STICHTING HET VOLKSOPERAHUIS
Optredend onder de naam
Muziektheatercollectief het Volksoperahuis

Bestuurs- en activiteitenverslag 2018

Tussen de Bogen 87
1013 JB Amsterdam
Tel. 06-15072725
info@volksoperahuis.nl
www.volksoperahuis.nl

Stempel voor identificatiedoeleinden.

1. INLEIDING
Het Volksoperahuis
Stichting het Volksoperahuis is op 28 juli 1989 opgericht door liedschrijver/componist/muzikant Jef
Hofmeister en acteur/regisseur/zanger Kees Scholten. De afgelopen 30 jaar hebben zij de volksopera als
volstrekt eigen genre ontwikkeld, met muziektheatervoorstellingen die actuele maatschappelijke
thema’s op een muzikale, toegankelijke en humoristische manier aansnijden.
Met gevoel voor de menselijke maat brengen wij grootse verhalen tot onze eigen volksopera-proporties
terug waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. Met
ogenschijnlijk simpele dramaturgische structuren nemen wij het publiek mee op reis en bouwen bruggen
tussen verschillende lokale en internationale culturen.

Artistieke missie en ambities 2017-2020
Sinds 2013 hebben wij onze blik gericht op culturen die in het verleden met diverse motieven, en dan
voornamelijk koloniale, door Nederland zijn aangeraakt. Wanneer er sprake is van een multicultureel
drama, dan spelen het gedeelde verleden en de pijn die dat verleden heeft veroorzaakt daarin een grote
rol. Het gezamenlijk vertellen daarover (ons uitgangspunt is: vertellen met, niet vertellen over) werkt
bevrijdend.
Naast deze nationale en internationale ambities heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe energie
genesteld die zich zo volhardend heeft gemanifesteerd dat wij er niet meer omheen kunnen: De
Wasserette. Begonnen als een kleine, bescheiden buurtsoap in Amsterdam-Noord is dit project
uitgegroeid tot een krachtig verbindend medium voor de sociale cohesie in een volkswijk.
Zowel in ons postkoloniale theater als in De Wasserette staat het bouwen van bruggen tussen culturen
die niet om elkaar heen kunnen centraal. We signaleren processen van verandering waarbij bestaande
waarden onder druk worden gezet. Dit speelt in de buurt, in het land en wereldwijd: wanneer nieuw geld
en nieuwe zienswijzen een oude buurt inrollen zoals in De Wasserette, wanneer de puur zakelijke
instelling van de Hollander jegens Curaçao onhoudbaar wordt, zoals in Greaseman, of wanneer we een
Zuid-Afrikaanse visie loslaten op ons beeld van Jan van Riebeeck, zoals bij Krotoa, Eva van de Kaap. Het
gaat ons er in dit proces niet om het slachtofferschap van de oude waarden te benadrukken, of de
rechten van de nieuwe waarden te bevechten. Het gaat ons om het benadrukken van de schoonheid van
de ontmoeting met de ander.
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2. ACTIVITEITEN IN 2018
Onder deze lijnen brachten we dit jaar vijf producties naar ons publiek: De Wasserette met dit jaar vijf
locaties en op elk van deze locatie apart toegesneden scripts; in de reeks postkoloniale verhalende
internationale samenwerking Krotoa, Eva van de Kaap; de in de Scheveningse samenleving ingebedde
megaproductie Scheveningse Kuren; als sluitstuk de tournee van Greaseman naar Curaçao. Verder door
het jaar heen een aantal uitvoeringen van de voorstelling in ontwikkeling De Moed om te Vertrekken.

Buurtsoap De Wasserette Zorgt voor U

Foto: Marlise Steeman

Vorig jaar al maakten we nieuwe stappen met De Wasserette, ons lokale samenwerkingsverband met
diverse partners in de regio rondom onze standplaats Amsterdam: Amsterdam-Noord: Tolhuistuin,
Almere: Corrosia en Purmerend: de Verbeelding. In 2018 voegde Schouwburg Het Park in Hoorn zich bij
deze reeks. Het doel van De Wasserette is steeds: het bevorderen van sociale cohesie in een buurt.
Samen met onze ketenpartners, de lokale podia, heeft De Wasserette tussen eind april en begin juni
2018 op vijf verschillende locaties in Amsterdam-Noord, Purmerend, Almere en Hoorn aangetoond
nieuw publiek te kunnen trekken, dit nieuwe publiek de waarde van kunst te kunnen meegeven en de
drempel naar het theater te verlagen.
Dit was alweer de 10e Wasserette-serie van schrijver Marcel Lenssen, regisseur Kees Scholten en
liedschrijver Jef Hofmeister. De knotsgekke buurtsoap over het wel en wee van het Wasserette-echtpaar
Koos en Yfon en hun bastaardhond Tarzan draait om de snel veranderende wereld om hen heen. Het
onderwerp dit seizoen was de zorg. De vader van Yfon is hulpbehoevend geworden. Ze neemt hem in
huis. En als heuse mantelzorgers storten Koos, Yfon en Tarzan zich op hun taak. Met name voor Yfon niet
zo eenvoudig omdat ze een moeizame verhouding heeft met haar vader. Met als vanouds weer live
gespeelde reclameboodschappen van buurtondernemers, gasten uit de wijk die als zangers, dansers,
muzikanten of voorlezers het entertainment voor de hulpbehoevende oude man verzorgen en nieuwtjes
uit de buurt, aangedragen door vrijwilligers en stakeholders of gehaald uit de buurtbladen.
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Nieuw dit jaar was de samenwerking met Nelleke Zitman, directeur van acteursopleiding de Trap uit
Amsterdam. Zij regelde elke week een geschikte student om een wijkverpleger te spelen; een reflectie
van de realiteit waarin steeds wisselende verzorgers aan het bed komen. Voor de stagiaires van de Trap
een zeer leerzame ervaring. Een dag repeteren en dan meteen: doen. Dat alles te midden van het
acteergeweld van vaste Wasserette-acteurs Martijn Crins, Rogier Schippers en Huug van Tienhoven, die
na jaren ervaring inmiddels in hun personages “wonen”.
Het thema: zorgen voor je hulpbehoevende ouders, bleek heel vruchtbaar voor het Wasserette format.
Het bracht hilariteit, pijnlijke ontboezemingen, genante momenten en ontroering. Maar het grote
geheim van De Wasserette blijft toch dat de toeschouwers het gevoel krijgen dat het allemaal echt bij
hen om de hoek plaatsvindt en dat zij er thuis zijn. Door de locatie, middenin de wijk, de bijdragen van
gasten en buurtondernemers, maar ook door het coproduceren met het plaatselijke theater dat de
contacten legt en vrijwilligers inzet. Dat moet allemaal wel worden aangestuurd. En dat deden onze
producenten Carolien Beenhakker en Jeditah Vermeulen geweldig.
Omdat het thema de zorg zo universeel is en immer actueel blijft, zien we mogelijkheden om deze serie
ook op andere plekken – in iets aangepaste vorm – door te spelen. Het plan is een reprise te doen in
januari-februari 2020 en nieuwe theaters als partners te betrekken die deze serie als kennismaking
kunnen neerzetten. De Drom in Enkhuizen is daarvoor al aan boord, en er is serieuze belangstelling
vanuit andere theaters in Noord-Holland en Flevoland.

