	  krantenartikelen	  en	  tijdschriften	  over	  Ondiep	  en	  het	  
maatschappelijk/culturele	  leven.	  Ondiep	  TV	  wil	  ook	  sponsor	  worden:	  iedere	  paar	  weken	  zal	  er	  vanaf	  
de	  audities	  een	  item	  gefilmd	  en	  uitgezonden	  worden	  over	  de	  Volksopera	  Ondiep	  als	  het	  allemaal	  
doorgaat.	  Zowel	  Babbe	  als	  Bert	  willen	  natuurlijk	  ook	  gewoon	  meezingen	  in	  de	  opera..	  

Bert	  van	  Lienden	   Babbe	  de	  Thouars	  

Half	  november	  2013	  volgt	  een	  enthousiast	  gesprek	  met	  Woningbouwcorporatie	  Mitros.	  Over	  het	  
plan	  en	  over	  de	  aan	  Mitros	  gevraagde	  financiering	  van	  35.000	  euro.	  Mitros	  ligt	  dan	  wel	  een	  beetje	  
onder	  vuur	  in	  de	  wijk	  Ondiep	  maar	  het	  begin	  is	  gemaakt.	  	  
Als	  auditieplek	  wordt	  definitief	  gekozen	  voor	  de	  Theaterzaal	  van	  De	  Speler.	  Als	  Volksopera	  is	  het	  ook	  
goed	  om	  te	  proberen	  dit	  Ondiepse	  initiatief	  te	  ondersteunen.	  De	  verhuurder	  van	  de	  Theaterzaal	  is	  
het	  Leger	  des	  Heils,	  die	  ook	  een	  erboven	  gelegen	  restaurant	  exploiteren.	  Dit	  zal	  een	  belangrijke	  
vergaderplek	  worden	  voor	  de	  Volksopera.	  Zij	  zijn	  enthousiast	  over	  de	  Volksopera,	  en	  hanteren	  voor	  
niet-‐op-‐winst-‐gerichte	  instellingen	  een	  huurprijs	  van	  12,50	  euro	  per	  uur.	  Ook	  zien	  ze	  het	  erg	  zitten	  
om	  te	  fungeren	  als	  repetitieplek	  voor	  het	  koor	  eenmaal	  per	  week	  en	  als	  oefenruimte	  voor	  solisten.	  	  
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Begin	  december	  2013	  verschijnt	  het	  eerste	  persbericht	  over	  de	  audities	  in	  het	  Utrechts	  Stadsblad,	  
een	  van	  de	  twee	  huis-‐aan-‐huiskranten	  die	  in	  Ondiep	  gelezen	  worden:	  

Ook	  de	  lokale	  krant	  ‘Dichtbij	  Utrecht’	  plaatst	  dit	  auditie-‐persbericht.En	  de	  eerste	  reacties,	  de	  eerste	  
aanmeldingen	  komen	  binnen!	  Deze	  mensen	  worden	  natuurlijk	  snel	  bezocht.	  	  

	  	  	  	  	  	  Bezocht:	  vlnr	  Marianne	  Furman,	  Peter	  en	  Carla	  Lijfijt,	  Cecile	  vd	  Boogaard	  

Op	  de	  audities	  zullen	  zij	  idealiter	  twee	  nummers	  gaan	  zingen.	  Een	  eigen	  lievelingsnummer,	  mag	  
Nederlandstalig	  zijn,	  en	  een	  opera-‐	  of	  anderszins	  klassiek	  nummer.	  Daarvoor	  moet	  hun	  stemsoort	  
ingeschat	  worden.	  Zij	  zullen	  dan	  van	  de	  Stichting	  Volksopera	  een	  cd	  thuis	  krijgen,	  of	  een	  mail	  met	  
youtubelinks	  voor	  de	  gevorderde	  internetgebruikers.	  

Auditieposter	  en	  -‐flyer	  
Eind	  november	  zijn	  dan	  ook	  de	  posters	  en	  de	  10.000	  flyers	  drukklaar.	  Ze	  zijn	  ontworpen	  door	  Esmé	  
Vahrmeijer,	  een	  jonge	  Utrechtse	  graphisch	  ontwerpster	  met	  een	  piepklein	  eigen	  bedrijfje,	  een	  
vriendin	  van	  Kim	  Brand.	  Gekozen	  is	  voor	  een	  vrij	  beeld,	  gebaseerd	  op	  de	  typisch	  Ondiepse	  
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vensterbanken	  waar	  je	  ongestraft	  naar	  binnen	  mag	  kijken	  als	  je	  door	  de	  wijk	  loopt..	  Besloten	  is	  wel	  
om	  de	  auditiedata	  te	  verlaten,	  omdat	  er	  nog	  zoveel	  moet	  gebeuren	  daarvoor;	  21/22	  december	  komt	  
gewoon	  te	  vroeg	  en	  valt	  ook	  ongelukkig	  voor	  de	  vaste	  Volksopera-‐juryleden.	  Gekozen	  wordt	  voor	  
zaterdag	  11	  januari	  en	  zaterdag	  18	  januari	  in	  het	  nieuwe	  jaar!	  

ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT 

Voor Ondiep, door Ondiep

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

De bedoeling is dat er in mei 2014 middenin de wijk 

een heuse opera opgevoerd gaat worden. Voor Ondiep,  

door Ondiep is het motto. Dus een opera gezongen 

en uitgevoerd door bewoners van Ondiep. Maar met 

Nederlandse teksten! De opera zal ongeveer anderhalf 

uur duren en bestaat uit operaklassiekers die iedereen 

wel ergens van kent. Alle liederen samen vormen een 

verhaal: over Ondiep, over de buurtjes binnen de wijk, 

over het harde werken, over de onenigheid en over de 

liefde, over vroeger en nu. Dus ook over de renovaties, 

de sloop en de Ondiepers die verhuisden en niet meer 

terug kwamen. Er wordt gezongen voor tribunes met 

wel 1000 man publiek. Uit Ondiep, uit heel Utrecht. 

En een professioneel orkest zorgt straks voor de muzikale 

begeleiding. 

...ZING MEE IN DE VOLKSOPERA ONDIEP!

Wie kunnen er meedoen?

Iedereen in de wijk kan meezingen, zangtalent of niet, man  of 

vrouw, kind of bejaard, originele Ondiepers of nieuwkomers. 

Fans van het Nederlandse lied zijn ook welkom: opera-ervaring 

is niet belangrijk. Natuurlijk zullen er audities komen. Deze 

worden op zaterdag 11 januari en zaterdag 18 januari 2014 
gehouden in buurtcentrum De Speler op het Thorbeckepark. 

:H�]RHNHQ�]R·Q����VROLVWHQ�HQ�IRUPHUHQ�GDDUQDDVW�HHQ�HLJHQ�
2QGLHS·V�9RONVRSHUDNRRU��'XV�LHGHUHHQ�GLH�]LFK�DDQPHOGW�NDQ�
meedoen. Ook als vrijwilliger achter de schermen! 

Dus?
Wilt u op de een of andere wijze iets bete -

kenen voor uw wijk, en meedoen aan dit 

XQLHNH�]DQJ�IHVWLMQ��GH]H�9RONVRSHUD�YDQ�
Ondiep? Of wilt u eerst wat meer informatie? 

Belt u dan met 06-24217461 of mailt u naar 

ondiep@volksopera.nl.

Vanaf	  9	  december	  2013	  begint	  het	  in	  heel	  Ondiep	  en	  ook	  in	  de	  aangelegen	  wijken	  bezorgen	  van	  de	  
flyer.	  Leen	  Homan	  en	  zijn	  Vriendendienst	  Ondiep	  nemen	  dit	  volledig	  vrijwillig	  voor	  hun	  rekening.	  
Waarvoor	  nog	  steeds	  dank!	  
Dan	  gaat	  het	  snel.	  Er	  wordt	  erg	  goed	  gereageerd	  in	  Ondiep	  op	  de	  flyer	  en	  de	  persberichten.	  Iedereen	  
vindt	  het	  een	  prachtig	  initiatief.	  Er	  reageren	  mensen	  die	  in	  Ondiep	  geboren	  zijn	  maar	  nu	  elders	  
wonen,	  traditionele	  Ondiepers	  die	  er	  nog	  steeds	  wonen,	  alsook	  mensen	  die	  er	  pas	  een	  paar	  jaar	  
wonen	  en	  die	  gewoon	  heel	  erg	  graag	  willen	  integreren	  in	  hun	  wijk,	  meer	  mensen	  willen	  leren	  
kennen!	  Tussen	  Sinterklaas	  en	  Kerstmis	  2013	  wordt	  iedereen	  bezocht	  en	  ingelicht	  over	  wat	  er	  
gebeuren	  gaat.	  
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Anita	  Bremmer,	  bijna	  40	  jaar	  in	  Ondiep,	  en	  Yvonne	  Abels,	  7	  jaar	  woonachtig	  in	  de	  wijk.	  

Eerste	  gedachten	  libretto	  
Samen	  met	  René	  van	  ‘t	  Erve	  heeft	  tekstschrijver	  John	  Lust	  al	  enkele	  malen	  gebrainstormd	  over	  het	  
uiteindelijke	  verhaal	  achter	  deze	  Volksopera.	  Als	  het	  al	  een	  bepaalde	  richting	  opgaat,	  dan	  hoeven	  
daar	  tijdens	  de	  audities	  ‘eigenlijk	  alleen	  nog	  maar’	  geschikte	  stemmen	  en	  karakters	  bijgezocht	  
worden.	  De	  twee	  zijn	  er	  eind	  december	  uit.	  Wel	  duidelijk	  is	  dat	  er	  twee	  ‘jonge’	  helden	  met	  goede	  
stemmen	  moeten	  zijn,	  tenoren	  liefst,	  die	  twee	  neven	  uit	  het	  eerste	  van	  DOS	  gaan	  spelen.	  Een	  
verboden	  liefdesaffaire	  van	  de	  een	  met	  een	  goedhartig	  maar	  doodarm	  meisje	  uit	  de	  Hooipoort	  zit	  
ook	  wel	  snor.	  Er	  moet	  een	  tweede	  meisje	  komen,	  een	  slecht	  karakter.	  En	  er	  moet	  een	  tijdssprong	  
inzitten,	  een	  sprong	  van	  wel	  50	  jaar.	  De	  beide	  DOS-‐voetballers	  moeten	  dus	  ook	  een	  oudere	  variant	  
hebben.	  En	  de	  grote	  liefde	  moet	  ook	  een	  oudere	  variant	  hebben,	  van	  levende	  lijve,	  dat	  wel.	  Maar	  
waarom	  en	  hoe	  en	  hoezo?....	  

Akte	  II:	  	  De	  audities	  

	  	  	  	  Vaste	  Volksopera-‐juryleden	  vlnr	  John	  Lust,	  Joan	  Berkhemer,	  Marianne	  Selleger	  

Dan	  is	  het	  11	  januari	  2014.	  De	  eerste	  auditiedag	  in	  De	  Speler.	  We	  hebben	  een	  piano	  gesponsord	  
weten	  te	  krijgen	  via	  het	  Utrechtse	  bedrijf	  Clavis.	  Een	  volle	  bak!	  Dat	  zal	  18	  januari	  ook	  zo	  blijken	  te	  
zijn.	  En	  iedereen	  is	  erg	  enthousiast.	  De	  vaste	  juryleden,	  dirigent	  Joan	  Berkhemer,	  tekstschrijver	  John	  
Lust	  en	  zangcoach	  Marianne	  Selleger	  zitten	  voor	  hun	  derde	  Volksopera-‐audities	  al	  weer	  achter	  de	  
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tafel.	  Zij	  kunnen	  zowel	  geestdriftig	  mensen	  aansporen	  als	  kandidaten	  op	  hun	  gemak	  stellen.	  
Hieronder	  een	  impressie	  van	  de	  twee	  auditiedagen.	  Resultaat:	  meer	  dan	  50	  man	  opkomst!	  Enkele	  
prachtige	  stemmen!	  Goede	  mix	  van	  oude	  en	  nieuwe	  Ondiepers!	  En	  een	  geweldige	  sfeer!	  De	  tv-‐ploeg	  
voor	  de	  NTR-‐tv	  serie	  filmde	  alle	  audities,	  geen	  wanklank	  viel	  hierover	  te	  horen.	  De	  Ondiepers	  
waardeerden	  het	  eigenlijk	  heel	  erg	  dat	  het	  zo	  professioneel	  werd	  aangepakt.	  Al	  waren	  de	  zenuwen	  
groot,	  en	  hielp	  die	  doodenge	  opkomst	  door	  een	  deur	  met	  zwarte	  gordijn	  niet	  echt..	  En	  ze	  waren	  
allemaal	  gekomen,	  ook	  de	  Ondiepse	  volkszangers	  Martin	  van	  Doorn	  en	  Henk	  Kamphuis.	  
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Dit	  alles	  leidde	  tot	  een	  mooi	  voorpagina-‐artikel	  in	  het	  AD/	  Utrechts	  Nieuwsblad	  van	  13	  januari	  2014!	  
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Akte	  III:	  	  Doorgaan	  ja	  of	  nee?	  

