
Jan Pieter van Zijst/JP
Houdt van slapen. Is fan van 

Puccini en Enri-
co Caruso. Is van 
de wetenschap en 
de natuur. Zonne-
bloemen van Van 
Gogh vindt hij 
top. Is voor gren-
zen verleggen en 
tegen bang zijn.

Edmée Hijmans
Talenwonder met een voortdu-
rende glimlach. Altijd in be-

weging. Met 
haar handen 
tolkt ze. Bokst 
zich door de 
geschiedenis 
heen. Haar opa 
was grondleg-
ger van de 
EU. Boeddhis-
me en yoga. Is 

voor eten en tegen lijnen.

Bauwien van der Meer 
Sopraan met zalvend en toch 
doordringend mooi geluid.

Maakt cd’s met 
Eisler-muziek. 
Kan als atheïst 
heel goed voor 
God doorgaan. 
Is voor muziek 
en tegen mega-
foons.

TEGENSTANDERS
EEN REQUIEM

Door Roswitha Bergmann & 
Charles Hens, artistieke kern 
OTA | Opera Theater Amsterdam

Stel je voor, ergens bevindt 
zich een klein rotgodje 

(Bauwien van der Meer) die 
zich amuseert met de mens en 
hem heeft toebedeeld met vrije 
wil. Zij lacht zich kapot; de 
mens gaat ten onder aan zich-
zelf. Aan zijn gevoelens van 
morele superioriteit, vijande-
lijkheid, wantrouwen, het juis-
te willen doen. Een catastrofe 
brengt de mens tijdelijk dichter 
bij zijn soortgenoten. Eventjes 
maar. Want een populistische 
leider (Marijn Zwitserlood), 
galspuwende media (Ellen van 
Beek) en een vluchtelingen-
crisis (Reza Nayel) maakt de 
kwetsbare toenadering stuk. 
Dan pas wil het rotgodje wel in-
grijpen, maar blijkt ook zíj de 
situatie niet meer in de hand te 
hebben. Misschien heeft ze dat 
wel nooit gehad?

Tegenstanders | een Requiem is 
een muziektheatervoorstelling 
waarin vluchtelingen, hun te-
genstanders en oorlogsvetera-
nen samen op het podium staan. 
Professionele solisten en ama-
teurzangers geven in een bewer-
king van het Requiem van Ver-
di uitdrukking aan hun waarden 
over veiligheid. Veiligheid van 
jezelf, je gezin en je land. Door 
te vluchten, te begrenzen of te 
dienen. In Tegenstanders | een 
Requiem geeft OTA het tegen-
geluid in het vluchtelingendebat 
-die van de weerstand- een po-
dium.

Onze samenleving lijkt meer en 
meer uit tegenstellingen te bestaan, 
waarbij we steeds minder op zoek 
zijn naar elkaar. Er heerst wantrou-
wen naar de ‘linkse gutmensch’ en 
bij hen leeft een gevoel van mo-
rele superioriteit ten opzichte van 
‘rechts’. In het vluchtelingendebat 
wordt er naar ons idee teveel geluis-
terd naar allerlei meningen en zoge-

naamde feiten in plaats van geke-
ken naar de mens achter de mening.

Wij wilden wél op zoek gaan 
naar de echte mensen in het de-
bat. Naar de tegenstanders die 
maar sporadisch het theaterpo-
dium betreden. Om uitdrukking 
te geven aan hun weerstand, ge-
bruiken wij muziek van Giuseppe 
Verdi, die als geen ander de stem 
van het volk wist te vangen. Zijn 
Messa da Requiem is een harts-
tochtelijke dodenmis waarin ver-
driet, angst, woede, hoop en ver-
geving samenkomen. 
Er wordt live gezongen in Tegen
standers | een Requiem maar het 
Requiem is ook te horen van-
af alledaagse geluidsdragers als 
een radio, smartphone en mega-
foon en wordt vermengd met in-
terviews met de castleden. 