Foto: Marlise Steeman
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Krotoa, Eva van de Kaap

Krotoa, Eva van de Kaap maakten we in co-productie met Artscape Theatre Centre in Kaapstad, een
organisatorisch haast ondoordringbaar fort, maar met de bevlogen CEO Marlene Leroux als advocate
voor het project (binnen die organisatie en daarbuiten) kregen we de coproductie uiteindelijk goed van
de grond.
De voorbereidingen voor het Zuid-Afrika avontuur waren al in 2016 gestart op het Afrovibes festival in
Amsterdam. Daar spraken we Mark Fleischman en Jay Pather, beiden theatermakers en dramadocenten
uit Kaapstad, en Marlene Leroux de CEO van het Artscape Theatre Centre. De Westkaap bleek de
aangewezen plek om de postkoloniale relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika verder uit te diepen: van
alle Zuid-Afrikaanse steden is Kaapstad de plek waar de geschiedenis van de Nederlandse koloniale
aanwezigheid het meest tastbaar is. Er loopt een directe lijn vanaf de landing van Riebeeck naar de
actuele problemen in de Zuid-Afrikaanse samenleving. De geschiedenis van van Riebeeck en zijn
dienstmeisje Krotoa werd mede daardoor ons onderwerp.
In 2017 volgde een werkreis naar Zuid-Afrika, waar wij regisseur Basil Appollis bereid vonden om met ons
dit avontuur aan te gaan. Net als het Volksoperahuis schuwt hij in zijn regies de vertelling en abrupte
Brechtiaanse overgangen niet. Via Basil haalden we ook journalist/filmmaker/toneelauteur Sylvia
Vollenhoven aan boord, omdat we gezamenlijk vonden dat het verhaal van Krotoa door de ogen van een
vrouw verteld moest worden. Sylvia had al eerder een roman over haar Khoi achtergrond geschreven en
was vanuit haar Khoi-activisme uitermate gemotiveerd om een script voor de voorstelling te schrijven
dat de vrouwelijke kant van het verhaal zou laten zien. Ook betrokken we rymkletsproducent, performer
en Khoi-activist Frazer Barry uit Kleinmond als muzikant, componist en acteur bij het project.
Jef maakte in februari 2018 een werkreis naar Kaapstad om met Frazer te werken aan composities. Hij
merkte dat de muziek van Frazer niet ver af ligt van zijn eigen stijl waarin Krontjong, Hawaiian en
Europese invloeden zijn verweven. Na lange jamsessies in Frazers studio in Kleinmond legden zij de basis
voor het muzikale idioom van de voorstelling. Door Frazer zelf ontworpen instrumenten als de kelpboog
en de blikviool vulden het instrumentarium van accordeon, percussie en gitaar aan. Ook vond Jef met
5
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regisseur Basil Appollis de jonge actrice Bianca Flanders voor de rol van Krotoa. Tevens werd die tijd
benut voor een schrijfworkshop met auteur Sylvia Vollenhoven (in de kamer van Jan van Riebeeck op het
Kasteel in Kaapstad!), op basis waarvan zij het script kon schrijven. Daaruit kwam onder meer ons idee
voort om het historische verhaal van commentaar te voorzien via scènes in het heden: door het stuk te
situeren op een filmset waar een Nederlandse acteur en een Zuid-Afrikaanse actrice elkaar ontmoeten.
Hij speelt van Riebeeck en zij Krotoa en tussen de filmscènes door reflecteren zij daarop in het hier en
nu. Zodoende werd de historie niet alleen lineair verteld, maar kon ook de verbinding met de actualiteit
gemaakt worden. Sylvia doorsneed verder de scènes met op Griekse koren geïnspireerde commentaren,
door Jef en Frazer op muziek gezet. Haar werkwijze zorgde voor een voor het Volksoperahuis nieuwe
dramaturgie, waarbij de tekst leidend is en de muziek een meer dienende rol speelt. De samenwerking
bracht leerzame ervaringen; een direct gevolg van ons adagium om te willen vertellen met in plaats van
vertellen over.

Foto’s: Koert Tomasini

Het Volksoperahuis betrok daarna de vaste ontwerpers (Gé Wegman, licht; Robert van der Hoop/Bas
Peeters, decor) bij de productie. Er werd een digitale, intercontinentale communicatielijn opgezet om de
plannen over vormgeving en productie rond te kunnen kaatsen tussen vormgevers in Amsterdam en
regisseur en de lokale productieleider in Kaapstad. Frazer en Jef hielden via het uitwisselen van
soundfiles op muzikaal gebied contact. Het gebruik van boventitels was een belangrijk punt in de
vormgeving: deze moesten onderdeel van het toneelbeeld worden. In Krotoa Eva van de Kaap worden
nl. vier talen gesproken: Nederlands, Engels, Afrikaans en Namaa.
In juli maakten we de voorstelling in Kaapstad met een aantal try-outs als opmaat voor de
voorstellingenreeks in Nederland. In oktober is er in NL een week gemonteerd in Corrosia en volgde de
tournee van voorstellingen in de reguliere theaters. Daarnaast hebben we ingezet op speelbeurten van
Krotoa op plekken waar een achterban bestaat van in Zuid-Afrika geïnteresseerden. We zochten
verbinding met aan Zuid-Afrika gerelateerde festivals en locaties zoals Afrovibes, Festival voor het
Afrikaans, het Van Riebeeckhuis/Café Andries in Culemborg (het café van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar
Andries Botha), en Nuweland, een galerie met Afrikaanse kunst. Waar het ondoenlijk was om het
integrale stuk aan te passen aan de locatie, brachten we een puur muzikale versie.
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Rond Krotoa bouwden we ook een uitgebreid randprogramma en zochten daarbij de samenwerking met
partijen als het Zuid-Afrikahuis (met vertoningen van en gesprekken over de in Zuid-Afrika veel
bekritiseerde speelfilm Krotoa), Festival voor het Afrikaans (gesprek over meertaligheid), Afrovibes
(debat over land, Krotoa’s auteur Sylvia Vollenhoven hield op basis van haar research de keynote speech
over Land and the Archive), Podium Mozaïek (in hun serie over gedeelde geschiedenis nodigden we
historicus Bart de Graaff uit voor een lezing over het Khoi volk), de UvA, Universiteit van Groningen
(bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde Margriet de Waal deed een aantal inleidingen voor
ons en betrok ons bij een symposium over de Zuid-Afrikaanse hiphop cultuur waar de bij Krotoa
betrokken muzikant Frazer Barry deel van uit maakt). Naast deze vrij inhoudelijke randprogrammaonderdelen was er natuurlijk ook het lichtere werk: muzikale inleidingen door Jef en Frazer, een ZuidAfrikaans diner op toneel, Q&A’s naderhand. Het randprogramma bracht voor het publiek zo de
gedeelde geschiedenis op verschillende manieren dichterbij.

Foto: Jochem Jurgens

In februari 2019 hadden we een reeks voorstellingen van Krotoa bij Artscape in Kaapstad, die we in deze
terugblik op 2018 vast willen meenemen, omdat we daar aan den lijve ervoeren hoe enorm deze
episode uit de gedeelde geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika daar leeft . Iedereen kent er van
Riebeeck. In Nederland bleek de geschiedenis veel minder bekend. Dat verschil merkten we ook in de
publieksbezoek en persaandacht: in Zuid-Afrika waren alle voorstellingen meer dan uitverkocht en had
de voorstelling heel veel aandacht in de pers, op radio en (nationale) TV. Ook de Nederlandse
7
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ambassade in Zuid-Afrika gaf aan het thema belangwekkend te vinden en de voorstelling als voorbeeld
ziet voor hun culturele beleid: het idee van vertellen met zien zij als enorm waardevol, en het luisteren
naar daarbij nog meer. Er was in het algemeen veel waardering voor de manier waarop het
Volksoperahuis dat in dit project heeft gedaan.