Zwarte	  wolken	  
Ondertussen	  hebben	  zich	  zwarte	  wolken	  samengepakt	  boven	  de	  organisatie	  van	  de	  Volksopera	  
Ondiep.	  De	  audities	  zijn	  dan	  wel	  succesvol	  geweest	  maar	  de	  inspanningen	  om	  voldoende	  geld	  bij	  
elkaar	  te	  krijgen	  voor	  deze	  Volksopers	  zijn	  dat	  nog	  niet	  geweest.	  De	  Rabobank	  Utrecht	  gaf	  al	  begin	  
december	  2013	  hun	  beslissing	  over	  financiële	  steun	  te	  kennen:	  verzoek	  afgewezen.	  Erger	  wordt	  het	  
wanneer	  op	  30	  december	  2013	  de	  Stichting	  Volksopera	  slecht	  bericht	  krijgt	  van	  Woningcorporatie	  
Mitros:	  ‘We	  dragen	  het	  project	  een	  zeer	  warm	  hart	  toe	  maar	  moeten	  ook	  bij	  onze	  kerntaak	  blijven	  en	  
de	  schaarse	  middelen	  evenwichtig	  verdelen.	  We	  hebben	  besloten	  uw	  aanvraag	  aan	  Mitros	  van	  €	  
35.000,-‐	  niet	  volledig	  te	  kunnen	  honoreren	  maar	  uw	  stichting	  wel	  tegemoet	  kunnen	  komen	  met	  een	  
bijdrage	  van	  €5000,-‐	  .	  Ik	  hoop	  dat	  we	  hiermee	  toch	  een	  bijdrage	  kunnen	  leveren,	  naast	  alle	  andere	  
sponsoren,	  waarmee	  het	  Project	  de	  Volksopera	  een	  groot	  succes	  gaat	  worden.’	  De	  subsidie-‐aanvraag	  
bij	  de	  gemeente	  Utrecht	  voor	  35.000	  euro	  ten	  laste	  van	  het	  Leefbaarheidsbudget	  is	  begin	  december	  
ingediend,	  maar	  de	  signalen	  hierover	  die	  van	  het	  Wijkservicecentrum	  in	  Ondiep	  komen	  stemmen	  
ongerust.	  Men	  vindt	  het	  bedrag	  veel	  te	  hoog,	  men	  vindt	  het	  plan	  symphatiek	  maar	  twijfelt	  zeer	  over	  
de	  haalbaarheid.	  Half	  december	  2013	  was	  dan	  wel	  de	  eerste	  financiële	  opsteker	  binnengekomen:	  het	  
Prins	  Bernhard	  Cultuurfonds	  Utrecht	  honoreerde	  de	  aanvraag	  voor	  10.000	  euro	  van	  het	  
Volksoperabestuur	  voor	  dit	  project	  met	  7.500	  euro.	  Maar	  als	  Mitros	  maar	  voor	  een	  relatief	  klein	  
bedrag	  mee	  kon	  doen	  dan	  zou	  de	  begroting	  van	  136.000	  euro	  al	  nooit	  meer	  gehaald	  kunnen	  
worden..	  De	  inbreng	  en	  steun	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  zou	  essentieel	  zijn.	  Maar	  nog	  geen	  reactie	  
van	  de	  gemeente,	  hoewel	  er	  begin	  januari	  besloten	  zou	  worden.	  Eigenlijk	  is	  er	  dus	  pas	  7.500	  euro	  
toegezegd,	  plus	  5.000	  euro	  van	  Mitros.	  Verschillende	  fondsaanvragen	  (VSB	  Fonds,	  Fentener	  van	  
Vlissingen	  Fonds,	  KF	  Hein	  Fonds,	  Utrecht	  Kunst	  &	  Cultuur)	  staan	  nog	  uit,	  maar	  de	  situatie	  ziet	  er	  niet	  
goed	  uit.	  En	  dat	  terwijl	  het	  enthousiasme	  in	  de	  wijk	  hoog	  is	  en	  de	  zangstemmen	  prachtig!	  Besloten	  
werd	  om	  het	  Grote	  Beslismoment	  van	  20	  januari	  maar	  door	  te	  schuiven	  naar	  vrijdag	  25	  januari.	  En	  de	  
begroting	  werd	  verlaagd	  van	  136.000	  euro	  naar	  98.000	  euro	  om	  de	  haalbaarheid	  te	  vergroten	  en	  het	  
risico	  te	  verkleinen	  waarbij	  iedere	  medewerker	  en	  iedere	  kostenpost	  waar	  het	  kon	  helaas	  de	  
kaasschaaf	  over	  zich	  heen	  kreeg.	  

Alsof	  er	  niets	  aan	  de	  hand	  is,	  is	  het	  artistieke	  viermanschap	  René	  van	  ‘t	  Erve-‐John	  Lust-‐Joan	  
Berkhemer	  en	  Marianne	  Selleger	  na	  de	  succesvolle	  audities	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  de	  verdeling	  van	  
de	  zangrollen.	  Want	  alles	  moet	  wel	  doorgaan.	  Iedereen	  is	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  volkszangers	  Martin	  
van	  Doorn	  en	  Henk	  Kamphuis	  een	  grote	  rol	  moeten	  krijgen.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  ontdekking	  Theo	  
Geurtsen	  en	  Joop	  van	  der	  Linden.	  	  Degenen	  die	  geen	  rol	  krijgen	  wordt	  gevraagd	  mee	  te	  zingen	  in	  het	  
Ondieps	  Volksoperakoor.	  Dat	  moet	  eigenlijk	  al	  maandag	  28	  januari	  opstarten	  met	  de	  eerste	  repetitie.	  
Tekstschrijver	  John	  Lust	  werkt	  zich	  in	  het	  zweet	  om	  voor	  die	  maandag	  dan	  al	  een	  eerste	  koorlied	  
gereed	  te	  hebben.	  Maar	  waar	  moet	  dat	  over	  gaan?	  Over	  DOS	  en	  het	  landskampioenschap	  natuurlijk!	  
Op	  de	  wijs	  van	  ‘Funiculi	  Funicula’.	  

Op	  vrijdag	  25	  januari	  is	  er	  nog	  steeds	  geen	  witte	  rook	  uit	  Utrecht.	  Wel	  slecht	  nieuws,	  opnieuw..	  Het	  
Fentener	  van	  Vlissingen	  Fonds	  zal	  de	  Volksopera	  niet	  ondersteunen	  helaas..	  Het	  bestuur	  van	  de	  
Stichting	  Volksopera	  is	  van	  nu	  mening	  dat	  alleen	  indien	  de	  gemeente	  Utrecht	  meedoet	  voor	  
minimaal	  30.000	  euro	  deze	  Volksopera	  Ondiep	  financieel	  nog	  een	  beetje	  levensvatbaar	  is.	  Dan	  is	  het	  
nog	  een	  risico,	  want	  de	  andere	  fondsbeslissingen	  moeten	  nog	  binnen	  komen.	  Maar	  zonder	  Utrecht	  
valt	  het	  doek,	  dan	  is	  het	  onverantwoord.	  Besloten	  wordt	  om	  de	  beoogde	  eerste	  koorrepetitie	  van	  
maandagavond	  25	  januari	  af	  te	  lasten.	  Alle	  auditiedeelnemers	  worden	  door	  algemeen	  coördinator	  
René	  van	  ‘t	  Erve	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  van	  dit	  besluit,	  en	  ook	  van	  de	  reden	  waarom.	  Dit	  leidt	  tot	  
hartverwarmende	  steunbetuigingen:	  
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Ik	  zou	  het	  jammer	  vinden	  als	  het	  niet	  doorgaat	  en	  dom	  van	  de	  gemeente	  ook. Maar	  goed… 
Ik	  ga	  ervanuit	  dat	  de	  gemeente	  instemt	  en	  dat	  dit	  project	  doorgaat.	  Cohesie	  in	  de	  wijk	  Ondiep	  is	  van	  
belang,	  zeker	  gezien	  de	  grote	  veranderingen	  daar	  hebben	  plaatsgevonden	  de	  afgelopen	  paar	  jaren. 
Gezien	  het	  enthousiasme	  die	  er	  in	  de	  wijk	  bestaat	  onder	  de	  verschillende	  lagen	  van	  de	  bevolking	  die	  
er	  nu	  woont	  voor	  deze	  opera,	  lijkt	  me	  met	  Groen	  Links	  in	  de	  Gemeenteraad,	  dit	  niet	  zo	  een	  heel	  
moeilijke	  beslissing. Bewoners	  vinden	  het	  spannend,	  en	  de	  kennissen	  van	  die	  bewoners	  ook.	  Sterker	  
nog:	  Het	  is	  een	  spannend	  project.	  Niemand	  weet	  wat	  ze	  te	  wachten	  staat,	  iedereen	  beseft	  dat	  er	  een	  
“Nieuw	  Ondiep”	  is. Om	  dat	  proces	  te	  versnellen	  is	  daar	  de	  Volksopera.	  	  Een	  geschenk	  uit	  de	  hemel	  zou	  
ik	  zeggen. Ik	  was	  laatst	  op	  een	  Nieuwjaarsborrel	  van	  “mijn	  wijk:	  de	  Fruitbuurt”	  en	  daar	  kwam	  ik	  een	  
straatgenoot	  tegen	  die	  mijn	  naam	  wist	  en	  daardoor	  wist	  dat	  ik	  meegedaan	  had	  aan	  de	  audities.	  We	  
hebben	  enthousiast	  staan	  praten	  en	  mede	  buurtbewoners	  te	  weten	  enthousiasmeren	  over	  het	  
project.	  Oh	  wat	  jammer	  dat	  ik	  niet	  meer	  auditie	  kan	  doen. Oh	  wat	  leuk	  dat	  jullie	  meedoen.	  Wij	  komen	  
zeker	  kijken.	  	  Cohesie	  in	  de	  wijk.	  Dat	  is	  toch	  wat	  een	  gemeente	  wil?	  

Ook	  de	  NTR	  wordt	  ingelicht	  door	  tv-‐producent	  Sultan	  Sushi	  over	  de	  financiele	  onzekerheid	  van	  het	  
project.	  Besloten	  wordt	  om	  nog	  een	  week	  te	  wachten.	  Vrijdag	  31	  januari	  wordt	  definitief	  bepaald	  of	  
het	  GO	  of	  NO	  GO	  wordt	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep.	  Dan	  moeten	  ze	  er	  op	  het	  Wijkservicecentrum	  in	  
Ondiep	  toch	  wel	  uit	  zijn?	  Nog	  steeds	  zijn	  de	  berichten	  die	  uit	  de	  burelen	  aldaar	  sijpelen	  niet	  
hoopgevend.	  Die	  vrijdagmiddag	  is	  er	  nieuws:	  hoewel	  men	  bij	  de	  gemeente	  Utrecht	  zeer	  enthousiast	  
is	  ziet	  het	  er	  niet	  100%	  positief	  uit	  voor	  het	  Volksoperaproject.	  15.000	  euro	  wordt	  min	  of	  meer	  
gegarandeerd	  zonder	  dat	  dat	  woord	  gebruikt	  mag	  worden,	  een	  positief	  advies	  wordt	  gegeven	  om	  dit	  
bedrag	  op	  te	  hogen	  tot	  zeker	  20.000	  euro..	  Maar	  dat	  zal	  pas	  maandag	  3	  februari	  bekend	  worden,	  dan	  
is	  er	  nog	  een	  avondvergadering	  en	  gaat	  wethouder	  Frits	  Lintmeijer	  van	  Kunst	  &	  Cultuur	  zich	  er	  
definitief	  over	  buigen.	  In	  ieder	  geval:	  die	  beoogde	  35.000	  euro	  is	  niet	  haalbaar.	  

Op	  dat	  moment	  is	  de	  prille	  Volksopera	  Ondiep	  gestorven	  in	  schoonheid.	  

De	  opera	  wordt	  vlot	  getrokken	  
De	  avond	  van	  31	  januari	  komen	  enkele	  bestuursleden	  van	  de	  Stichting	  Volksopera	  Nederland,	  
algemeen	  coordinator	  René	  van	  ‘t	  Erve	  en	  creatief	  manager	  Jan	  Kooijman	  van	  tv-‐producent	  Sultan	  
Sushi	  bij	  elkaar.	  Natuurlijk	  heeft	  de	  laatste	  ook	  een	  belang:	  zonder	  operaproject	  ook	  geen	  tv-‐serie.	  
Hij	  stelt	  namens	  het	  bedrijf	  15.000	  euro	  garant	  indien	  de	  bijgeschaalde	  begroting	  van	  98.000	  euro	  
niet	  gehaald	  gaat	  worden.	  Daar	  moeten	  dan	  wel	  promotionele	  acties	  deur-‐aan-‐deur	  of	  
benefietacties	  in	  het	  stadion	  van	  voetbalclub	  FC	  Utrecht	  tegenover	  staan	  om	  dit	  bedrag	  terug	  te	  
verdienen.	  Ondanks	  de	  onwerkbaarheid	  van	  deze	  laatste	  opties:	  er	  is	  weer	  wat	  denkruimte.	  	  