We werkten zes maanden kei-
hard; we zongen en speelden van-
uit onze eigen overtuigingen en 
verhalen. In alle openheid, met 

veel moed. Angst bleek al gauw 
de grote gemene deler: angst voor 
de ander, de ander z’n religie, 

voor het verlies van vrijheid, voor 
de veiligheid van je geliefden en 
vooral angst voor een derde we-
reldoorlog. Een ander gedeeld be-
sef was het gevoel van gemani-
puleerd te worden. Door religies 

en hun vertegenwoordigers, door 
politici, de EU maar bovenal door 
de media, van de Volkskrant tot 

aan Al Jazeera. Maar ook onze ei-
gen behoefte om al die beelden 
en meningen te vormen tot een 
waarheid die bij onze overtuiging 
past, kwam genadeloos in beeld. 

In die maanden waarin we ver-
binding zochten met de zoge-
noemde tegenstanders, werd al 
snel duidelijk dat geen enkele te-
genstander hetzelfde is. En mis-
schien wel eigenlijk voorstander 
is. Of andersom, de voorstander 
vindt diep van binnen hetzelfde 
als de tegenstander. In de groot-
ste tegenstander bleek uiteinde-
lijk ook iemand te schuilen die 
wil creëren, wil bouwen. Net als 
de voorstander.

Verbinding is broos. Een waar-
heid is er niet. Wij hebben geen 
antwoord, alleen maar Tegenstan
ders | een Requiem. En jou.

David Hossini
Drumt in de kerk. Heeft iets met 
katten. Bestudeert het mense-

lijk lichaam om 
spor tmasseur 
te worden. Laat 
steeds meer van 
zichzelf zien. 
Is voor samen-
werken en te-
gen fysieke in-
spanning.

“Maar als ik hoor dat in het kamp homoseksuelen 
worden geslagen. Dat gaat zo ontzettend in tegen 

de vrijheid die wij hier hebben. Dat ik gewoon 
echt bang ben dat ik mezelf moet gaan, nou,  

noem het maar, bewapenen.”

STEM VAN DE WEERSTAND 
VERSUS HET MORELE 
SUPERIORITEITSGEVOEL

OVER OTA | 
OPERA THEATER AMSTERDAM

DANK JE WEL
Wie doet wat

Josafat Jansen Sumah
De behulpzame. Zag Abraham 
maar nog steeds ‘too cool for 
school’. Is niet te beroerd om het 

koude water in 
te gaan voor 
de poster. Gaat 
uitdagingen niet 
uit de weg. Is 
voor regelmati-
ge rookpauzes 
en tegen opge-
jaagd worden.

Marijn Zwitserlood
Bijzondere bas. Draait zijn hand 

nergens voor om. 
Danst de tango 
en zingt in ope-
ra’s. Warmt z’n 
stem op met Tai-
Chi. Haat fitness. 
Is voor Warcraft 
en tegen oorlog.

Naomi van Heemskerk
Zingt en leert andere mensen 

zingen. Is niet 
sterk op de fiets. 
Wandelt van 
zuid naar noord. 
Zoekt zichzelf 
en houdt van 
mensen. Is voor 
suiker en tegen 
suiker.

Nicolette Moes
Gevoelige ziel. Beschouwt de 
wereld om zich heen met lich-

te verbazing. 
Hoopt er maar 
het beste van. 
Begrijpt niks 
van carnivoren. 
Is tegen het eten 
van vlees maar 
voor jurkjes met 
bloemmotief.

Olleven Nelom
Droevige clown die houdt van 
de liefde. Onafscheidelijk in ge-

zelschap van z’n 
crossfiets. Deed 
nog nooit een truc. 
Huilde hartstochte-
lijk mee met WOL-
VEN. Is voor twee-
de kansen en tegen 
kunstbezuinigingen.

Met dank aan onze coproducent Theater de Meervaart, het  
slotkoor, vrijwilligers, subsi diënten, sponsoren, samen wer kings
partners, bootjesvouwers

Marieke Baljé, George Ballieux, Lara Coret, Fonds voor Cultuur
participatie, Omar Eind, Marianne van Erdewijk, Andreas Fleischmann, 
Sjoerd Geuke, Sergio Gridelli, Henriëtte Hens, Yolanda Huntelaar, 
Huig van den Hoofdakker, Tini Knook, Anna van Kooij, Frank 
Marcus, Monique den Ouden, Wilma Ploegaert, Pien Roeland, Lazzab 
Salahedine, Anna Schellekens, The Art of Impact, Veteran eninstituut, 
VSBfonds, Ben Weishaupt, Micha Windgassen 

Reza Nayel
Dramatische tenor. Met spreek-
stem van een geruststellende ver-
pleger. Een zachtmoedig kanon. 