Scheveningse Kuren

Foto: Emi Barendse

Na de succesvolle volksopera De Vloek op Scheveningen (2016) vroeg het Zuiderstrandtheater aan
hetzelfde artistieke team wederom een volksopera te maken met de Scheveningse bevolking. Dit keer in
het kader van 200 jaar Badplaats en met de uitdrukkelijke wens om er meer “kleur” in te brengen. Het
Volksoperahuis als co-producent en Kees Scholten als regisseur werden ondermeer gevraagd vanwege
de ervaring in het werken met communities (zoals in De Wasserette) en met niet-Nederlandse culturen.
De overige leden van het artistieke team waren: schrijver Sjaak Bral, community-art collectief Kwekers in
de Kunst, Het Residentie Orkest, De Dutch Don't Dance Division en Jeugdtheaterschool Rabarber.
Werkwijze in het kort: Sjaak Bral schreef een synopsis, Rick Schoonbeek van Kwekers in de Kunst zocht
voor amateurs zingbare muziek uit het operarepertoire. Sjaak schreef op basis daarvan het libretto.
Centraal stond een projectkoor van 130 Scheveningers. Zij repeteerden wekelijks, gedurende een aantal
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maanden. De laatste drie weken voor de première kwamen solisten, dansers, en kinderen erbij en
uiteindelijk ook het orkest, en Kees Scholten regisseerde dit alles.
De wens om ook de Afro-Caribische bevolking van Scheveningen en Den Haag bij het project te
betrekken leverde het volgende op: in het verhaal vermengde Sjaak Bral de highlights van 200 jaar
badplaats – de komst van het eerste badhuisje, de bouw van het Kurhaus, de dreigende sloop ervan –
met een sprookje over een in Curaçao vrijgekochte slavin, die trouwde met de Scheveningse bouwer van
het eerste badhuisje. Met natuurlijk de nodige perikelen rond dit huwelijk. Na drie bedrijven eindigt het
geheel in het hier en nu met een Schevenings-Curaçaose bruiloft in het Kurhaus.
Kees bracht de in Den Haag wonende Curaçaos-Nederlandse zangeres Susan Malaika Bailey mee, die
eerder in de Volksoperahuis productie Greaseman speelde, voor de hoofdrol naast tenor Marcel Rijans,
die via Kwekers in de Kunst was binnengehaald. Samen met haar zorgde hij ook voor een koor van
Curaçaose en Surinaamse zangers. Het lied: Overal op de Wereld zingt Heimwee van Volksoperahuiscomponist Jef Hofmeister uit de voorstelling Kerst in Paramaribo werd door Boudewijn Ruigrok van
Kwekers in de Kunst gearrangeerd voor het Residentie Orkest en kreeg een prominente plek in de
voorstelling. Ook een Danza van de Curaçaose componist Edgar Palm werd door het RO (voor het eerst
in Nederland) gespeeld. Verder de evergreen A Tardi Korsou ta Bunita van Rudi Plaate.
Er werden, behalve een aantal cabareteske steken van Sjaak over de vreemdelingenhaat in
Scheveningen, geen harde noten gekraakt. De voorstelling werd een vrolijke, fraai vormgegeven bonte
avond waar veel Scheveningers op af kwamen. Een enkeling liet verstek gaan vanwege het historisch niet
geheel kloppende verhaal en het feit dat de Curaçaose hoofdrol in Scheveningse klederdracht op het
toneel verscheen.
Het Volksoperahuis kijkt met trots terug op deze onderneming. Susan en Marcel zongen en speelden vol
overgave, de kinderen van DDDDD dansten geweldig, de meisjes van Rabarber straalden, Tessa Verbei,
met wie we eerder werkten in Almere aan Wasserette de Musical, maakte een prachtig decor en de lat
werd hoog gelegd door de mannen van Kwekers in de Kunst wat betreft de zang van het projectkoor en
het Caribische koortje zorgde voor de nodige momenten van ontroering.
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Greaseman

Foto: Jochem Jurgens

In het kader van het honderdjarige bestaan van de raffinaderij op Curaçao, de ISLA, produceerde het
Volksoperahuis in 2017 de voorstelling Greaseman, met muzikanten Walther Muringen en Konkie
Halmeier, en zangeres/actrice Susan Malaika Bailey. Een voorstelling die het waargebeurde verhaal van
deze mysterieuze man, de Greaseman, combineert met het prozaïscher verhaal van de olieraffinaderij op
het eiland en de ecologische gevolgen daarvan.
Na 27 speelbeurten in Nederland in 2017 werd de productie eind 2018 hernomen voor een slotserie van
6 speelbeurten op Curaçao. ANCO Multi Services coproduceerde, Teatro KadaKen faciliteerde, de
voorstellingen zelf vonden plaats in Teatro Norman de Palm (vh Luna Blou) in Willemstad.
Deze muzikale voorstelling vestigt de aandacht op de relatie tussen Nederland en Curaçao; zelfstandig,
maar wel binnen het Nederlandse Koninkrijk. Deze onduidelijke relatie levert van beide kanten spanning,
wrevel en ongelijkheid op, met name over de kwestie van de verantwoordelijkheid inzake de vervuiling
van de voormalige Shell-raffinaderij. Het Volksoperahuis legt met Greaseman in een theatrale context de
pijnpunten bloot met als doel bezoekers ertoe aan te zetten op andere manieren naar deze
problematiek te kijken. Met Greaseman wilde het Volksoperahuis op Curaçao de discussie rond de
raffinaderij een nieuwe impuls te geven.
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Levendige nagesprekken hadden we na de voorstellingen onder andere met havo/vwo bovenbouw
scholieren van het Radulphus College, het Kolegio Alejandro Paula (KAP) en het Albert Schweitzer College
en ook met vertegenwoordigers van actiegroepen en leden van het jongerenparlement.
Wat we eens te meer merkten, na Krotoa ook met deze voorstelling, is de impact die onze gedeelde
geschiedenis heeft op het lokale publiek. Door Greaseman op Curaçao te spelen waren we – vrij letterlijk
- “in het probleem”, terwijl hier in Nederland de reacties voornamelijk gingen over de fantastische
muziek. Wat voor ons de vraag oproept: waarom is men hier in Nederland niet geïnteresseerd in de
eigen geschiedenis? En wat is onze rol daarin als theatermakers? Waar willen we onze postkoloniale
verhalen vertellen? Daar waar de geschiedenis zich het meest prangend manifesteert? Of juist daar waar
je wilt dat men zich van die geschiedenis bewust wordt?

De Moed om te Vertrekken

Foto: Veenstra Visueel

De Moed om te Vertrekken heeft een speciale plek binnen het Volksoperahuis-aanbod. Het is geen
voorstelling die is ingestudeerd met een mise-en-scène en een lichtplan puur gemaakt om in een theater
te spelen. Er is wel een aantal ingrediënten en een samenbindende vertelling die in losse streken de
11
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ontstaansgeschiedenis van de Tango vertelt, waarmee elke keer iets op maat wordt gemaakt afhankelijk
van de plek, maar ook van de rol die de voorstelling krijgt binnen bijvoorbeeld een danssalon.
Uitgangspunt vormen de Nederlandse vertalingen van Argentijnse tango's van Kees Scholten en de
composities van pianiste Margreet Markerink. Een aantal jaren geleden waren die Nederlandse
vertalingen de reden dat organisatoren van tangosalons aan Kees, zelf een amateur tangodanser,
vroegen om die liederen tijdens een salon in twee korte sets ten gehore te brengen. Om de aanwezige
dansers kennis te laten maken met de inhoud van de liederen waar ze al jaren op dansten, vaak zonder
te weten waar het over ging. Dat was toen nog in samenwerking met de inmiddels overleden pianist
Charles Janko. Later zong Kees als gast een aantal keren in het kwartet Tangata van Margreet Markerink,
en begon het idee te rijpen om een verhaal te maken rond de songs als historische spiegel voor de
menselijke kanten van het migratievraagstuk. Met miljoenen immers gingen Europeanen als
economische vluchtelingen naar de oevers van de Rio de la Plata. De vroege tango's verwoorden de
gevoelens die daarmee gepaard gingen, en gaan.
Dat verhaal met als titel De Moed om te Vertrekken vormt nu de basis van de optredens. Soms brengen
we die als verhaalvoorstelling, zoals in het Pianolamuseum in Amsterdam of Het Muzieklokaal in Utrecht,
maar soms ook bij een tango salon als El Compas in Haarlem, of het festival Corrosia Danst, als inspiratie
voor de aanwezige dansers om inderdaad op te dansen.
Het verhaal en de liederen worden afgewisseld met instrumentale composities van Margreet, waardoor
de Moed om te Vertrekken het karakter krijgt van een theatraal concert. Via Margreet kwamen ook de
violisten Emmy Storms en Gustavo Cambrera erbij. Zij zorgen met hun improvisatietalent en muzikaliteit
voor de enorme weemoed die huist in de tango.
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3. PR- & MARKETING – ONS PUBLIEK IN 2018
In 2018 bereikten we 8603 bezoekers met onze reguliere voorstellingen en 322 met de overige
voorstellingen. Dat is 305 bezoekers minder dan gemiddeld begroot in onze meerjarenaanvraag, maar
aanzienlijk meer dan in 2017, toen we 3439 bezoekers bereikten. Het gemiddelde aantal bezoekers van
de reguliere voorstellingen is dit jaar gestegen van 75 naar 110 p/v. Het succes van De Wasserette en van
de grote zaal voorstellingen van Scheveningse Kuren droeg daar aan bij. Het bezoek aan Krotoa, Eva van
de Kaap bleef met een gemiddelde van 45 bezoekers p/v achter bij de verwachtingen, en kwam deels
ook door de keuze om op onbekende, kleinere, plekken te spelen. Hieronder meer over de doelgroepen
per voorstelling en hoe we deze hebben benaderd.