Op	  zaterdag	  1	  februari	  wordt	  besloten	  om	  door	  te	  gaan.	  De	  Volksopera	  Ondiep	  moet	  er	  gewoon	  
komen.	  Het	  voelt	  goed,	  het	  enthousiasme	  in	  de	  wijk	  is	  er,	  alle	  ingredienten	  zijn	  er	  eigenlijk	  op	  
voldoende	  euro’s	  na	  dan.	  Zondag	  2	  februari	  worden	  alle	  medewerkers	  en	  auditiedeelnemers	  
ingelicht.	  De	  koorrepetitie	  van	  maandag	  3	  februari	  wordt	  het	  startpunt	  voor	  het	  project!	  Kort	  daarna	  
moet	  iedereen	  worden	  ingelicht	  over	  de	  vraag	  wie	  een	  solo	  kan	  gaan	  zingen	  en	  daarmee	  les	  krijgt	  
van	  een	  zangcoach	  en	  wie	  gevraagd	  wordt	  in	  het	  koor	  plaats	  te	  nemen.	  

Op	  maandag	  3	  februari	  is	  er	  toch	  nog	  geen	  nieuws	  van	  de	  gemeente	  Utrecht.	  Er	  is	  nog	  een	  extra	  
vergadering	  op	  dinsdag	  4	  februari	  nodig!	  Die	  avond	  is	  er	  een	  massale	  opkomst	  in	  buurtcentrum	  de	  
Speler	  aan	  het	  Thorbeckepark	  in	  Ondiep.	  Alle	  auditiedeelnemers	  zijn	  er	  voor	  een	  eerste	  
kennismaking	  met	  elkaar,	  met	  dirigente	  Jacqueline	  Fleskens	  en	  met	  pianist	  Jan	  Jaap	  Kassies.	  Iedereen	  
is	  blij,	  opgelucht	  zelfs,	  dat	  er	  voorzichtig	  groen	  licht	  is	  gegeven.	  En	  er	  is	  een	  vrolijk	  openingslied	  van	  
John	  Lust	  gereed	  gemaakt,	  op	  noten	  gezet	  en	  50	  maal	  gecopieerd:	  het	  DOS	  Kampioenslied!	  ‘Hela	  
hola	  DOS	  is	  kampioen’	  schalt	  het	  al	  snel	  door	  de	  hele	  zaal	  en	  ver	  daarbuiten.	  	  
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Op	  4	  februari	  komt	  er	  daadwerkelijk	  via	  de	  telefoon	  een	  verlossende	  mededeling:	  er	  komt	  vanuit	  de	  
gemeente	  Utrecht	  tóch	  30.000	  euro	  beschikbaar	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep!	  Het	  geld	  gaat	  uit	  
verschillende	  potjes	  komen,	  waaronder	  Leefbaarheidsbudget	  en	  Krachtwijkgelden.	  De	  wethouder	  
vindt	  het	  veel	  geld	  maar	  ziet	  ook	  het	  belang	  van	  de	  Volksopera.	  Hoera!	  Hoera!	  Hoera!	  
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AKTE	  IV:	  De	  Volksopera	  komt	  op	  stoom!	  

De	  zangcoaches	  
Met	  de	  leiding	  van	  het	  Groot	  Omroepkoor	  is	  overeengekomen	  dat	  met	  het	  oog	  op	  de	  tv-‐serie	  het	  
wenselijk	  is	  dat	  naast	  de	  vaste	  Volksopera-‐zangcoach	  Marianne	  Selleger	  er	  nog	  drie	  andere	  coaches	  
komen,	  te	  recruteren	  uit	  de	  zangers	  en	  zangeressen	  van	  het	  Groot	  Omroepkoor.	  Deze	  vier	  
zangcoaches	  worden	  gekoppeld	  aan	  een	  of	  meerdere	  solisten	  uit	  de	  Volksopera.	  Repetities	  zijn	  bij	  de	  
solisten	  thuis,	  dan	  moet	  er	  een	  mobiele	  piano	  komen,	  of	  in	  De	  Speler,	  waar	  voor	  de	  duur	  van	  het	  
project	  een	  piano	  staat.	  Natuurlijk	  heeft	  de	  leiding	  van	  het	  koor	  wel	  een	  voorkeurslijstje.	  Voor	  de	  
koorleden	  is	  dit	  een	  leuk	  project:	  inwoners	  van	  een	  volkswijk	  begeleiden	  die	  voor	  de	  eerste	  maal	  
opera	  gaan	  zingen.	  Alle	  sopranen,	  alten,	  tenors	  en	  bassen	  worden	  begin	  februari	  2013	  gebeld	  en	  
uiteindelijk	  valt	  de	  keuze	  op	  sopraan	  Elma	  van	  den	  Dool,	  bas	  Luuk	  Tuinder	  en	  tenor	  Matthew	  Minter.	  
Vaste	  Volksopera-‐zangcoach	  Marianne	  Selleger	  is	  zelf	  alt,	  dus	  alle	  stemsoorten	  zijn	  gedekt.	  

De	  solisten	  van	  de	  Volksopera	  	  
Dan	  moeten	  alle	  beoogde	  solisten	  nog	  ingelicht	  worden!	  Zouden	  ze	  het	  aandurven?	  Leuk	  vinden?	  
Werken	  ze	  volledig	  mee,	  ook	  qua	  repetitieschema?	  Zullen	  er	  niet	  mensen	  teleurgesteld	  zijn	  wanneer	  
ze	  naar	  de	  mening	  van	  de	  jury	  geen	  solo	  krijgen	  maar	  in	  het	  koor	  terechtkomen??	  Enfin,	  dit	  zijn	  ze:	  
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Het	  libretto	  
Tussen	  alle	  financiële	  rompslomp	  door	  hebben	  René	  van	  ‘t	  Erve	  en	  John	  Lust	  wat	  doorbraken	  
meegemaakt	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  operaverhaal	  voor	  Ondiep.	  Nu	  de	  audities	  geweest	  zijn,	  en	  
het	  aanbod	  van	  beschikbare	  stemmen	  bekend	  is,	  is	  het	  eenvoudiger	  het	  verhaal	  af	  te	  maken,	  en	  
tegelijkertijd	  de	  rollen	  te	  verdelen	  en	  de	  keuze	  voor	  de	  operaliederen	  te	  vervolmaken.	  Alle	  
verhaallijnen	  komen	  inmiddels	  samen:	  voetbalclub	  DOS,	  de	  Hooipoort,	  de	  rellen,	  de	  sloop,	  renovatie,	  
nieuwbouw,	  een	  liefdesgeschiedenis,	  dood,	  jaloezie,	  het	  Zandpad,	  een	  ongewisse	  toekomst..	  
Uiteindelijk	  zou	  het	  verhaal	  zo	  in	  het	  programmaboekje	  verschijnen:	  	  

Akte	  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..	  

Akte	  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.	  

Akte	  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	  
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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.	  	  

Akte	  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?	  	  

Akte	  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.	  

Structuur	  van	  de	  komende	  maanden	  
Tekstschrijver	  John	  stort	  zich	  op	  het	  schrijven	  van	  21	  à	  22	  liedteksten	  in	  het	  Nederlands,	  gericht	  op	  
het	  libretto,	  en	  zet	  deze	  ook	  op	  noten.	  Er	  wordt	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  koor,	  dat	  iedere	  
maandagavond	  repeteert	  van	  20.00-‐22.00	  uur	  in	  De	  Speler,	  in	  totaal	  zo’n	  7	  liederen	  te	  leren	  krijgt.	  
De	  aanvoer	  van	  verse	  koorliederen	  wordt	  over	  de	  weken	  verspreid,	  John	  Lust	  schrijft	  dus	  ‘met	  het	  
koor	  op’.	  Datzelfde	  geldt	  voor	  de	  solistenaria’s	  en	  duetten.	  Eerst	  schrijft	  John	  zo	  chronologisch	  
mogelijk,	  vanaf	  het	  begin	  van	  het	  verhaal.	  Sommige	  solisten	  hebben	  meerdere	  liederen;	  getracht	  
word	  tom	  iedere	  solist	  zo	  snel	  mogelijk	  aan	  het	  werk	  te	  zetten	  met	  zijn	  of	  haar	  zangcoach.	  Dit	  
‘moordende’	  schema	  gaat	  door	  tot	  eind	  april	  2014.	  Sommige	  solisten	  zullen	  als	  zij	  niet	  zingen	  tijdens	  
de	  uitvoering	  in	  het	  koor	  meedoen,	  anderen	  niet.	  Maar	  vanaf	  begin	  mei	  gaat	  alles	  bij	  elkaar	  komen,	  
koor	  en	  solisten.	  Dan	  gaan	  ‘de	  doorlopen’	  komen	  van	  de	  hele	  opera,	  ook	  met	  kleding	  en	  attributen	  
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en	  regie-‐aanwijzingen	  van	  John	  Lust	  erbij.	  En	  dan	  komt	  een	  ruime	  week	  vantevoren	  het	  orkest	  erbij..	  
Generale	  Repetitie	  22	  mei,	  Première	  23	  mei,	  Tweede	  voorstelling	  24	  mei.	  

Soliste	  Kadisja	  Frederiks	  met	  haar	  zangcoach	  Marianne	  
Selleger,	  in	  De	  Speler.	  

Coach	  Elma	  van	  den	  Dool	  aan	  de	  slag	  met	  de	  zusjes	  Aly,	  Annie	  en	  achtergrondkoortje	  

Solist	  Martin	  van	  Doorn	  met	  zijn	  coach	  Matthew	  Minter,	  daarnaast	  Theo	  Geurtsen	  

Dit	  betreft	  het	  zanggedeelte.	  Vanaf	  nu,	  eind	  januari	  2014,	  gaat	  ook	  de	  produktie	  op	  stoom	  komen.	  
Eerst	  moet	  definitief	  bepaald	  worden	  waar	  de	  Volksopera	  Ondiep	  opgevoerd	  gaat	  worden.	  Technisch	  
producent	  Rob	  Goudsmit	  gaat	  daarna	  samen	  met	  producer	  Paul	  Vonk	  een	  plan	  maken	  voor	  de	  
inrichting	  van	  de	  plek.	  De	  vergunning	  moet	  aangevraagd	  worden.	  Er	  moet	  een	  ruimte	  komen	  voor	  de	  
opvang	  van	  iedereen.	  Daarnaast	  gaat	  het	  binnenhalen	  van	  subsidies	  en	  donorbedragen	  gewoon	  
door,	  alsook	  het	  continue	  ‘voeden’	  van	  Ondiep	  en	  de	  rest	  van	  Utrecht	  door	  pers-‐	  en	  wijkberichten!	  

De	  koorrepetities	  in	  De	  Speler	  
Vanaf	  3	  februari	  2014	  is	  het	  begonnen,	  en	  eigenlijk	  nooit	  meer	  opgehouden.	  Iedere	  maandagavond	  
zouden	  telkens	  minimaal	  40	  koorleden,	  waaronder	  ook	  solisten,	  acte	  de	  présance	  geven.	  Het	  
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enthousiasme	  was	  heel	  erg	  groot,	  meteen	  vanaf	  dat	  begin.	  Dat	  kan	  ook	  moeilijk	  anders	  met	  zo’n	  
geweldige	  en	  enthousiaste	  koordirigente,	  de	  onvermoeibare	  Jacqueline	  Fleskens.	  Samen	  met	  de	  
kalme	  bekwame	  pianist	  Jan	  Jaap	  Kassies	  vormt	  zij	  een	  onoverwinnelijk	  duo.	  Nu	  al	  voor	  de	  derde	  
Volksopera	  op	  rij!	  

Deze	  wekelijkse	  koorrepetities	  vormen	  het	  hart	  van	  het	  
Volksopera-‐project:	  hier	  krijgt	  alles	  gestalte,	  en	  zeker	  de	  
sociale	  cohesie.	  Buren	  komen	  kijken,	  familieleden.	  Er	  vallen	  
wat	  mensen	  af,	  er	  komen	  wat	  mensen	  bij;	  maar	  uiteindelijk	  
gaat	  het	  om	  zo’n	  kleine	  50	  Ondiepers	  van	  alle	  geledingen,	  
traditionele	  Ondiepers	  samen	  met	  ‘nieuwe’	  en	  jongere	  
bewoners.	  En	  iedereen	  heeft	  lol,	  niet	  in	  het	  minst	  om	  de	  
teksten	  van	  John	  Lust.	   