Heel goed in 
wiskundige din-
gen waar com-
puters eigenlijk 
veel geschik-
ter voor zijn. Is 
voor Verdi en 
tegen alles wat 
na 1950 is ge-
schreven.

Reza Nornojafi
Chef-kok. Draagt zichzelf op 
twee pijnlijke knieën. Heeft een 

paar ogen die 
je laten lachen. 
Heeft twee tele-
foonnummers. 
Wil nog niet 
aan het Neder-
lands. Is voor 
theater en te-
gen geweld.

Ron de Vries
Grote Vriendelijke Reus uit Oost. 
Mooi Mokums geluid. Komt al-
tijd een half uur eerder. Zegt wat 

‘ie denkt. Maakt 
prachtige kaar-
sen. Snapt niks 
van vegetariërs. 
Vindt ribbroe-
ken heerlijk zit-
ten. Is voor Ajax 
en tegen   Feye-
noord.

Wolf de Wilde
Laat zich niet inpalmen door 
de media. Heeft een eigen plan. 
1977 is het geboortejaar van 
zijn partner, zijn Volkswagen en 

zijn Kawasaki. 
Loopt en fietst. 
Vindt de rode 
zaal echt vet. Is 
voor de Zeeuw-
se rijsttafel en 
tegen tijdver-
spilling.

OTA | Opera Theater Am-
sterdam maakt fysiek ope-

ratheater op de hartenklop van 
de samenleving. Met beelden-
de voorstellingen reflecteert zij 
op de wereld om haar heen, met 
opera als taal. OTA onderzoekt 
nieuwe manieren om artistiek 
hoogwaardige, interdisciplinaire 
voorstellingen te creëren waar-
in de talenten van operaprofessi-
onals en niét-geschoolde perfor-
mers tot hun recht komen. OTA 
kijkt daarbij graag naar de ‘out-
sider’. Als individu, maar ook als 

groep. Over deze buitenstaan-
ders, maar vooral mét hen maakt 
OTA voorstellingen die bewegen. 
Letterlijk, vanuit een voorliefde 
voor bewegingstheater en groeps-
choreografieën en figuurlijk door 
de persoonlijke, veelbewogen ge-
schiedenissen van de spelers te 
verbinden aan de ontroerende 
dramatiek van opera. De spelers, 
professionals en amateurs, heb-
ben altijd een persoonlijke ver-
binding met het onderwerp van 
de voorstelling waarin zij spelen.
www.operatheateramsterdam.nl  

concept en regie Roswitha Bergmann | concept, muzikale leiding & 
co-regie Charles Hens | choreografie en kostuums Anne van Dorp 
| scenografie en productieleiding Erik Kouwenhoven | lichtontwerp 
André Pronk | accordeon Peter van Os | geluid Arjan van Asselt |  
uitvoering scenografie Decorwerkplaats Grand Theatre Groningen 
| regieassistentie Ellen Schuring | kostuums en assistentie scenografie 
en productie Marcel Kranendonk | publiciteit Machteld Kuntz |  
procesbegeleiding Gerrit van de Haar

Ellen van Beek
Mooie mezzosopraan. Een feest 
voor iedere theatermaker en re-
gisseur. Een echte teamplayer. 

Leest vooral di-
gitale kranten. 
Wil graag meer 
acrobatiek in 
opera. Is voor 
een hondje en 
tegen opdringe-
rige hangjonge-
ren.

Rachèl Sumah
Zachtmoedig, hartelijk en een 
enorme doorzetter. Gaat de da-
len niet uit de weg. Houdt haar 

ogen op de top-
pen gericht. Sa-
men met Josa fat. 
Voor hen zou je 
een extra Bij-
belboek schrij-
ven. Is voor ver-
werking en tegen 
stilstand.
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