Buurtsoap De Wasserette Zorgt voor U
De buurtbewoner is de doelgroep, in een mix van oude bewoners en nieuwkomers. Deze doelgroep
hebben we vanuit de vijf verschillende speelplekken kunnen bereiken doordat wij de verhalen van de
buurt serieus nemen, een plek in de soap geven en we de lokale ondernemers aan ons binden en hen
daarmee mede-eigenaar van het concept maken. In de publiciteit en marketing hebben we het anders
aangevlogen dan we het voor het normale kleine-zalencircuit zouden doen.
Lokale TV, buurtkranten, websites moesten alle gemobiliseerd worden, en dit moest langs persoonlijke
weg. Er zijn vanaf februari 2018 vele gesprekken gevoerd met buurtwerkers van o.a. Dock Noord,
Stichting 50 jaar Molenwijk, woningcoöperatie De Alliantie, zorginstellingen, buurtbewoners en
buurtvrijwilligers om de promotie te optimaliseren en daarop af te stemmen.
Uiteraard is er ook weer intensief samengewerkt met de marketingafdelingen van onze co-producenten
(De Verbeelding, Het Park, Tolhuistuin, Corrosia). Bezoekers van de voorgaande edities zijn op de hoogte
gesteld van het nieuwe seizoen. Per speellocaties zijn er persberichten rondgestuurd in de regio, is er
regionaal geadverteerd op zowel sociale media als in de wijkbladen en zijn er posters en flyers verspreid,
vormgegeven in de herkenbare Wasserette huisstijl. Voor De Wasserette is een speciaal facebook- en
instagram account actief.
Nieuw dit seizoen was de samenwerking met Theaterschool de Trap. In elke aflevering speelde één
student mee in de rol van wijkverple(e)g(st)er. Al deze spelers hebben hun deelname aan De Wasserette
actief gepromoot binnen hun netwerk, wat zorgde voor een nieuwe, jonge bezoekersstroom.
We kijken met grote tevredenheid terug op het aantal bezoekers en de bezoekersmix in Café de Bult
(Amsterdam Noord), Corrosia (Almere) en Café Het Gouden Hoofd (Blokker/Hoorn). Op de
laatstgenoemde locatie streken we dit jaar voor het eerst neer en hebben we een goede publieksbasis
weten te leggen. We kijken ernaar uit om het publiek op deze locatie verder uit te breiden en hebben er
vertrouwen in dat dit gaat lukken met hulp van de contacten die we in de buurt hebben gelegd. De
intentie om nog een seizoen te programmeren/co-produceren in 2019 is uitgesproken door Het Park.
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Aandachtspunten voor volgend jaar zijn Purmerend en Molenwijk, op deze locaties bleven de
bezoekersaantallen wat achter. In de evaluatie met Theater de Verbeelding kwam naar voren dat apriljuni –tegen het einde van het seizoen- geen gunstige periode is i.v.m. de vele feestdagen/vakanties in
deze maanden. Daarnaast was het aantal herhaalbezoeken minder dan in 2017, wat kan betekenen dat
twee seizoenen Wasserette voor de bezoekers van het eerste uur wellicht genoeg was. We hopen dit
publiek de volgende editie weer voor ons te winnen, onder andere door op zoek te gaan naar een andere
speellocatie in Purmerend. Om een beeld te kunnen geven van de sfeer, het publiek en de reacties, heeft
Saskia Habermann en mini-docu gemaakt: https://vimeo.com/289097320

Krotoa, Eva van de Kaap
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met het benaderen van multiculturele
doelgroepen. Hierbij combineren we de juiste netwerken en media met het organiseren van
randprogramma’s waarin mensen uit de doelgroep zelf aan het woord komen of het randprogramma
zelfs geheel vormgeven. Deze mix van publiciteit voeren in de juiste circuits en tegelijkertijd een
randprogrammering opzetten mét mensen uit deze circuits, heeft ook voor Krotoa, Eva van de Kaap
weer zijn vruchten afgeworpen.
Ook het direct in contact treden, voorafgaand aan of na afloop van de voorstelling en het op zulke
momenten verzamelen van e-mailadressen, past heel goed bij het ‘nooit afgaan’ principe van Het
Volksoperahuis. Bij ons vindt de publieksbinding op de speeldagen plaats op twee momenten: in de
aanloop naar de voorstelling door middel van al onze communicatiemiddelen en speciale acties en na
14
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afloop als het publiek uitgenodigd wordt om op het podium of in de foyer met de spelers van gedachten
te wisselen.
Wel bleek het in Nederland een uitdaging om voor deze voorstelling het potentiële (nieuwe) publiek
binnen de Zuid-Afrikaanse community aan ons te binden. De keuze om te werken met een ZuidAfrikaanse schrijver en regisseur had hier niet zomaar het beoogde effect. We merkten dat er alsnog
weinig vertrouwen was dat in deze voorstelling over Krotoa het Zuid-Afrikaanse perspectief voldoende
tot zijn recht zou komen. Gelukkig vonden we in het Zuid-Afrikahuis een enthousiaste en betrokken
partner, die door veel aandacht te geven aan de context van deze voorstelling, er echt voor heeft
gezorgd dat we het onderste uit de kan hebben kunnen halen. Onze aanwezigheid tijdens het goed
bezochte Festival voor Afrikaans in De Brakke Grond heeft hier ook zeker aan bijgedragen, evenals een
marketingsamenwerking met Afrovibes.
Schrijfster Sylvia Vollenhoven over de noodzaak van de voorstelling:
…Vollenhoven vindt het belangrijk dat het stuk in Nederland wordt opgevoerd. “Mensen moeten snappen
dat je het heden niet kunt losmaken van het verleden. Het is voor Nederlanders moeilijk te accepteren dat
zij op een bepaalde manier verantwoordelijk zijn voor wat mijn voorouders is aangedaan.”…
https://voertaal.nu/sylvia-vollenhoven-je-kunt-het-heden-niet-losmaken-van-het-verleden/
Ook hebben we dit keer extra hard moeten werken om onze Volksoperahuis-achterban te overtuigen
naar de voorstelling te komen. We hebben ervaren dat de connectie Nederland – Zuid-Afrika vooralsnog
minder vanzelfsprekend is dan bijvoorbeeld die tussen Nederland – Suriname of Indonesië – Nederland.
De noodzaak voor het vertellen van dit verhaal was voor velen niet direct voelbaar. Daarnaast heeft de
keuze om te werken met een regisseur en tekstschrijver uit Zuid-Afrika ervoor gezorgd dat we een deel
van ons publiek opnieuw voor ons moesten winnen.
Muzikant/componist Frazer Barry over de reactie van het publiek in Nederland:
…Barry is nieuwsgierig hoe het Nederlandse publiek op de voorstelling zal reageren. “Ik vraag me af of de
gemiddelde Nederlander beseft wat voor impact de Nederlanders gemaakt hebben, overal ter wereld,
maar vooral in Zuid-Afrika”, zegt hij. “Voor ons is de band met Nederland heel reëel. Wij hebben nog elke
dag met de nazaten van de Nederlanders te maken. Terwijl de Nederlanders zich daar helemaal niet van
bewust lijken te zijn.” Hij lacht goedmoedig. “Toen van Riebeeck zijn verversingspost stichtte, had hij geen
idee hoe lang het zou gaan duren. Maar driehonderd jaar later zitten wij nog steeds met de gevolgen.”
https://voertaal.nu/frazer-barry-ik-heb-ervoor-gekozen-om-khoi-te-zijn/
Omdat we de bovenstaande uitdaging al voorvoelden, zijn we op zoek gegaan naar
ontwerpers/videasten die konden zorgen voor krachtige beelden en content, om ons potentiële publiek
meer richting en duidelijkheid te geven over de inhoud van deze voorstelling. Omdat het door het
werken met een externe regisseur en schrijver qua marketingbenadering niet in het standaard
Volksoperahuis-hokje zou passen, hebben we besloten om in zee te gaan met andere ontwerpers en
makers dan voorheen.
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Voor de vormgeving van de affiches, flyers, facebookbanners etc. hebben we voor het eerst
samengewerkt met het prijswinnende Amsterdamse Bureau Merkwaardig. Zij hebben een krachtig beeld
ontwikkeld waarin de thematiek en de titel van de voorstelling helder naar voren zijn gekomen.
Uitgangspunt van het beeld is een schilderij van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Thenjiwe Niki Nkosi.