De	  definitieve	  uitvoeringslokatie!	  
Gekozen	  wordt	  voor	  de	  Plantage,	  het	  grote	  winkelplein	  van	  Ondiep.	  Het	  is	  dan	  wel	  niet	  het	  oude	  hart	  
van	  Ondiep,	  maar	  herbergt	  wel	  Ondiepse	  historie:	  hier	  bevond	  zich	  eens	  het	  oude	  Slachthuis	  van	  
Utrecht	  -‐de	  drie	  fraaie	  directiegebouwen	  zijn	  er	  de	  laatste	  getuigen	  van.	  Er	  is	  voldoende	  ruimte	  zo	  op	  
het	  eerste	  oog	  om	  een	  Volksopera-‐arena	  te	  laten	  verrijzen	  tussen	  de	  heggetjes	  en	  de	  bankjes,al	  zal	  
het	  nog	  een	  heel	  gepuzzel	  geven	  om	  de	  bomen	  te	  omzeilen.	  Grote	  pré	  voor	  het	  plein	  is	  dat	  het	  zich	  
midden	  tussen	  de	  volkse	  winkels	  van	  PLUS,	  Action,	  Trekpleister	  en	  Zeeman	  bevindt.	  Toch	  de	  winkels	  
waar	  de	  Ondiepers	  hun	  boodschappen	  doen.	  Het	  is	  een	  levendige	  buurt,	  pal	  tegen	  de	  nijvere	  
Amsterdamsestraatweg	  aan.	  Het	  verkeer	  gaat	  geen	  hinder	  opleveren,	  de	  drie	  oude	  
directiegebouwen	  geven	  een	  mooi	  natuurlijk	  decorbeeld.	  In	  de	  appartementen	  om	  het	  plein	  heen	  
wonen	  veelal	  Ondiepers	  op	  leeftijd;	  mensen	  kunnen	  straks	  vanaf	  hun	  balkon	  kijken	  naar	  de	  
voorstellingen.	  	  
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De	  eerste	  inrichtingsplannen	  voor	  de	  Plantage	  worden	  gemaakt.	  De	  ingebouwde	  fonteinen	  voor	  het	  
middelste	  gebouw,	  waar	  het	  Wijkservicecentrum	  zetelt,	  mogen	  niet	  belast	  worden,	  dus	  het	  
oorspronkelijke	  plan	  om	  het	  podium	  voor	  dit	  gebouw	  te	  plaatsen	  kan	  –gelukkig-‐	  de	  prullebak	  in.	  In	  
het	  nieuwe	  plan	  wordt	  het	  podium	  voor	  de	  Kruidvat	  gezet	  en	  staat	  het	  Wijkservicecentrum	  geheel	  
vrij	  in	  het	  décor..	  

Podium:	  12,50	  bij	  7,50	  meter	  –	  6	  meter	  hoog.	  Plaatsing	  voor	  Kruidvat.	  Filmscherm:	  doorzichtscherm	  wordt	  in	  podium	  
omlijsting	  geplaatst	  (10	  x	  2,5	  x	  6m),	  achter	  het	  scherm	  komt	  de	  projector	  te	  staan	  overkapt	  door	  een	  kleine	  partytent.	  
(optie	  van	  ledscherm	  op	  wagen	  op	  die	  plaats,	  wordt	  nog	  onderzocht).	  

Het	  Techniekplatform	  (	  7,50	  *	  2,50	  *	  5m	  –	  met	  werkplatform	  op	  3	  m)	  achter	  de	  hoofd	  tribune	  en	  lichttorens	  (	  2	  x	  2	  x	  6m=	  
werkhoogte	  4	  m)	  naast	  de	  hoofdtribune	  worden	  gebouwd	  met	  steigermateriaal.	  

Bouwhekken	  -‐	  dranghekken	  Achter	  Podium	  en	  hoofdtribune,	  rond	  het	  aggregaat,	  tussen	  de	  villa’s.	  Alle	  bouwhekken	  
worden	  zwart	  afgedoekt	  een	  paar	  hekken	  dienen	  als	  coulissen	  rond	  het	  speelveld.	  De	  coulissen	  worden	  pas	  vlak	  voor	  
aanvang	  van	  de	  voorstelling	  geplaatst	  in	  verband	  met	  de	  bereikbaarheid	  van	  het	  terras.	  De	  bouwhekken	  langs	  de	  
Amsterdamse	  straatweg	  (pas	  plaatsen	  vlak	  voor	  aanvang	  van	  de	  voorstelling)	  halen	  het	  langsrijdende	  verkeer	  uit	  beeld.	  
Lage	  bij	  de	  kassa	  en	  naast	  de	  tribune	  dranghekken	  voor	  het	  geleiden	  van	  het	  publiek.	  

De	  zijtribunes	  worden	  om	  de	  bomen	  heen	  gebouwd.	  De	  hoofdtribune	  word	  voor	  de	  Action	  gezet,	  met	  de	  achterkant	  tegen	  
de	  bomen.	  De	  zijkant	  van	  de	  hoofdtribune	  op	  0,5	  meter	  van	  de	  Koe.	  

De	  twee	  lantarenpalen	  voor	  het	  waterkunstwerk	  moeten	  tijdelijk	  worden	  weggehaald.	  
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Open	  karakter	  behouden	  door	  lage	  dranghekjes	  voor	  publiekgeleiding	  langs	  de	  kassa,	  alleen	  tot	  aan	  het	  begin	  van	  de	  
voorstelling	  aan	  weerszijden	  van	  de	  zijtribunes.	  Daarna	  vrijgeven	  voor	  toevallige	  passanten.

Het	  nu	  leegstaande	  wijkcentrum	  dient	  als	  plek	  voor	  de	  EHBO	  en	  de	  toiletgelegenheid.

Details	  in3D

Nog	  een	  extra	  voordeel:	  in	  het	  meest	  linksstaande	  van	  de	  drie	  voormalige	  Slachthuisdirectie-‐	  
gebouwen	  is	  het	  Turks-‐Nederlandse	  Grandcafé	  Suerte	  gekomen.	  Dit	  zal	  vanaf	  februari	  2014	  de	  vaste	  
vergaderlokatie	  voor	  het	  produktieteam	  van	  de	  Volksopera	  worden.	  Eigenaresse	  Yesim	  Gen	  is	  
laaiend	  enthousiast	  over	  een	  Volksopera	  voor	  haar	  deur,	  we	  zijn	  meer	  dan	  welkom.	  Ze	  bedenkt	  vanaf	  
dat	  moment	  al	  manieren	  om	  in	  te	  spelen	  op	  de	  Volksopera,	  zoals	  een	  speciaal	  opera-‐menu.	  
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En	  nóg	  een	  voordeel	  van	  de	  Plantage	  als	  uitvoeringslokatie:	  het	  voormalige	  Dienstencentrum	  van	  
welzijnsorganisatie	  Portes	  staat	  er	  leeg.	  Dit	  zou	  een	  ideale	  lokatie	  zijn	  voor	  de	  opvang	  van	  al	  onze	  
zangers	  en	  zangeressen,	  voor	  de	  crewmaaltijden,	  als	  opvangplek	  voor	  de	  beveiliging,	  de	  EHBO,	  als	  
kantoor	  voor	  de	  produktie	  etc.	  Er	  wordt	  contact	  opgenomen	  met	  de	  eigenaar	  van	  het	  pand,	  
winkelverhuurder/vastgoedbeheerder	  NSI	  in	  Hoofddorp.	  Vrijwel	  direct	  laat	  die	  weten	  dat	  de	  
Volksopera	  gebruik	  mag	  maken	  van	  13	  t/m	  26	  mei	  van	  het	  Dienstencentrum.	  Gratis.	  Gesponsord!	  We	  
moeten	  het	  wel	  gaan	  delen	  met	  de	  nieuw	  op	  te	  richten	  Voedselbank	  van	  Ondiep	  maar	  die	  hebben	  
alleen	  op	  zaterdag	  uitgifte	  voor	  bewoners	  dus	  dat	  komt	  goed.	  

De	  vergunningsaanvraag	  wordt	  voorbereid	  en	  ingevuld.	  Er	  moet	  een	  calamiteitenplan	  komen,	  een	  
veiligheidsplan.	  Een	  op	  het	  eerste	  oog	  groot	  probleem	  duikt	  op:	  op	  woensdag	  21	  mei	  is	  het	  nog	  
gewoon	  marktdag	  op	  het	  plein.	  Met	  een	  Generale	  op	  22	  mei	  is	  het	  onmogelijk	  om	  pas	  na	  de	  markt	  
tribunes,	  podium	  en	  regie	  op	  te	  bouwen	  en	  licht	  en	  geluid	  in	  te	  hangen	  en	  in	  te	  regelen.	  Dus	  moet	  er	  
op	  dinsdag	  20	  mei	  al	  gebouwd	  gaan	  worden.	  Het	  zal	  een	  hele	  toer	  worden	  om	  de	  marktmensen	  te	  
bewegen	  voor	  éénmaal	  een	  stukje	  op	  te	  schuiven.	  Maar	  we	  merken	  dat	  nu	  de	  gemeente	  Utrecht	  
achter	  de	  Volksopera	  staat	  onze	  contacten	  met	  de	  Dienst	  Vergunningen	  soepeler	  lopen.	  En	  dat	  we	  
via	  bemiddeling	  van	  het	  Wijkservicecentrum	  snel	  in	  conclaaf	  kunnen	  met	  de	  Dienst	  Stadswerken,	  en	  
uiteindelijk	  ook	  met	  de	  marktmeesters	  om	  de	  tafel	  kunnen.	  In	  aanwezigheid	  ook	  van	  iemand	  die	  over	  
onze	  vergunning	  gaat.	  Utrecht	  is	  terwille	  zo	  blijkt,	  er	  wordt	  gekeken	  wat	  mogelijk	  is.	  

Het	  DOS-‐thema	  

Volksoperaproducer,	  wijkbewoner,	  Ondiep	  TV-‐
presentator	  en	  koorlid	  Bert	  van	  Lienden	  is	  
uiterst	  actief	  en	  bedreven	  in	  het	  speuren	  naar	  
attributen	  en	  connecties	  met	  de	  oude	  Ondiepse	  
voetbalclub	  DOS.	  Hij	  geeft	  ook	  rondleidingen	  
door	  het	  stadion	  bij	  FC	  Utrecht	  dus	  dat	  treft.	  Nu	  
de	  club	  zozeer	  in	  het	  libretto	  verweven	  zit	  moet	  
DOS	  ook	  zichtbaar	  zijn,	  vindt	  hij	  terecht.	  Hij	  legt	  
contact	  met	  Sporthuis	  Henk	  Temming,	  de	  
beroemde	  zaak	  aan	  de	  St.	  Jacobstraat	  van	  een	  
van	  de	  bepalende	  oud-‐spelers	  van	  DOS.	  Die	  
Henk	  Temming	  is	  al	  95	  jaar	  en	  staat	  niet	  meer	  in	  

de	  zaak,	  maar	  in	  de	  kelder	  liggen	  nog	  stapels	  dozen	  met	  foto’s	  en	  kranten	  uit	  de	  kampioenstijd,	  met	  
Henk’s	  kampioensshirt	  uit	  1958,	  zijn	  broekje,	  een	  trainingsjack	  van	  toen,	  extra	  shirtjes..	  We	  mogen	  
meenemen	  en	  gebruiken	  wat	  we	  nodig	  hebben!	  Als	  de	  mannen	  van	  het	  Sporthuis	  maar	  een	  
uitnodiging	  krijgen	  voor	  de	  uitvoeringen!	  Natuurlijk.	  	  	  	  	  	  	  	  

Vervolgens	  krijgt	  hij	  13	  oude	  Ondiepse	  dames	  en	  1	  heer	  zover	  dat	  ze	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep	  40	  
geelzwarte	  DOS-‐sjaals	  breien	  op	  de	  breiclub	  in	  De	  Speler.	  Voor	  de	  DOS-‐figuranten,	  het	  koor	  en	  de	  
produktiemedewerkers!	  

Bert	  van	  Lienden	  legt	  ook	  contact	  met	  oud-‐kampioenen	  van	  DOS	  die	  nu	  nog	  in	  leven	  
zijn.	  Dat	  zijn	  er	  niet	  meer	  zoveel.	  Hij	  probeert	  de	  mannen	  aanwezig	  te	  laten	  zijn	  bij	  
een	  repetitie	  van	  het	  DOS	  Kampioenslied	  maar	  ook	  bij	  de	  première	  van	  23	  mei.	  
Tonnie	  van	  der	  Linden	  staat	  op	  het	  randje	  van	  dementie	  is	  het	  verhaal,	  zijn	  komst	  is	  
uitgesloten.	  Andries	  Nagtegaal	  en	  Gerrit	  Krommert	  van	  het	  team	  uit	  1958	  zijn	  
enthousiast	  en	  komen.	  Hans	  Kraay	  waardeert	  de	  uitnodiging	  maar	  die	  zit	  met	  een	  
overleden	  ex-‐vrouw.	  Henk	  Temming	  is	  oud	  en	  wankel,	  95	  jaar	  dus.	  Dat	  was	  het	  wel	  
zo’n	  beetje.	  
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Daarnaast	  gaat	  Bert	  op	  zoek	  naar	  oude	  
voetbaltassen	  en	  een	  oude	  bal,	  zoals	  het	  
draaiboek	  vermeldt.	  Daar	  blijkt	  lastiger	  aan	  
te	  komen.	  We	  hebben	  inmiddels	  besloten	  
dat	  we	  de	  kampioens-‐inhuldiging	  van	  DOS	  in	  
Ondiep	  in	  juni	  1958	  als	  beginpunt	  van	  de	  
opera	  willen	  neerzetten.	  Bert	  gaat	  op	  zoek	  
naar	  figuranten	  bij	  de	  voetbalclub	  DHSC	  op	  
het	  oude	  DOS-‐terrein,	  jonge	  jongens	  die	  
mee	  willen	  acteren	  als	  de	  kampioenen	  van	  
toen.	  Ook	  dat	  is	  niet	  makkelijk,	  slechts	  een	  
paar	  aanmeldingen.	  Maar	  we	  gaan	  ook	  op	  
zoek	  naar	  een	  kampioenskoets	  met	  paard.	  
Daar	  zetten	  we	  handig	  de	  pers	  voor	  in,	  
natuurlijk	  ook	  om	  weer	  slinks	  de	  aandacht	  
te	  vestigen	  op	  de	  uitvoeringen	  straks.	  

En	  al	  snel	  heeft	  de	  tactiek	  resultaat:	  de	  stadskoetsier	  van	  Utrecht	  
meldt	  zich:	  Leon	  van	  Assem.	  Hij	  heeft	  een	  grote	  pony	  en	  een	  
jachtwagen	  en	  het	  lijkt	  hem	  geweldig	  om	  tegen	  aangepast	  tarief	  
mee	  te	  kunnen	  doen	  met	  de	  Volksopera	  Ondiep!	  

De	  rellen	  van	  2007	  
Zoals	  het	  DOS-‐thema	  serieus	  wordt	  aangepakt,	  willen	  we	  ook	  het	  toch	  enigszins	  pijnlijke	  thema	  van	  
de	  rellen	  van	  2007	  serieus	  en	  omzichtig	  aanpakken.	  Omdat	  we	  het	  graag	  als	  thema	  in	  de	  Volksopera	  
willen	  opnemen	  natuurlijk.	  Maar	  het	  ligt	  gevoelig	  in	  de	  buurt:	  voorafgaand	  aan	  de	  rellen	  werd	  
buurtbewoner	  Rinie	  Mulder	  doodgeschoten.	  Door	  een	  politieman	  die	  zich	  bedreigd	  voelde.	  Er	  is	  een	  
Stille	  Tocht	  gehouden	  in	  de	  wijk	  om	  Rinie	  Mulder	  te	  eren.	  Eigenlijk	  kende	  iedere	  Ondieper	  zo’n	  
beetje	  Rinie	  Mulder	  wel.	  Na	  bemiddeling	  van	  Bert	  van	  Lienden	  is	  de	  Ondiepse	  organisator	  van	  de	  
Stille	  Tocht	  van	  2007,	  en	  hartsvriend	  van	  Rinie,	  Gradus	  Kwarten,	  bereid	  om	  met	  ons	  te	  praten.	  In	  zijn	  
dartclubhuis	  in	  de	  Tomaatstraat.	  Gradus	  vindt	  het	  een	  prachtig	  plan	  als	  we	  aandacht	  aan	  Rinie	  willen	  
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geven	  en	  aan	  de	  rellen.	  Het	  gebeuren	  kan	  niet	  vaak	  genoeg	  herdacht	  worden	  vindt	  hij.	  Met	  opera	  
heeft	  hij	  helemaal	  niets,	  maar	  hij	  is	  benieuwd	  naar	  de	  plannen	  en	  de	  voortgang.	  Later	  zal	  hij	  ook	  
geen	  bezwaar	  hebben	  wanneer	  we	  vragen	  of	  we	  het	  prachtige	  beeldmateriaal	  van	  de	  Ondiepse	  
filmarchivaris	  Rob	  van	  der	  Weerdt	  van	  de	  Stille	  Tocht	  en	  de	  rellen	  kunnen	  gebruiken,	  ook	  omdat	  er	  
veel	  Ondiepers	  uiterst	  herkenbaar	  in	  te	  zien	  zijn..	  Prima	  wat	  Gradus	  betreft.	  ‘Ga	  je	  gang,	  geen	  
probleem,	  ik	  ken	  al	  die	  jongens	  en	  het	  is	  goed’,	  is	  zijn	  antwoord.	  

Liedkeuze	  gereed	  
In	  maart	  is	  dan	  de	  definitieve	  liedkeuze	  gereed.	  Iedereen	  heeft	  suggesties	  geleverd	  en	  zijn	  aandeel	  
gehad,	  zangcoach	  Marianne	  Selleger,	  dirigent	  Joan	  Berkhemer.	  John	  Lust	  kan	  nu	  verder	  opstomen	  
met	  zijn	  teksten.	  Het	  Groot	  Omroepkoor	  zal	  twee	  liederen	  zingen,	  plus	  meedoen	  in	  het	  slotlied.	  

Akte-‐indeling/	  Liedkeuze	  Volksopera	  Ondiep	  	  Versie	  II	  /	  06-‐03-‐14	  

Blauw	  gearceerd:	  rol	  voor	  Groot	  Omroep	  Koor	  (GOK)/	  alleen	  aanwezig	  tijdens	  premiere	  23-‐05	  

Geel	  gearceerd:	  	  rol	  voor	  Ondieps	  Operakoor	  

Akte	  I	  

1. Ouverture	  orkest	  +	  GOK/	  Dies	  Irae/	  Requiem	  Verdi

2. DOS	  Kampioenslied	  1958	  	  (eigen	  koor	  +	  solisten)/	  Funiculi	  Funicula	  /	  Napolitaans	  volksliedje/	  Luigi	  Denza

3. Versierkoortje	  (eigen	  dames	  koor	  +	  damessolisten	  op	  speelveld)/	  Noi	  siamo	  zingarelle/	  La	  Traviata/	  Verdi

4. De	  liefde,	  de	  vrouwen	  (solo	  Tonnie/	  Martin	  van	  Doorn)/	  La	  donna	  e	  mobile/	  Rigoletto/	  Verdi

5. De	  liefde	  is	  anders	  (solo	  Catharina/	  Maike	  Flick)	  +	  klein	  aandeel	  Tonnie/	  Martin	  van	  Doorn/	  Hab’	  Ich	  nur	  deine
Liebe/	  Bocaccio/	  Von	  Suppé

6a.	  	  Loflied	  op	  de	  Ondiepse	  meisjes	  (eigen	  koor)/	  Zigeunerkoor/	  Vedi	  le	  fosche/	  Il	  Trovatore/	  Verdi

6b.	  De	  onthulling	  (solo	  Marie/	  Claar	  Schouwenaar)/	  Stride	  la	  Vampa/	  Il	  Trovatore/	  Verdi
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6c.	  reprise	  Loflied	  op	  de	  Ondiepse	  meisjes	  (eigen	  koor)/	  Zigeunerkoor/	  Vedi	  le	  fosche/	  Il	  Trovatore/	  Verdi	  

Akte	  II	  

7. Lied	  van	  de	  Hooipoort	  (eigen	  koor)/	  Slavenkoor/	  Va	  pensiero/	  Nabucco/	  Verdi

8. O	  mijn	  wegkwijnende	  pleegmoedertje	  (solo	  Catharina/	  Maike	  Flick	  )/	  O	  mio	  babbino	  caro/	  Gianni	  Schicci/	  Puccini

9. Liefdesduet	  (duet	  Tonnie	  en	  Catharina/	  Martin	  van	  Doorn	  en	  Maike	  Flick)/	  duet	  Otello-‐Desdemona/	  Otello/	  Verdi

Akte	  III	  

10. Liefdeswraaklied	  solo	  Marie	  (Claar	  Schouwenaar)	  /	  O	  don	  fatale	  Don	  Carlos/	  Verdi

11. Overwinningslied	  DOS-‐Ajax	  5-‐3	  (eigen	  koor	  +	  solisten,	  oa	  Joop	  vd	  Linden)/	  Votre	  Toast-‐	  Toreador	  Song/	  Carmen/
Bizet

12. Moeder’s	  toorn	  -‐en	  dood	  (solo	  moeder	  Tonnie/	  Marianna	  Furman)/	  Der	  Hölle	  Rache/	  Die	  Zauberflöte/	  Mozart

13. Neef	  Hennie’s	  afscheid	  (solo	  neef	  Hennie/	  Henk	  Kamphuis)/	  Vesti	  la	  giubba/	  Il	  Pagliacci/	  Leoncavallo

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

14. Entr’acte:	  bestaand	  lied	  ‘Mijn	  Ondiep’,	  gezongen	  door
koorleden,	  begeleid	  door	  accordeon	  en	  mandolin

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Akte	  IV/	  bijna	  50	  jaar	  later	  

15. Duet	  vriendinnen	  Zandpad	  (duet	  Aly	  van	  Rooyen	  en	  zus	  Annie	  Stelte	  	  +	  drie	  koordames	  op	  achtergrond)/
Barcarolle/	  Les	  contes	  d’	  Hoffmann/	  Offenbach	  	  (eventueel	  met	  hele	  koor	  zoemend	  erbij)

16. Drinklied	  dames	  Zandpad	  +	  Stedebouwkundige	  Dienstmannen	  Utrecht	  (eigen	  koor	  +	  solisten)	  /	  Libiamo/	  La
Traviata/	  Verdi

17. Eerste	  inzicht	  	  Tonnie’	  (solo	  ‘oude’	  Tonnie/	  Theo	  Geurtsen)/	  Eerste	  deel	  Nessun	  Dorma/	  Turandot/	  Puccini

Akte	  V	  

18. Wrang	  protest	  jonge	  bewoonster	  Mira	  (solo	  Mira/	  Kadisja	  Frederiks)/	  	  Pique	  Dame/	  Tchaikovsky

19. Tweede	  inzicht	  Tonnie	  (reprise	  klein	  orkestthema	  Nessun	  Dorma/	  Turandot	  /	  Puccini

20. Vriendschapsduet	  Tonnie	  en	  Hennie	  (duet	  ‘oude’	  Tonnie	  en	  neef	  Hennie/	  	  Theo	  Geurtsen	  en	  Joop	  vd	  Linden)/
duet	  Au	  fond	  du	  temple	  saint/	  Parelvissers/	  Bizet

21. Derde	  inzicht	  Tonnie	  (hele	  solo	  Theo	  Geurtsen)/	  Nessun	  Dorma/	  Turandot/	  Puccini

22. Reprise	  Stille	  Tocht	  Ondiep	  2007/	  overgang	  in	  ‘deus	  ex	  machina’	  	  kinderkoor	  Ondiepse	  schoolkinderen	  dat	  aan
komt/	  eigen	  koor/	  	  Groot	  Omroep	  Koor/	  Ode	  an	  die	  Freude/	  Alle	  menschen	  werden	  Brüder/	  9e	  van	  Beethoven

23. Slotkoor	  (eigen	  koor	  +	  solisten	  +	  kinderkoor	  +	  GOK)/	  Funiculi	  Funicula/	  Napolitaans	  volksliedje/	  Luigi	  Denza

EINDE
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Inzet	  videoscherm	  	  
Vanaf	  april	  2014	  komt	  ook	  filmmaakster	  Tessa	  Joosse	  in	  actie.	  Zij	  maakte	  ook	  bij	  de	  vorige	  
Volksopera	  in	  Amsterdam-‐Noord	  de	  beelden	  die	  geprojecteerd	  werden	  op	  het	  videoscherm,	  een	  
combinatie	  van	  archieffoto’s	  van	  de	  wijk,	  archieffilmpjes	  en	  zelf	  door	  haar	  gefilmde	  scènes	  met	  de	  
solisten,	  teneinde	  op	  het	  grote	  scherm	  de	  emotie	  van	  hun	  lied	  kracht	  bij	  te	  zetten	  terwijl	  ze	  daar	  
heldhaftig	  op	  het	  plein	  staan	  te	  zingen.	  Dit	  werkte	  voortreffelijk	  in	  de	  volkswijk	  Tuindorp	  Oostzaan	  en	  
dat	  zal	  het	  ook	  nu	  weer	  gaan	  doen,	  dat	  is	  Tessa	  toevertrouwd..	  Goed	  nieuws	  voor	  haar:	  in	  plaats	  van	  
een	  wapperend	  groot	  projectiedoek	  hebben	  we	  in	  Ondiep	  een	  primeur:	  een	  groot	  led-‐scherm	  op	  een	  
aanhanger,	  deels	  gesponsord	  door	  het	  jonge	  bedrijf	  Mobilscoop	  uit	  Venray!	  	  

Inmiddels	  is	  bekend	  geworden	  dat	  het	  Utrechts	  Archief	  de	  Volksopera	  gaat	  sponsoren:	  foto’s	  mogen	  
op	  alle	  mogelijke	  manieren	  gebruikt	  worden,	  ook	  voor	  de	  videoprojecties	  van	  Tessa!	  Dat	  komt	  deels	  
doordat	  het	  Utrechts	  Archief	  een	  buurtarchief	  uit	  Ondiep	  heeft	  gekregen	  met	  daarin	  prachtige	  foto’s	  
van	  bewoners	  zelf	  die	  een	  geweldig	  beeld	  geven	  van	  de	  historie..	  