De voorstellingstrailer is gemaakt door Seppe Ovink : https://vimeo.com/294749461.
De trailer en het beeld zijn zowel in Nederland als in Zuid-Afrika (voor de voorstellingen in 2019) gebruikt
in de campagne.
Dat de context waarbinnen de voorstelling speelt een belangrijke rol speelt voor het publieksbereik, is
tijdens deze samenwerking heel helder geworden. Waar het in Nederland een uitdaging was om publiek
én pers over de drempel te krijgen, viel het in Zuid-Afrika bij de voorstellingenreeks in februari 2019
volledig en vanzelfsprekend op zijn plek. Aangejaagd door de Zuid-Afrikaanse publicist Allison Foat en de
Zuid-Afrikaanse cast en crew, is het gelukt om voor uitverkochte zalen te staan en was er aan
persaandacht geen gebrek. We hebben met de voorstelling zelfs het nationale nieuws gehaald. Het
verhaal van Krotoa leeft in Zuid-Afrika en er was behoefte aan een voorstelling waarin ruimte was voor
beide perspectieven.

Publieksreacties en pers
Nederland
16

Stempel voor identificatiedoeleinden.

“Your text and this representation of Krotoa was absolutely excellent! Só boeiend hoe jy en julle almal
saam soveel lae en variasie tussen historiese en onlangse tye vervleg. Krotoa se intrigerende ‘agency’ en
komplekse posisie word uitstekend verbeeld. Swartwit filmbeelde van geweld, maar ook van mense wat
al oor die Kaapse verhoudinge geteoretiseer het nav JvR se dagregister, het die reikwydte vanaf die
openingstoneel duidelik gemaak. Dat Krotoa/Eva op die verhoog van klere verwissel asof in ‘n backstage
kleedkamer het my laat dink aan my UvA-orasie 2003 waarin ek haar beskryf as SA se eerste
‘crossdresser’! Spel, musiek, die mengeling van Afrikaans, Nederlands, Engels - alles het meegewerk om
my op die punt van my stoel te hou. Well done, almal! Julle slaag uitstekend - en dit wil geodes wees! Dis
‘n geskiedenis met soveel moontlike slaggate en om daar só inspirerend mee te kon werk, verdien alle
lof.” - mw. prof. dr. E. (Ena) Jansen - Universiteit van Amsterdam

“Opening night on Thursday in Amsterdam. The world première of playwright Sylvia Vollenhoven Krotoa
- Eva van de Kaap, directed by Basil Appollis. It is trying to make sense of the past in the present day - a
compelling play with a strong but "meevoerende" performance by Bianca Flanders who carries the play
and shows Krotoa in all her strength and weakness. An amazing team effort with some great music
fusions. It deals with the many nuances of our past and present. A must-see - now touring The
Netherlands and in South Africa as of February next year.” - Anli Serfontein, South African Filmmaker &
Journalist living in Berlin.
“Fraai in deze voorstelling is de muziek die bepalend is voor de Zuid-Afrikaanse sfeer. Volksoperahuiscoryfee Jef Hofmeister speelt voornamelijk trekharmonica. De Zuid-Afrikaanse zanger, songwriter en
muzikant Frazer Barry bespeelt een aantal traditionele blaas- en percussie-instrumenten. Hun zang,
muziek en ritmes vormen een mooie ondersteuning van de sfeer.”- Theaterkrant
Zuid-Afrika
“The production Krotoa, Eva van de Kaap is a sensitive, awe inspiring, engaging yet chilling part of Cape
history that is told in the brilliant words of Sylvia Vollenhoven, and directed by multi talented Basil
Appollis. Bianca Flanders in the role of Krotoa moves fluidly through the centuries drawing you in to her
tragic world. Don't miss this superb piece of theatre playing to full houses at the Arena, Artscape.
Bravo!” - Anoniem
“My kop draai nog om alles wat ek vanaand oppie stage gesien het te absobeer… Al wat ek weet dat dit n
briljante produksie is en Dat die toneelspel absoluut uitstekend was…Was n wonderlike aand...Dankie” –
Estelle
“Krotoa, Eva van de Kaap was commissioned by Volksoperahuis, a theatre company in Amsterdam. It was
first staged in Holland last October to acclaim, ovations and “stunned silences”, said Sylvia and Basil in
an interview recently. I was also stunned by what played out before me. This has got to be one of the
best new South African scripts to have touched down on our stages. It’s a lean, pared down 80 minutes
of riveting theatre.” - The Cape Robyn, review
17
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Greaseman
Voor de tournee op Curaçao was de organisatie, en daarmee tevens de PR en marketing in handen van
onze Surinaamse partner ANCO Multi Services (Ann Hermelijn) en onze producer Djoere de Jong.
Greaseman heeft mede door hun inspanning lokaal in Willemstad ruime media-exposure genoten van
radio, krant en televisie. Via sociale media is er door bezoekers van de voorstelling ook veel aandacht
aan de voorstelling geschonken. Er is een after-movie en een fotoserie gemaakt door een samenwerking
met studenten van de Mediaschool Curaçao. Hiermee wilden wij de jongeren onderdeel maken van deze
muzikale en actuele voorstelling.

De Moed om te Vertrekken
Het tango-programma van Kees Scholten en Margreet Markerink (en soms met violiste Emmy Storms of
violist Gustavo Cabrera) is een programma dat doorlopend in ons aanbod zit. Het is een flexibel
programma (1 set, 2 sets, in combinatie met een danssalon of als avondvullend programma). Omdat
deze voorstelling veelal speelt in intieme settingen, op podia met een vaste achterban, is basis-marketing
meestal voldoende om publiek te trekken. Dit houdt in: aanlevering pr tekst, persbericht, beeld van
fotograaf Kasper Veenstra - Veenstra Visueel, aanmaken facebook event, social media posts en
advertenties (gerichte doelgroeptargeting), aanmelden voor online Tango-agenda’s als Torito.nl en
tangokalender.nl. Als er een danssalon voor of na het programma georganiseerd wordt, is de
betreffende dansschool een belangrijke marketingpartner.

4. ORGANISATIE
Tien jaar lang opereerde Het Volksoperahuis onder de vleugels van Theaterzaken Via Rudolphi (TVR) en
was Maarten van de Cammen de bevlogen zakelijk leider. Samen met artistiek leiders Hofmeister en
Scholten vormde hij de directie van de stichting. Eind 2017 gaf TVR aan een nieuwe koers te willen gaan
varen en zich meer te willen focussen op het begeleiden van nieuwe makers, jong talent. Het
Volksoperahuis dat in 2019 aan zijn 30-jarige jubileum toe is, paste niet meer in die visie, en ook voelde
TVR dat de specifieke manier van theatermaken van Het Volksoperahuis (dicht op de mens, vaak op
locatie) meer maatwerk vereiste wat betreft het vinden van de juiste speelplekken (anders dan de
reguliere theaters), dan zij binnen hun volle portefeuille konden waarmaken.
Een stapsgewijs proces van ontvlechting van de twee organisaties startte in januari 2018 met het
aantrekken van een nieuwe zakelijk leider. Dit werd Annet Huizing (o.a. Stand Up Tall, Tolhuistuin,
ICKamsterdam, Afrovibes Festival), die het gezelschap al kende van de samenwerking met de Tolhuistuin
aan de buurtsoap De Wasserette, waar zij de afgelopen jaren de fondsaanvragen voor verzorgde, en die
Via Rudolphi verder kende van de samenwerking met Stand Up Tall. Zij kreeg onder meer als opdracht
mee om de scheiding van organisaties in goede banen te leiden. Er volgde een aantal exit-gesprekken en
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een paar goede afspraken, en eind juni 2018 was de verzelfstandiging van Het Volksoperahuis een feit.
Op 2 juli overleed tot ieders verbijstering Maarten, veel te jong, een groot verlies voor zijn gezin, een
leegte voor cultureel Amsterdam, een schok voor Kees en Jef die op dat moment in Zuid-Afrika
repeteerden aan Krotoa, de productie die zij daar samen met Maarten hadden opgezet. Deze
voorstelling werd aan Maarten opgedragen.
Naast Annet Huizing was begin 2018 ook Nora Hulsink (o.a. Ragazze Quartet, September Me, Roode
Bioscoop, Flint) aangetrokken, als PR- en marketing medewerker. Samen met Annet werd zij
verantwoordelijk voor het aanboren van een nieuw circuit, en voor het nodige maatwerk. Dit kleine
team hield tot de zomer kantoor bij Via Rudolphi en kon in die tijd leunen op de daar aanwezige
historische Volksoperahuis-kennis en infrastructuur. Een goede manier om te bepalen wat van de
bestaande organisatie werkte en meegenomen kon worden naar de toekomst en waarvan afscheid
genomen kon worden. In de zomer verhuisde de organisatie naar een ruimte bij Tussen de Bogen in
Amsterdam Centrum, een kantoor/studio tussen andere creatieve bedrijven. Daar krijgt het team
ondersteuning van The Loft vof, project management for the arts , voor onder andere de bureautaken.
In het proces van transitie, en vanzelfsprekend ook in de lopende beleidszaken, werd het directieteam
bijgestaan door het bestuur, dat in 2018 bestond uit:
Taco Ruighaver