Wat	  betreft	  de	  eigen	  filmopnames	  van	  Tessa:	  de	  solisten	  en	  koorleden	  vonden	  het	  geweldig	  om	  
hieraan	  mee	  te	  doen.	  Niets	  van	  wat	  met	  het	  oog	  op	  het	  libretto	  bedacht	  was,	  was	  hen	  te	  dol.	  
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Voortgang	  van	  de	  NTR-‐tv	  serie	  
Vanaf	  februari	  is	  de	  NTR-‐crew	  al	  aan	  het	  filmen	  voor	  hun	  driedelige	  serie,	  die	  uiteindelijk	  ‘Leve	  de	  
Volksopera!’zal	  gaan	  heten.	  Ze	  volgen	  in	  principe	  4	  tot	  6	  hoofdpersonen,	  tijdens	  repetities	  thuis	  met	  
de	  zangcoach	  tot	  voorzingen	  voor	  het	  koor	  of	  de	  buren.	  Ook	  worden	  ze	  in	  hun	  privé-‐situatie	  gevolgd.	  
De	  hoofdpersonen	  zijn	  allemaal	  solisten:	  Martin	  van	  Doorn	  (naast	  volkszanger	  ook	  banketbakker),	  de	  
zusjes	  Aly	  en	  Annie,	  Marianna	  Furman	  (die	  bij	  de	  AH	  op	  de	  Amsterdamsestraatweg	  kokkin	  is),	  
schilder	  en	  zanger	  Henk	  Kamphuis,	  Theo	  Geurtsen	  (ook	  Elvis-imitator)	  en	  Kadisja	  Frederiks.	  Enorm	   
goed	  nieuws	  is	  dat	  de	  serie	  gepresenteerd	  gaat	  worden	  door	  niemand	  minder	  dan	  operaster	  Tania	  
Kross.	  Een	  beter	  uithangbord	  voor	  de	  principes	  van	  het	  Volksopera-‐project	  is	  niet	  denkbaar!	  Als	  geen	  
ander	  belichaamt	  zij	  de	  wens	  om	  mensen	  van	  verschillende	  pluimage	  bijeen	  te	  krijgen,	  als	  meisje	  van	  
het	  volk	  destijds	  al	  op	  Curacao.	  Tania	  is	  ook	  in	  Ondiep	  om	  de	  wijk	  en	  de	  hoofdrolspelers	  te	  leren	  
kennen.	  Ze	  is	  razend	  enthousiast	  over	  het	  project	  en	  draagt	  dat	  aan	  iedereen	  uit.	  	  
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De	  tv-‐serie	  zal	  uitgezonden	  worden	  op	  drie	  zaterdagavonden,	  te	  beginnen	  op	  24	  mei,	  dan	  31	  mei,	  het	  
slot	  met	  de	  voorstelling	  erin	  gemonteerd	  op	  7	  juni.	  	  Op	  NL2,	  21.00	  uur	  primetime..	  En	  natuurlijk,	  met	  
zo’n	  boegbeeld	  voor	  de	  tv-‐serie	  krijgt	  het	  hele	  Volksopera-‐project	  gratis	  en	  voor	  niets	  een	  hele	  hoop	  
extra	  publiciteit.	  Er	  is	  bijna	  iedere	  week	  wel	  een	  nieuwe	  cameraploeg	  over	  de	  vloer	  in	  Ondiep..	  

RTV Utrecht bezocht de Volksopera-koorrepetitie, en maakte er deze reportage over: 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1172323/professionals-enthousiast-over-volksopera-ondiep.html 

RTV Utrecht: Professionals enthousiast over Volksopera Ondiep 
rtvutrecht.nl 

UTRECHT - De beroemde operazangeres Tania Kross heeft alle vertrouwen in de Volksopera in Ondiep. 
Bewoners van de Utrechtse volkswijk kregen maandag tijdens de repetities bezoek van de bekende 
mezzosopraan.  Eind mei treden gewone Ondiepers met hun opera op voor duizend liefhebbers. De NTR maakt 
er een televisieserie van die Tania Kross presenteert. Zij woonde jaren in Utrecht en ziet het helemaal zitten dat 
Ondiepers opera gaan zingen.  De Ondiepers zingen over hun eigen wijk op de melodie van operaklassiekers als 
'Slavenkoor' en 'Duet uit de Parelvissers'. Op 23 en 24 mei wordt de Volksopera opgevoerd op de Plantage in 
Utrecht. 

De	  voorverkoop	  kan	  beginnen!!!	  
Eind	  maart	  zijn	  onze	  entreekaartjes	  klaar.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  gekozen	  voor	  echte	  DOS-‐kaartjes.	  
Voor	  de	  premiere	  betalen	  mensen	  7,50,	  voor	  de	  tweede	  voorstelling	  op	  zaterdag	  6	  euro.	  Het	  verschil	  
zit	  ‘m	  in	  het	  feit	  dat	  alleen	  tijdens	  de	  première	  het	  Groot	  Omroepkoor	  meedoet.	  En	  het	  lijkt	  ons	  goed	  
en	  slim	  om	  aan	  prijsdifferentiatie	  te	  doen,	  want	  we	  willen	  niet	  het	  verwijt	  krijgen	  dat	  7,50	  veel	  te	  
duur	  is	  voor	  een	  Ondieper.	  
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Als	  eerste	  krijgen	  de	  koorleden	  alle	  kans	  vanaf	  eind	  maart	  om	  voor	  hun	  familie	  en	  vrienden	  kaartjes	  
te	  kopen.	  Kaartverkoop	  via	  het	  koor	  blijkt	  altijd	  de	  ruggegraat	  van	  success:	  het	  kan	  wel	  oplopen	  tot	  
honderden	  kaartjes.	  En	  aangezien	  we	  voor	  beide	  uitvoeringsavonden	  ongeveer	  1000	  kaartjes	  
hebben..	  Koorlid	  Anita	  Bremmer	  stort	  zich	  op	  de	  coordinatie	  van	  de	  kaartverkoop.	  Ze	  heeft	  een	  eigen	  
administratiekantoortje	  in	  Ondiep,	  dus	  het	  is	  haar	  toevertrouwd.	  Begin	  april	  begint	  de	  verkoop	  via	  de	  
voorverkoopadressen	  in	  Ondiep:	  Bloemenhuis	  Gloriosa,	  Anton	  Geesinkstraat	  6,	  Grand	  Café	  Suerte,	  
Plantage	  1B	  en	  Traditional	  Hengelsport	  Ton	  Temming,	  Royaards	  vd	  Hamkade	  95.	  Anita	  Bremmer	  zal	  
er	  constant	  voor	  zorgen	  dat	  de	  voorraden	  daar	  op	  peil	  zijn.	  

Nieuwe	  subsidies	  en	  nieuwe	  sponsoren	  
Tussendoor	  werd	  de	  Volksopera	  verblijd	  met	  financiële	  steun	  van	  twee	  lokale	  bedrijven:	  
Schoonmaakbedrijf	  Meerwijk	  BV	  was	  zo	  enthousiast	  dat	  het	  500	  euro	  stortte	  op	  rekening	  van	  de	  
Stichting	  Volksopera,	  en	  Aannemersbedrijf	  Van	  Zuijlen	  wilde	  meedoen	  voor	  250	  euro.	  In	  april	  wordt	  
duidelijk	  dat	  het	  VSB	  Fonds	  de	  Volksopera	  Ondiep	  steunt	  met	  20.000	  euro.	  Het	  KF	  Hein	  Fonds	  steunt	  
met	  7.500	  euro.	  In	  mei	  volgen	  dan	  nog	  de	  gemeente	  Utrecht	  	  afd.	  Kunst	  en	  Cultuur	  voor	  10.000	  euro,	  
en	  het	  Kees	  Eijrond	  Fonds	  met	  500	  euro.	  Na	  een	  ontzettend	  stroef	  begin	  ziet	  het	  ernaar	  uit	  dat	  het	  
goed	  gaat	  komen	  met	  deze	  Volksopera.	  Zeker	  als	  de	  PLUS	  Supermarkt	  op	  de	  Plantage	  zich	  ook	  meldt	  
als	  sponsor.	  Beheerdersechtpaar	  (maar	  gescheiden)	  Marjet	  Dingerdis	  en	  Alfons	  Grit	  maken	  duidelijk	  
dat	  zij	  de	  Volksopera	  helemaal	  zien	  zitten	  op	  de	  Plantage	  en	  dat	  zij	  het	  belangrijk	  vinden	  dat	  zoiets	  
georganiseerd	  wordt	  en	  dat	  ze	  er	  volledig	  op	  in	  willen	  springen.	  Naast	  een	  heleboel	  plannen	  voor	  de	  
uitvoeringen	  straks	  maken	  zij	  duidelijk	  2500	  euro	  financiële	  steun	  te	  willen	  overmaken!	  En	  ze	  vragen	  
ook	  of	  zij	  als	  voorverkoopadres	  kunnen	  fungeren.	  Ja	  graag	  natuurlijk:	  het	  kan	  nog	  nét	  op	  posters	  en	  
flyers	  aangepast	  worden.	  
	  
Om	  als	  Stichting	  Volksopera	  Nederland	  ook	  zelf	  iets	  bij	  te	  dragen	  met	  steun	  van	  de	  maatschappij	  
wordt	  in	  april	  ook	  een	  crowdfundingsactie	  bij	  VoordeKunst	  gestart.	  Het	  filmpje	  valt	  hier	  te	  bekijken:	  
	  
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/2165-‐volksopera-‐ondiep	  
	  
Uiteindelijk	  wordt	  er	  van	  het	  streefbedrag	  van	  7.500	  euro	  een	  bedrag	  van	  6.300	  euro	  binnengehaald.	  
Missie	  geslaagd,	  project	  succesvol.	  Maar	  daar	  zit	  2000	  euro	  van	  de	  Stichting	  Volksopera	  zelf	  in,	  850	  
euro	  van	  René	  van	  ‘t	  Erve	  privé,	  en	  ook	  die	  2.500	  euro	  van	  de	  PLUS.	  Geen	  supergeslaagde	  campagne	  
ditmaal.	  	  
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Informeren	  van	  bewoners	  Plantage	  

	  
	  
Nog	  meer	  gunstige	  pers	  (AD/Utrechts	  Nieuwsblad)	  
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Posters	  en	  flyers	  
Half	  april	  zijn	  de	  posters	  en	  de	  flyers	  voor	  de	  uitvoeringen	  van	  de	  Volksopera	  Ondiep	  klaar.	  Alle	  
kooleden	  nemen	  de	  taak	  op	  zich	  de	  posters	  in	  Ondiep	  te	  verspreiden	  en	  ook	  de	  winkels	  op	  de	  
Amsterdamsestraatweg	  te	  bedienen.	  Daarnaast	  worden	  Ondiep	  en	  de	  omliggende	  wijken	  ingedeeld	  
in	  kleinere	  wijken	  en	  zo	  verdeeld	  over	  de	  koorleden	  die	  op	  deze	  manier	  zelf	  de	  10.000	  flyers	  deur-‐
aan-‐deur	  gaan	  bezorgen!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
De	  eerste	  regie-‐repetities	  (in	  kledij)	  
Zo	  ongeveer	  een	  maand	  voor	  de	  uitvoeringen	  beginnen	  de	  regie-‐repetities	  met	  spelregie-‐
aanwijzingen	  van	  regisseur	  en	  tekstschrijver	  John	  Lust.	  Voor	  koorleden	  en	  solisten.	  Soms	  wordt	  er	  
een	  extra	  avond	  ingepland,	  soms	  doet	  hij	  het	  tijdens	  de	  koor-‐	  en	  solistenrepetities.	  	  
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Op	  de	  foto	  hiernaast	  oefent	  het	  Volksoperakoor	  met	  enkele	  
solisten	  de	  Stille	  Tocht	  van	  2007	  na	  de	  rellen.	  Het	  is	  de	  
bedoeling	  dat	  deze	  Stille	  Tocht	  tweemaal	  gelopen	  zal	  
worden,	  in	  het	  begin	  en	  aan	  het	  einde	  van	  de	  opera.	  

	  
Ook	  is	  er	  door	  kleedster	  Mariëlle	  Berkelmans	  keihard	  gewerkt	  om	  iedereen	  in	  geschikte	  kledij	  uit	  de	  
jaren	  50	  te	  steken.	  Zoals	  gebruikelijk	  leidt	  dit	  tot	  veel	  hilariteit.	  En	  zetten	  de	  vrouwen	  per	  definitie	  
hun	  beste	  beentje	  voor,	  en	  klungelen	  de	  mannen	  goedmoedig	  wat	  aan.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
De	  eerste	  orkestrepetities!	  
Maar	  vanaf	  zaterdag	  17	  mei	  wordt	  het	  menens.	  Dat	  is	  de	  dag	  dat	  koor	  en	  solisten	  voor	  de	  eerste	  
maal	  samenkomen	  met	  het	  orkest	  bestaande	  uit	  21	  professionals:	  jonge	  recent	  afgestudeerde	  musici	  
van	  het	  Conservatorium.	  In	  de	  ochtend	  en	  de	  middag	  repeteert	  alleen	  het	  orkest	  nog,	  ‘s	  avond	  
komen	  koorleden	  en	  solisten	  erbij.	  Lokatie	  is	  het	  Muziekhuis	  Utrecht	  aan	  de	  Loevenhoutsedijk,	  net	  
over	  de	  Vecht	  op	  de	  grens	  van	  Ondiep.	  Al	  vanaf	  de	  eerste	  contacten	  zijn	  ze	  hier	  razend	  enthousiast	  
over	  samenwerking	  met	  de	  Volksopera	  Ondiep,	  en	  stellen	  ze	  in	  ruil	  voor	  plaatsing	  van	  hun	  logo	  de	  
Grote	  Zaal	  geheel	  gratis	  ter	  beschikking..	  
	  
Om	  17.00	  uur	  die	  zaterdag	  17	  mei	  lopen	  21	  jonge	  musici	  moe	  en	  bezweet,	  het	  is	  een	  warme	  dag,	  van	  
de	  Loevenhoutsedijk	  door	  Ondiep	  naar	  het	  Plantage	  Plein,	  door	  straten	  die	  in	  verband	  met	  het	  WK	  in	  
Brazilie	  alvast	  oranje	  gekleurd	  zijn,	  alwaar	  hun	  in	  het	  tot	  gecombineerde	  Voedselbank	  Ondiep	  annex	  
Opvanghuis	  Volksopera	  Ondiep	  omgetoverde	  Dienstencentrum	  een	  Chinese	  maaltijd	  te	  wachten	  
staat.	  Maar	  ze	  besluiten	  natuurlijk	  buiten	  te	  eten..	  
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Dan	  wordt	  het	  19.00	  uur!	  En	  gaat	  voor	  veel	  Ondiepers	  toch	  een	  droom	  in	  werkelijkheid:	  zingen	  met	  
een	  echt	  klassiek	  orkest!	  Het	  wordt	  voor	  iedereen	  een	  geweldige	  avond.	  
	  

	  
	  

	  	   	  	   	  
	  
	  
Opbouw	  podium,	  tribunes	  en	  speelveld	  
Op	  dinsdag	  20	  mei	  om	  07.00	  uur	  is	  het	  dan	  zover:	  de	  vrachtwagen	  met	  tribunedelen	  en	  podiastukken	  
arriveert	  op	  de	  Plantage.	  Onder	  leiding	  van	  technisch	  producent	  Rob	  Goudsmit	  en	  producer	  Paul	  
Vonk	  wordt	  er	  de	  komende	  dagen	  enorm	  gebuffeld,	  want	  donderdagavond	  20.00	  uur	  start	  de	  
Generale	  Repetitie.	  Het	  leegstaande	  Dienstencentrum	  fungeert	  als	  schaftplek	  nu:	  de	  PLUS-‐
supermarkt	  van	  de	  overkant	  komt	  iedere	  dag	  een	  karretje	  sponsorartikelen	  brengen..	  
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Stagiaires	  MBO	  Utrecht	  
Vanaf	  de	  eerste	  opbouw	  van	  dinsdag	  20	  mei	  t/m	  het	  allerlaatst,	  maandag	  26	  mei,	  heeft	  een	  ploeg	  
studenten	  van	  het	  MBO	  Utrecht	  die	  stage	  liepen	  voor	  de	  richting	  Event-‐Lab	  de	  Volksopera	  Ondiep	  
terzijde	  gestaan,	  in	  ruil	  voor	  stagepunten	  en	  een	  college	  evenementenorganisatie	  door	  Rob	  
Goudsmit	  en	  Paul	  Vonk.	  Zij	  werkten	  in	  de	  opbouw,	  inhangen	  licht	  en	  geluid,	  de	  catering,	  
publieksbegeleiding,	  kaartcontrole,	  crowdmanagement,	  figuratie,	  afbouw:	  het	  hele	  
evenemententraject.	  En	  ze	  deden	  het	  grandioos!	  
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Weerbericht	  

	  
	  
Prachtig	  weer	  voorspeld	  voor	  de	  Volksopera	  Ondiep,voor	  de	  eerste	  maal	  in	  de	  historie	  van	  de	  
Volksopera!	  
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Akte	  V:	  	  	  Uitvoeringen	  Volksopera	  Ondiep	  (impressie)	  
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	   	   	   recensie	  AD/	  Utrechts	  Nieuwsblad	  24	  mei	  2014	  
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Slotwoord	  &	  testimonials	  Ondiepse	  deelnemers	  
	  
Het	  was	  een	  groot	  feest	  in	  Ondiep,	  vanaf	  het	  voor	  iedereen	  zichtbare	  begin,	  bij	  de	  audities	  in	  januari	  
2014	  tot	  en	  met..	  ja	  tot	  en	  met	  nu	  eigenlijk.	  Want	  eigenlijk	  gaat	  het	  gewoon	  nog	  een	  tijdje	  door.	  Het	  
ziet	  er	  zeer	  naar	  uit	  dat	  er	  vanuit	  het	  Ondiepse	  Volksoperakoor,	  een	  koor	  van	  Ondiepers	  die	  elkaar	  
daarvoor	  totaal	  niet	  kenden,	  een	  nieuw	  koor	  opgericht	  gaat	  worden.	  Zangkoor	  ‘De	  Ondiepse	  
Kanaries’!	  De	  eerste	  vergaderingen	  zijn	  al	  belegd,	  er	  hebben	  meer	  dan	  20	  personen	  belangstelling.	  
Het	  koor	  stelt	  zich	  open	  voor	  andere	  Ondiepers	  en	  het	  repertoire	  zal	  een	  mengeling	  worden	  van	  
opera,	  operette,	  levenslied,	  chansons..	  Het	  Volksoperakoor	  heeft	  na	  de	  laatste	  voorstelling	  van	  24	  
mei	  nog	  een	  keer	  opgetreden	  in	  Ondiep,	  begin	  juni	  bij	  de	  onthulling	  van	  een	  kunstwerk	  in	  de	  wijk	  op	  
het	  Bielzenplein.	  Op	  1	  september	  is	  het	  koor	  uitgenodigd	  te	  zingen	  tijdens	  de	  opening	  van	  het	  
Academisch	  Jaar	  van	  de	  Universiteit	  voor	  Humanistiek	  in	  Utrecht,	  en	  op	  14	  september	  tijdens	  het	  
Wijkfeest	  in	  Zuilen.	  Er	  zijn	  al	  verschillende	  reunites	  met	  de	  hele	  ploeg	  geweest,	  WK-‐wedstrijden	  zijn	  
samen	  bekeken,	  op	  21	  juni	  waren	  alle	  Ondiepse	  deelnemers	  uitgenodigd	  om	  het	  Groot	  Ondiepkoor	  
te	  komen	  bekijken	  in	  het	  nieuw	  te	  openen	  Vredenburg/Tivoli,	  en	  meteen	  de	  hele	  openingsavond	  te	  
gast	  te	  zijn.	  Dara	  is	  ruimschoots	  gebruik	  van	  gemaakt.	  
	  
Een	  derde	  optreden	  van	  de	  Volksopera	  in	  Vredenburg,	  waar	  eerst	  sprake	  van	  was,	  is	  er	  nooit	  meer	  
gekomen.	  Eind	  april	  is	  besloten	  dat	  idee	  te	  aborteren,	  omdat	  alle	  zeilen	  al	  bijgezet	  moesten	  worden	  
om	  de	  twee	  eigen	  voorstellingen	  vol	  te	  krijgen.	  Vooral	  de	  laatste	  weken	  liep	  het	  dan	  toch	  hard.	  
De	  première	  van	  23	  mei	  was	  uiteindelijk	  stijf	  uitverkocht,	  1000	  man	  publiek	  (ongeveer	  200	  VIP-‐	  en	  
vrijkaarten).	  Zaterdag	  24	  mei	  ook	  ongeveer	  1000	  man	  publiek,	  veel	  gratis	  kaarten	  aan	  de	  
Voedselbank	  Ondiep	  gegeven	  als	  dank	  voor	  de	  samenwerking,	  kaarten	  die	  zij	  weer	  aan	  hun	  klanten	  
uit	  de	  wijk	  uitgedeeld	  hebben,	  in	  totaal	  ongeveer	  700	  kaartjes	  daadwerkelijk	  verkocht.	  
	  
Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  Ondiep	  zich	  van	  een	  andere,	  onverwachte	  kant	  heeft	  laten	  zien.	  Nog	  steeds	  
krijgen	  we	  verbaasde	  reacties	  van	  mensen	  die	  zoiets	  niet	  verwacht	  hebben,	  mensen	  die	  gehuild	  en	  
gelachen	  hebben.	  En	  die	  hebben	  dan	  alleen	  de	  uitvoeringen	  gezien,	  de	  deelnemers	  hebben	  dit	  een	  
half	  jaar	  lang	  meegemaakt	  en	  zijn	  echt	  naar	  elkaar	  toe	  gegroeid.	  Uiteindelijk	  was	  iedereen	  ook	  echt	  
supertrots.	  Wij	  zijn	  ook	  van	  mening	  dat	  de	  met	  aandacht	  en	  liefde	  gemaakte	  tv-‐serie	  van	  de	  NTR	  
ertoe	  bijgedragen	  heeft	  dat	  mensen	  van	  buitenaf	  nu	  ook	  met	  een	  andere	  blik	  naar	  Ondiep	  kijken.	  
Het	  was	  prachtige	  extra	  promotie	  voor	  het	  hele	  Volksoperaprojct.	  
	  
De	  grote	  kracht	  is	  toch	  wel	  geweest	  dat	  zoveel	  mogelijk	  de	  mensen	  uit	  de	  wijk	  zelf	  betrokken	  zijn	  
geraakt	  bij	  het	  hele	  project.	  De	  beveiligingsploeg	  kwam	  uit	  Ondiep	  zelf,	  de	  mannen	  kenden	  
verschillende	  zangers	  van	  de	  Volksopera	  uit	  het	  uitgaanscircuit,	  ze	  kenden	  ook	  de	  rotte	  plekken	  in	  de	  
buurt,	  de	  jongens	  die	  voor	  overlast	  zouden	  kunnen	  zorgen.	  Er	  is	  geen	  enkele	  wanklank	  op	  dat	  gebied	  
geweest.	  De	  beveiliging	  werd	  ook	  nog	  eens	  geassisteerd	  door	  4	  jongerenwerkers	  van	  Stichting	  Jou,	  
ook	  uit	  de	  wijk,	  die	  over	  de	  Plantage	  liepen	  en	  bij	  wie	  alle	  mogelijke	  allochtone	  probleemjongeren	  in	  
kaart	  waren.	  Nogmaals,	  geen	  wanklank,	  geen	  dreiging,	  helemaal	  niets.	  Integendeel,	  een	  warme,	  
vreedzame	  sfeer.	  De	  koetsier	  met	  zijn	  paardenkar	  kwam	  dan	  niet	  uit	  Ondiep	  maar	  wel	  uit	  Utrecht,	  de	  
Zuilense	  Fanfare	  deed	  mee.	  De	  Ondiepse	  breiclub	  heeft	  Dos-‐sjaals	  gebreid,	  Ondiepse	  winkels	  als	  de	  
bloemenwinkel,	  de	  hengelsportzaak	  en	  het	  café	  deden	  mee	  als	  voorverkoopadres.	  De	  grote	  lokale	  
supermarket	  deelde	  ivm	  het	  warme	  weer	  aan	  iedere	  bezoekers	  gratis	  koffie	  en	  een	  flesje	  water	  uit	  
plus	  een	  kortingsbon.	  Het	  voorprogramma	  was	  geheel	  Ondieps:	  zanger	  Giovanni	  en	  dezelfde	  Zuilense	  
Fanfare.	  De	  Voedselbank	  Ondiep	  deed	  mee,	  de	  Koopjeshal	  Ondiep	  leverde	  decorstukken.	  Kortom:	  
alles	  ádemde	  Ondiep,	  en	  dat	  is	  een	  groot	  compliment	  aan	  alle	  betrokkenen.	  
	  
De	  dvd	  van	  de	  uitvoeringen	  is	  klaar	  en	  wordt	  voor	  een	  zacht	  prijsje	  aangeboden	  bij	  diezelfde	  PLUS	  
Supermarkt	  op	  de	  Plantage.	  Ze	  schijnen	  als	  warme	  broodjes	  weg	  te	  gaan..	  
	  