voorzitter

directeur Stichting de Vrolijkheid

José Manshanden

secretaris

directeur GGD Amsterdam

Gert Born
Ernestine Comvalius

algemeen lid
algemeen lid

docent levensbeschouwing en ethiek ROC
directeur van het Bijlmer Parktheater

Tijdens de laatste vergadering van het jaar,op 19 december 2018, is daarnaast toegetreden tot het
bestuur: Cor Stam, voorheen programmeur bij de De Verbeelding en Reuring.
Het bestuur is in 2018 viermaal formeel bijeengekomen en eenmaal informeel om het proces van
losmaking van TVR, dat naast organisatorische vanzelfsprekend ook financiële consequenties had, te
bespreken. Gedurende het jaar zijn er tevens bilaterale besprekingen tussen zowel zakelijke leiding en
bestuur als artistieke leiding en bestuur geweest, en is het bestuur betrokken geweest bij een aantal
gesprekken met TVR.
Het Volksoperahuis past de Code Cultural Governance toe. In 2010 is gekozen voor het bestuur+directie
model. In 2013 is het bestuur nieuw aangetreden en is dit model gehandhaafd. In maart 2017 is het
bestuur voor een volgende ambstperiode aangesteld en het rooster van aftreden is per 2018 gaan lopen.
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Code culturele diversiteit

Op alle vlakken draagt het Volksoperahuis bij aan culturele diversiteit. Vertaald in de vier P’s van de code
ziet dat er als volgt uit.
Het Programma van het Volksoperahuis zet nadrukkelijk in op diversiteit door de postkoloniale
thematiek die het gezelschap aansnijdt. Voor het Publiek voor deze serie voorstellingen zoekt het
Volksoperahuis een mix tussen mensen met een directe, vaak etnische, relatie tot de voormalige kolonie
en het reguliere theaterpubliek dat het gezelschap in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. In het
Personeelsbeleid van het gezelschap vindt de code zowel op de planken, achter de schermen als in het
bestuur een steeds beter verankerde plek. De Partners die het Volksoperahuis zoekt zijn voor wat betreft
de postkoloniale lijn heel doelgericht divers, zowel artistiek als op het gebied van met name de
publiciteit en marketing.

Fair Practice Code
Het Volksoperahuis onderschrijft de gedachten achter de Fair Practice Code omtrent goed
werkgeverschap en een goede beloning voor bij de organisatie betrokken zelfstandigen. Als
gesubsidieerd gezelschap is dit een onmiskenbare verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij de
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) helpt daarbij: dit is een belangrijke vraagbaak bij
werkgevers- of oprachtgeversvragen. Er is dan ook bewust voor gekozen het lidmaatschap ook na het
loskomen van TVR voort te zetten, en actief betrokken te blijven.

5. FINANCIEN EN PRESTATIES
Subsidie en overige externe financiering
Op basis van het “Meerjarige activiteitenplan Volksoperahuis 2017-2020” ontvangt het Volksoperahuis
per jaar €250.000 subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Deze subsidie is per 21-12-2017 met
1,50% geïndexeerd, wat voor de vier jaren een jaarlijkse verhoging van €3.750 oplevert, daarnaast is per
27-9-2018 een indexatie van 2,5% toegekend voor de jaren 2018, 2019 en 2020, een bedrag van € 6.250
per jaar De subsidie is opgedeeld in een vast en een variabel gedeelte. De vaste voet bedraagt €75.000,per jaar. De variabele voet bedraagt €2.500,- per te realiseren voorstelling. Het Volksoperahuis zet in
deze periode in op 70 activiteiten per jaar. Omdat het een meerjarige activiteitensubsidie is, worden de
in totaal 280 activiteiten over vier jaar verantwoord.
Naast de landelijke bijdrage van het FPK en de bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst via
Theaterzaken Amsterdam ontving het Volksoperahuis voor Krotoa, Eva van de Kaap een projectbijdrage
van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€20.000).Voorts waren de coproductiebijdragen van onze partners
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van belang: voor De Wasserette ontvingen we aan financiële bijdragen €33.500, voor Scheveningse Kuren
€9.000, voor Krotoa €4.000. Voor de tournee van Greaseman naar Curaçao noteerden we € 13.260 aan
bijdragen, onder andere via Prins Bernhard Cultuurfonds Curaçao. Daarnaast droegen verschillende
partijen in natura bij – een gekapitaliseerd bedrag van€ 3.716.

Gerealiseerde prestaties 2018
Het Volksoperahuis heeft in 2018 9 producties gerealiseerd waarvan één nieuwe (internationale) coproductie Krotoa, Eva van de Kaap (een samenwerking met Artscape Theatre Centre in Kaapstad), vijf
nieuwe coproducties onder de De Wasserette in samenwerking met De Tolhuistuin in Amsterdam,
Theater Corrosia in Almere, Theater de Verbeelding in Purmerend en Schouwburg Het Park in Hoorn, en
Scheveningse Kuren, een nieuwe coproductie met het Zuiderstrandtheater, Kwekers in de Kunst en het
Residentieorkest. Verder namen we Greaseman in reprise in coproductie met ANCO Multi Services in
Suriname, en tenslotte brachten we de reprise van het evoluerende tangoprogramma De Moed om te
Vertrekken.
De tournee van Krotoa heeft in 2018 en in Zuid-Afrika 3 reguliere voorstellingen opgeleverd en in
Nederland 24: namelijk 19 in de theaters en 2 op bijzondere locaties en daarnaast presenteerden we met
de muzikanten van Krotoa tijdens de tournee in Nederland nog 2 maal op festivals een muzikale versie
van de voorstelling, gecombineerd met muziek die de voorstelling niet gehaald had, en muziek uit het
repertoire van Frazer Barry. Deze optredens, bij het Festival voor het Afrikaans en het Afrovibes Festival,
beschouwen we – niet alleen vanwege de duur van het programma maar ook vanwege de specifieke
inbreng van onze internationale cast en het nieuwe publiek dat we ermee hebben bereikt – als reguliere
voorstellingen. De drie optredens op het Gluren bij de Buren Huiskamerfestival in Houten – gespeeld op
dezelfde middag - nemen we samen als 1 regulier optreden.
De Wasserette kende dit jaar 5 locaties en speelde op elke plek 6 maal, en bracht in november
andermaal een bezoek aan Almere om daar de Sint te verwelkomen, samen goed voor 31 voorstellingen.
Scheveningse Kuren en De Moed om te Vertrekken speelden elk 6 reguliere voorstellingen. Greaseman
speelde 4 reguliere voorstellingen op Curaçao, 2 schoolvoorstellingen en 1 muzikale voorstelling.
Het Volksoperahuis realiseerde zo in totaal 77 reguliere voorstellingen.
Voorts waren er nog 3 muzikale optredens van de Krotoa cast die geïntegreerd waren in een breder
programma, zoals bij Bijlmer Boekt, en de slotavond van het Festival voor het Afrikaans. Deze
beschouwen we als overige activiteiten. Tenslotte organiseerde Het Volksoperahuis 15 educatieve
activiteiten rondom Krotoa.

21

Stempel voor identificatiedoeleinden.

Reflectie op de geleverde prestaties
In 2017 speelden we door onvoorziene omstandigheden 46 voorstellingen. 2018 was wat dat betreft een
veel beter jaar: we lopen- met in 2018 7 reguliere voorstellingen bovenop de verplichte 70 - langzaam in
op het opgelopen tekort aan speelbeurten, maar hebben wel een taak liggen voor de komende twee
jaar.
De EIQ was in 2018 27,8%, iets beneden de bepaalde norm van 30%, maar toonde wel een stijgende lijn
ten opzichte van vorig jaar (22%). Dat we ook in 2018 beneden de 30% bleven had een aantal oorzaken.
Ten eerste is er de laagdrempeligheid die we willen vasthouden voor voorstellingen als De Wasserette.
De doelgroep in buurten als de Van der Pekbuurt of Molenwijk in Amsterdam Noord heeft vaak geen
cent te makken, en het is juist voor deze groep dat we deze voorstellingen maken. De prijzen houden we
voor deze voorstellingen bewust laag, en we bieden kortingen door middel van strippenkaarten, en op
vertoon van stadspas of huisvuilpas. De publieksinkomsten uit de 31 voorstellingen van de Wasserette
(bijna 25% van het totaal aantal voorstellingen) zijn dus relatief laag.
Ook moeten we helaas constateren dat het kleine zalen circuit waar wij spelen steeds minder te
besteden heeft en overgaat tot partage-afspraken, vaak ook zonder garantie te bieden. De recente
noodkreet vanuit de VVPN (te weinig geld om landelijk aanbod te blijven programmeren) sluit daarbij
aan, net zoals deze aansluit bij onze ervaring in de laatste paar jaar dat we onze voorstellingen steeds
minder in de vlakke vloer theaters in den lande kunnen afzetten. Weliswaar slaagden we er in 2018 in
om ook buiten dit circuit te spelen, maar ook die nieuw gevonden plekken hebben vaak te weinig
middelen voor een fatsoenlijke uitkoop, terwijl de kosten van het maatwerk dat wij op deze plekken
leveren relatie hoog zijn.
In 2018 speelde voorts mee dat we minder inkomsten hadden uit de private fondsen dan verwacht,
terwijl aan de andere kant de FPK bijdrage met een fiks bedrag geïndexeerd werd. Als financiële extra
armslag zeer welkom, natuurlijk, maar deze verhoging beïnvloedt de EIQ onverwachts in negatieve zin (in
ons geval met 0,7 procentpunt), omdat de balans publiek-privaat anders uitslaat.

Exploitatieresultaat en financiële positie
Het exploitatieresultaat over 2018 is € -10.870. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve die
daarmee op een batig saldo van € 22.553 komt. Hiermee heeft het Volksoperahuis een kleine financiële
reserve, echter is het bestuursbeleid om de reserve in de komende twee jaren terug te brengen naar het
niveau van 2016, opdat er voldoende buffer is voor onvoorziene tegenslagen. In 2019 zullen de positieve
effecten van de verzelfstandiging en zakelijke heroriëntatie daar een rol bij spelen.
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Liquiditeit
De liquiditeit (de vlottende activa t.o.v. kort vreemd vermogen) is iets gedaald van 2,60 naar 2,53
waarmee de stichting ruim voldoende in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De
solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totale passiva) is ten opzichte van vorig boekjaar gedaald van 0,21
naar 0,16. Dit houdt ogenschijnlijk een risico in voor verstrekkers van vreemd vermogen. Zowel de
gunstige liquiditeitsratio als de lage solvabiliteit worden namelijk deels veroorzaakt door het FPK
startvoorschot dat als een langlopende schuld is geboekt. Dit zorgt enerzijds voor een hogere
liquiditeitspositie, anderzijds drukt het de solvabiliteit door een hogere passiva kant.
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen t.o.v. totale baten) is gedaald van 0,09 naar 0,05 waar een
ratio van 0,10 gewenst is om tegenvallers uit het eigen vermogen te kunnen opvangen. Dit heeft de
nodige aandacht van het bestuur.
De WNT
Conform de Wet Normering Topinkomens is een verdere toelichting op de bezoldiging van de
topfunctionarissen niet van toepassing.

6. IMPACT EN STAKEHOLDERS
Het Volksoperahuis streeft er naar om grote thema’s op toegankelijke wijze met het publiek te delen.
Lokaal, zoals met De Wasserette, is de impact op kleinschalig sociaal-maatschappelijk niveau: actuele
maatschappelijke vraagstukken worden aan de kaak gesteld en met humor gebracht, en treffen zo doel.
Doordat de vraagstukken die er in worden aangeroerd dichtbij spelen, in een buurt zelf of net om de
hoek, raken de voorstellingen ons publiek direct.
Ook de impact van onze postkoloniale voorstellingen is, daar waar de thematiek dicht op de huid zit van
de toeschouwer en daar waar we met deze voorstellingen “midden in het probleem” spelen, groot.
Wanneer er wat historische of geografische afstand is tot de aangeroerde kwestie, zoals bij de tours van
Greaseman en Krotoa in Nederland, is de impact niet zozeer van een sociaal-maatschappelijke orde,
maar laat bijvoorbeeld de muzikale beleving de meeste indruk achter.
Onze twee artistieke beleidslijnen kennen uiteenlopende stakeholders. Bij De Wasserette zijn dat in de
eerste plaats de co-producerende partners: de vier theaters. Direct daaromheen liggen de grotere
organisaties die zich aan het project verbinden, zoals De Alliantie in Amsterdam- Noord, de Rabobank in
Purmerend, de zorginstellingen inde verschillende steden. Ook zijn het de kleine ondernemers die een
advertentie in de buurtsoap inkopen, en de (culturele) organisaties die de kans krijgen een rol te spelen
in een buursoap-voorstelling. Tevens zien wij de vakopleidingen als de AHK Toneelschool en De Trap als
stakeholders.
Bij de postkoloniale voorstellingen zijn de stakeholders, naast de theaters, ook de organisaties die zich
verbinden aan het (rand-) programma, zoals in 2018 voor Krotoa het Zuid- Afrikahuis, de Afrikaanse
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festivals, de universiteiten. Internationaal gezien zijn voor Greaseman onze partners Anco Multi Services
en Teatro KadaKen belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het Mediacollege op Curaçao en de verschillende
scholen die de voorstelling bezochten. In Zuid-Afrika is het Artscape Theatre Centre onze voornaamste
stakeholder, en na onze tournee in februari 2019 kunnen we daar het Consulaat in Kaapstad en de
Ambassade in Pretoria aan toevoegen, alsmede Dutch Culture in Amsterdam.
Wat betreft de fondsen: een aantal van hen zijn doordat zij regelmatig bijdragen, belangrijk geworden,
zoals het Fonds Podiumkunsten, het AFK, VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

7. ANALYSE VAN KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR HET VOLKSOPERAHUIS

Urgente thema’s en herkenbaarheid artistieke lijn
Onze postkoloniale serie – hoe goed inhoudelijk onderbouwd, en hoe maatschappelijk urgent ook -zorgt
voor zowel kansen als bedreigingen. Er liggen mooie kansen om deze voorstellingen in het buitenland te
spelen, zoals we gemerkt hebben bij het spelen van Greaseman op Curaçao en van Krotoa in Kaapstad –
het werk valt daar perfect op zijn plaats, en de vraag naar meer klinkt er luid, vanuit zowel theaters,
festivals, scholen en ondersteunende organisaties als de ambassades. In Nederland blijkt het moeilijker
om programmeurs en ons publiek te overtuigen van de urgentie van deze verhalen in de Nederlandse
context. Dat een jongere generatie makers aan zet is om postkoloniale thema’s aan te kaarten zorgt
wellicht voor een verdringing op de toch al krappe markt, waarbij programmeurs al gauw kiezen voor
nieuw Nederlands talent boven het hier onbekende maar ervaren buitenlands talent, waaraan wij zelf
ons vertrouwen binnen deze projecten geven. Van vertellen over naar vertellen met – dat is ons adagium,
en we geloven daar 100% in. Voor ons als makers van Volksoperahuis betekent het echter ook: toelaten,
flexibel zijn, de ruimte geven. Het artistieke stempel dat een uitgenodigde maker zet op een productie
komt van tijd tot tijd in conflict met de signatuur van Het Volksoperahuis. Het definiëren van een voor
onze afnemers herkenbare lijn vereist dan extra inspanning.