52



Tot	  slot	  hier	  nog	  een	  aantal	  ‘testimonials’	  van	  deelnemers	  aan	  het	  project:	  
	  
Ad	  van	  Diete	  (solist,	  koorlid):	  ‘Ik	  ben	  Ad	  van	  Diete,72	  jaar	  jong.	  Ik	  ben	  opgegroeid	  in	  Ondiep	  en	  vond	  
het	  heel	  erg	  dat	  mijn	  ouders	  besloten	  te	  verhuizen.Ik	  was	  toen	  14	  jaar.	  De	  gehele	  wijk	  Ondiep	  was	  
toen	  voor	  mij	  een	  grote	  speelplaats	  met	  ooms	  en	  tantes	  om	  mij	  heen	  ,	  veel	  vriendjes	  en	  ook	  nog	  een	  
eigen	  zwembad	  (Noorderbad)	  Uiteindelijk	  vind	  je	  natuurlijk	  je	  weg	  waarbij	  Ondiep	  wel	  altijd	  een	  
plaats	  bleef	  houden.	  De	  achteruitgang	  van	  de	  wijk	  met	  als	  dieptepunt	  de	  rellen	  deden	  dan	  ook	  pijn.	  
Het	  meedoen	  aan	  de	  volksopera	  heeft	  die	  pijn	  bij	  mij	  weggenomen.	  Wat	  ben	  ik	  trots	  op	  die	  Ondiepers	  
die	  hebben	  meegewerkt.	  Trots	  op	  mezelf	  en	  ook	  weer	  trots	  op	  mijn	  ouwe	  wijk	  .	  Wat	  hebben	  
deelnemers	  en	  bezoekers	  genoten.	  Ik	  profiteer	  nog	  van	  de	  positieve	  energie	  die	  het	  geheel	  mij	  heeft	  
opgeleverd	  en	  hoop	  dat	  zulks	  geldt	  voor	  het	  hele	  Ondiep.	  Wat	  was	  dit	  de	  moeite	  waard.’	  
	  
Renette	  Niekerk	  (koorlid):	  ‘Wat	  waren	  we	  goed	  en	  wat	  was	  het	  leuk!’	  	  
	  
Ria	  en	  Hans	  Spierenburg	  (koorleden):	  ‘We	  hebben	  27	  jaar	  in	  Brabant	  gewoond	  echte	  Ondiepers	  hoor	  
we	  zijn	  weer	  terug	  gekomen	  .	  Wij	  horen	  over	  de	  Volksoparaondiep	  het	  leek	  ons	  leuk.	  Dus	  op	  mijn	  72	  
jaar	  mee	  gedaan	  en	  mijn	  vrouw	  66	  jaar	  ik	  had	  nog	  nooit	  in	  een	  koor	  gezongen	  mijn	  vrouw	  wel.	  Het	  
was	  een	  hele	  belevenis	  wij	  hopen	  dat	  het	  Ondiepkoor	  ook	  door	  gaat.’	  
	  
Joop	  van	  der	  Linden	  (solist,	  koorlid):	  ‘Geluk!	  Geluk	  moet	  je	  zoeken	  bij	  de	  volksopera.	  
Leuke	  in	  het	  begin	  onzekere	  mensen,	  die	  steeds	  meer	  hun	  gemak	  vinden	  enthousiast	  zijn	  en	  willen	  
zingen.	  Spelen	  ieder	  op	  zijn	  manier	  onder	  leiding	  van	  een	  groots	  team	  vakmensen!	  Die	  het	  
zelfvertrouwen	  omhoog	  krikken	  en	  simpele	  zielen	  ombuigen	  tot	  zangeressen	  en	  zangers.	  Die	  met	  
elkaar	  iets	  groots	  hebben	  neergezet,	  een	  onvergetelijke	  ervaring	  op	  mijn	  leeftijd	  nog	  meegemaakt.	  
Als	  een	  uitgekomen	  droom.’	  
	  	  
Hester	  van	  Santen:	  (koorlid):	  ‘De	  Volksopera	  maakte	  de	  muziek	  in	  me	  los	  die	  jarenlang	  in	  een	  ver	  
hoekje	  opgeborgen	  zat.	  Ik	  voelde	  me	  krachtig,	  trots	  en	  deel	  van	  een	  prachtige	  gemeenschap.	  En	  ik	  
hoop	  dat	  we	  met	  z’n	  allen	  iets	  van	  die	  trots	  en	  gemeenschapszin	  op	  de	  wijk	  hebben	  overgebracht.’	  
	  	  
Esther	  Roemer	  (koorlid):	  ‘Voor	  mij	  was	  dit	  project	  een	  hele	  leuke	  ervaring,	  de	  maandagavonden	  vond	  
ik	  leerzaam	  en	  erg	  gezellig.	  Ik	  heb	  er	  leuke	  contacten	  aan	  over	  gehouden.	  De	  buurtgenoten	  die	  naar	  
de	  voorstellingen	  zijn	  geweest	  hebben	  er	  van	  genoten	  en	  die	  het	  alleen	  op	  tv	  hebben	  gezien	  vonden	  
het	  ook	  fantastisch,alleen	  vonden	  ze	  het	  jammer	  dat	  er	  te	  weining	  van	  het	  koor	  in	  beeld	  was	  gebracht	  
en	  andere	  solisten.	  Een	  mooie	  mix	  van	  echte	  ondiepers	  en	  import!’	  
	  
Karoline	  Bozelie	  (koorlid):	  ‘Ik	  vond	  het	  heel	  erg	  leuk	  om	  met	  alle	  soorten	  mensen	  uit	  ondiep	  te	  
werken	  en	  kennis	  te	  maken.	  Ik	  als	  import	  en	  me	  wat	  ongemakkelijk	  voelend	  bij	  het	  feit	  dat	  voor	  mijn	  
huis	  'het	  kleine	  wijk'	  uit	  elkaar	  is	  gerukt	  heb	  het	  idee	  dat	  ik	  zo	  mss	  weer	  wat	  goed	  kon	  maken.	  Ik	  vond	  
het	  geweldig	  om	  te	  zien	  hoe	  kleurrijk	  mijn	  wijk	  is	  (wel	  een	  beetje	  blank	  viel	  me	  op).	  Het	  heeft	  bij	  mij	  
het	  idee	  opgeleverd	  dat	  ik	  meer	  voor	  mijn	  wijk	  zou	  willen	  doen,	  hoewel	  ik	  nog	  niet	  goed	  weet	  op	  
welke	  manier.	  En	  ik	  ben	  uiteraard	  dankbaar	  dat	  ik	  op	  deze	  manier	  in	  een	  koortje	  heb	  mogen	  zingen	  
en	  daarvan	  heb	  mogen	  leren	  en	  genieten	  (en	  de	  onderhandelingen	  voor	  een	  ondiepkoor	  zijn	  bezig).	  
Het	  kennismaken	  met	  het	  gebouw	  de	  speler,	  met	  50/50	  en	  de	  mogelijkheden	  daar	  was	  mogelijk	  
anders	  niet	  gebeurd.’	  
	  	  
Bert	  van	  Lienden	  (koorlid,	  presentator):	  ‘Voor	  mij	  persoonlijk	  is	  de	  Volksopera	  een	  uniek	  project	  
geweest..	  Dankzij	  de	  Volksopera	  -‐door	  oa	  op	  te	  treden	  als	  presentator-‐	  heb	  ik	  	  mijn	  eigen	  "talent"	  
weer	  kunnen	  herontdekken.Voor	  de	  wijk	  Ondiep	  is	  de	  Volksopera	  een	  groot	  succes	  geworden.	  Mijns	  
inziens	  is	  de	  wijk	  is	  door	  de	  Volksopera	  ook	  in	  een	  ander	  daglicht	  komen	  te	  staan.	  Ondiep	  is	  nu	  niet	  
meer	  alleen	  de	  wijk	  van	  de	  rellen,	  sterker	  nog	  Ondiep	  wordt	  nu	  in	  Utrecht	  en	  de	  rest	  van	  Nederland	  
genoemd	  als	  de	  wijk	  waarin	  de	  Volksopera	  is	  gehouden.	  De	  Ondieper	  is	  trots	  op	  de	  Volksopera	  en	  de	  
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positieve	  PR	  die	  de	  wijk	  hierdoor	  gekregen	  heeft.	  De	  Ondieper	  is	  	  bovendien	  trots	  op	  een	  alles	  en	  
iedereen	  die	  het	  mogelijk	  heeft	  gemaakt	  om	  de	  Volksopera	  in	  hun	  wijk	  te	  realiseren.’	  
	  
Marieke	  Agterbos	  (koorlid):	  ‘Volksopera	  Ondiep	  is	  een	  geweldig	  project	  geweest.	  Het	  is	  leuk	  om	  een	  
goede	  mix	  van	  nieuwe	  bewoners	  met	  oorspronkelijke	  ondiepers	  te	  zien	  omgaan.	  Het	  heeft	  een	  boost	  
gegeven	  aan	  de	  wijk.	  Vele	  bezoekers	  waren	  blij	  verrast	  dat	  zoiets	  mogelijk	  is	  in	  Ondiep.	  "	  Eindelijk	  
eens	  iets	  anders	  dan	  een	  Braderie",	  verzuchtten	  ze.	  En,	  "	  nooit	  geweten	  dat	  opera	  zo	  leuk	  kon	  zijn,	  het	  
is	  net	  een	  musical."	  Jong	  en	  oud	  kwamen	  kijken	  en	  deden	  mee.	  Er	  wordt	  nu	  gekeken	  voor	  een	  
doorstart	  naar	  een	  Ondiepkoor,	  omdat	  we	  het	  zingen	  toch	  wel	  missen.	  Ikzelf	  ben	  gegroeid	  in	  
zelfvertrouwen	  door	  de	  opera.	  Ik	  voel	  me	  niet	  meer	  de	  "buitenstaander",	  als	  nieuwkomer	  in	  een	  van	  
de	  nieuwbouw	  woningen.	  Het	  is	  erg	  leuk	  om	  af	  en	  toe	  een	  babbeltje	  met	  collega	  koorleden	  te	  kunnen	  
maken	  als	  je	  ze	  tegen	  het	  lijf	  loopt	  in	  de	  wijk.’	  
	  
Herman	  Satter	  (koorlid):	  ‘Mijn	  dochter	  (8	  jaar)	  en	  ik	  lopen	  door	  de	  wijk	  op	  weg	  naar	  de	  slager.	  Mijn	  
dochter	  zegt	  tegen	  mij:	  kijk	  papa	  die	  mevrouw	  (Aly)	  zong	  ook	  mee	  in	  de	  volksopera.	  Aly	  vraagt	  aan	  
mijn	  dochter:	  Ha	  Mirthe,	  hoe	  is	  het	  met	  jou.	  Hoe	  gaaf	  is	  dat?	  In	  januari	  2014	  kenden	  wij	  elkaar	  nog	  
niet.	  Groeten	  wij	  elkaar	  nauwelijks.	  Nu	  kennen	  wij	  elkaars	  naam,	  weten	  we	  van	  elkaar	  waar	  we	  
wonen	  en	  vragen	  we	  aan	  elkaar	  hoe	  het	  gaat!’	  
	  
Theo	  Geurtsen	  (solist,	  koorlid):	  	  ‘Voor	  mij	  persoonlijk	  een	  bijzondere	  ervaring.	  Maar	  een	  ieder	  die	  ik	  
sprak	  ook	  !	  Allemaal	  vol	  lof	  wat	  moet	  ik	  verder	  nog	  vertellen,dat	  zeg	  toch	  genoeg	  !’	  
	  	  
Judith	  Brakkee	  (koorlid):	  ‘Herinnering	  aan	  het	  Operakoor	  (melodie	  het	  Slavenkoor)	  
	  
Heb	  je	  ooit	  bij	  de	  opera	  gezeten,	  blijft	  dat	  voorrecht	  voor	  eeuwig	  aan	  je	  kleven,	  
want	  het	  blijft	  voor	  de	  rést	  van	  je	  leven,	  een	  mooie	  heri	  -‐innering,	  waarop	  je	  zweeft.	  
	  
En	  terecht,	  de	  opera	  was	  echt,	  te	  mooi	  om	  waar	  te	  zijn,	  maar	  een	  snuiter	  van	  buiten	  zal	  dat	  nooit	  
begrijpen	  
dat	  is	  mede	  de	  reden	  voor	  vriendschapnee,	  ons	  ondiep	  zal	  nooit	  meer	  hetze-‐elfde	  zijn.	  
	  
want	  de	  eendracht	  was	  groot	  tussen	  de	  stemmen,	  de	  sopranen,	  de	  alt	  en	  tenoren,	  
nee,	  meerstemmig	  zijn	  wij	  nie-‐iet	  te	  remmen,	  ook	  de	  bas	  klinkt	  nog	  na	  in	  je	  gehoor.	  
Het	  was	  mooi,	  het	  was	  fijn	  met	  het	  koo-‐oor.	  Met	  zijn	  allen	  en	  met	  de	  solisten,	  
	  
en	  als	  toch	  lege	  dagen	  gaan	  komen,	  nou	  dan	  helpt	  je	  de	  operamuziek,	  er	  weer	  doorheen	  
ja,	  je	  hoort	  weer	  de	  ander,	  zondermeer,	  je	  denkt	  terug	  aan	  elkander,	  altijd	  weer	  
altijd	  weer,	  zondermeer.’	  
	  
	  
	  
Aan	  dit	  verslag	  werkten	  mee:	  
	  
Emma	  Schouwenaar	  
Maarten	  van	  de	  Krol	  
Paul	  Vonk	  
Bert	  van	  Lienden	  
René	  van	  ‘t	  Erve	  
	  
Stichting	  Volksopera	  Nederland	  
Barbara	  van	  der	  Werf	  
Gusta	  van	  Walsem	  
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