Samenwerking en jonge aanwas
Voor het concept van De Wasserette liggen er kansen in de uitbreiding van het aantal
samenwerkingsverbanden en speelbeurten. Dat geldt voor de hierboven genoemde reprise van de serie
De Wasserette Zorgt voor U (2018) op andere plekken in Noord-Holland en Flevoland als eerste
kennismaking met het concept, maar ook voor mogelijkheden om op de academies studenten met onze
manier van maken in en met de buurt in aanraking te laten komen. Kansen zien we ook in het betrekken
van jong talent bij ons werk, zoals we dat dit jaar deden met de studenten van De Trap. Via deze wegen
willen we meer jong talent gaan betrekken bij ons werk. Op dit moment constateren we dat de huidige
artistieke leiding –behalve de incidentele samenwerkingen binnen afzonderlijke voorstellingen- nog geen
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jonge aanwas in haar kielzog heeft. Voor de continuïteit van de organisatie op de lange termijn is het
belangrijk daar wel op in te zetten. Het betrekken van jonge makers betekent immers ook het bereiken
van jongere doelgroepen.

Eigen inkomsten
Overaanbod op de vlakke vloeren is hierboven al even ter sprake gekomen. Kansen voor ons om dat te
pareren liggen op het gebied van het vinden van minder gebruikelijke speelplekken. Daar hebben we in
2018 een aanvang mee gemaakt en dit ontwikkelen we in de komende jaren door. Aan deze nieuwe
aanpak kleeft echter ook een risico: dat het onvoldoende zal lukken een nieuwe markt aan te boren, of
dat het een te klein deel aan eigen inkomsten gaat opleveren.
Kansen liggen er in het verbeteren van de financieringsmix - we leunden in 2018 te veel op de publieke
middelen. Met een aanscherping van het artistieke beleid moet het mogelijk worden hogere inkomsten
uit de internationale coproducties te verkrijgen en een betere aansluiting te vinden bij een aantal van de
nationale private fondsen, met name die, die op sociaal-maatschappelijk en sociaal-cultureel vlak
opereren. Verder nemen we thans ons vriendenbeleid onder de loep en verwachten daar meer
inkomsten uit te kunnen genereren. Ook richten we onze aandacht op het vergroten van de inkomsten
uit sponsoring en crowdfunding. Met name De Wasserette leent zich daarvoor.

Eigen vermogen
In de afgelopen twee jaren zijn de tekorten in de exploitatie ten laste gekomen van het eigen vermogen.
Er is nu nog maar een kleine buffer om tegenvallers mee op te vangen. Het verder opdrogen van de
reserve zien bestuur en directie als een bedreiging voor de continuïteit van de organisatie. Het streven in
de komende 2 jaar is om het eigen vermogen met behulp van een betere financieringsmix in combinatie
met een efficiëntere overhead weer aan te vullen.

Vooruitblik 2019
In het meerjarenplan gaven we al aan dat we in 2019 even pas op de plaats maken wat betreft het
maken van nieuw werk in de aanloop naar een grote post-koloniale locatievoorstelling voor 2020. In
2019 is er in die serie dus geen nieuwe productie. In het verlengde van de successen van Krotoa en
Greaseman in Zuid-Afrika en op Curaçao focussen we wel op hernemingen in die landen, te beginnen bij
een serie van 10 voorstellingen van Krotoa bij onze partner Artscape in Kaapstad. Eind van het jaar
plannen we een reprise van Tambù voor met name scholen op Curaçao .
We werken de voorstelling De Moed om te Vertrekken verder uit naar een theatraal meer aangeklede
versie en nemen oud werk terug. In januari 2019 starten we met een reeks van De Hoer en de
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Moordenaar (uit 1999), en later in het jaar The Long and Winding Road (uit 2015). Bij onze achterban is
de vraag naar het succesvolle oudere werk groot, en we willen ons trouwe publiek graag aan ons
gebonden houden, terwijl we hen ook blijven betrekken bij de door ons nieuw ingeslagen wegen. Verder
spelen we net als vorig jaar De Wasserette weer op 5 locaties.
Vooruitblik langere termijn
Nu de organisatie, na afscheid genomen te hebben van Via Rudolphi, onder de nieuwe leiding op eigen
benen staat, is het zaak om een zowel zakelijk gezond als voor het publiek aantrekkelijk vervolgplan te
maken. In het eerste half jaar van 2019 zullen we dan ook de tijd nemen om zowel artistiek als zakelijk te
komen tot een beleid voor de periode na 2020. Daarin kijken we vooruit naar welke maatregelen we als
organisatie moeten treffen om een betekenisvol vervolg te geven aan de successen van de afgelopen 30
jaar.

26 maart 2019, namens het bestuur
Taco Tuighaver - voorzitter
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Begroting 2019 Stichting Het Volksoperahuis
BATEN

2019

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette

€

15.000

Uitkoop

€

13.000

1b Publieksinkomsten buitenland

€

3.200

1 Publieksinkomsten totaal

€

31.200

2 Sponsor inkomsten

€

12.500

€

45.000

Auteursrechten

€

1.500

Vrije omschrijving

€

1.950

subtotaal overige inkomsten

€

3.450

3. Totaal overige inkomsten

€

48.450

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)

€

92.150

€

2.500

Prins Bernhard Cultuurfonds

€

20.000

BNG Cultuurfonds

€

10.000

Vrije omschrijving 1

€

3.500

€

33.500

6 Overige bijdragen uit private middelen

€

36.000

7 Totaal eigen inkomsten

€

128.150

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

€

260.000

Amsterdams Fonds voor de Kunsten

€

30.000

Overige subsidies publieke middelen

€

15.000

subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen

€

45.000

€

305.000

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden
6c Bijdragen van private fondsen

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen

12 Overige bijdragen uit publieke middelen

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen
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14 TOTALE BATEN

€

433.150

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote

30%

Begroting 2019 Stichting Het Volksoperahuis
LASTEN

2019

1 Beheerslasten personeel
Directie & MT

€

29.250

Bureaustaf

€

8.000

Marketing fondsenwerving en relatiebeheer

€

9.750

Onkosten personeel

€

1.633

€

48.633

Huisvesting

€

11.400

Bureaukosten

€

17.000

Algemene publiciteit

€

2.500

Totaal beheerslasten materieel

€

30.900

3 Totale beheerslasten

€

79.533

Artistieke directie

€

36.000

Artistiek kader

€

3.750

Uitvoerend personeel

€

40.885

Productie

€

19.800

Techniek

€

6.966

Publiciteit

€

19.400

€

126.801

Artistieke directie

€

49.000

Uitvoerend personeel

€

52.900

Productie

€

15.000

Techniek

€

15.099

Publiciteit

€

7.000

Totaal beheerslasten personeel

2 Beheerslasten materieel

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding

Activiteitenlasten personeel uitvoering
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Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering

€

139.000

€

265.801

Decors / kostuums / rekwisieten

€

2.500

Techniek / electronica / huur apparatuur

€

2.750

Transport / reis / verblijfkosten

€

1.750

Huur ruimten

€

1.500

€

8.500

Decors - kostuums - rekwisieten - transport

€

19.600

Techniek - electronica - huur apparatuur

€

6.750

Sejours - reis - verblijfkosten

€

16.560

Locatie - inrichting

€

5.000

Immateriële productiekosten

€

4.500

Horeca

€

1.925

Overig

€

1.000

€

55.335

Publiciteit

€

18.250

PR

€

1.750

Totaal specifieke publiciteit

€

20.000

Educatieve activiteiten

€

2.000

Totaal activiteitenlasten materieel

€

85.835

6 Totale activiteitenlasten

€

351.636

7 TOTALE LASTEN

€

431.168

11 Exploitatie resultaat

€

1.982

Totale activiteitenlasten personeel

5 Activiteitenlasten materieel
Voorbereidingskosten

Totaal voorbereidingskosten

Uitvoeringskosten

Totaal uitvoeringskosten

Marketing
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