
Wagners Sigmund
heeft veel gemeen
met jongens uit
Nieuw-West, vindt
theatermaker Charl es
Hens. Nu zingen
stoere gasten aria’s
in De Meervaart.

CLARISSAVAN DEVENTER

C
harles Hens, theaterma-
ker, oud-operazanger en
momenteel ondermeer
artistiek directeur van
Operatheater Amster-
dam, speelde el aar ge-

leden in New York Sigmund in een al-
ternatieve versie vanWagners Der
Ring desNibelungen. Hetwerd een
merkwaa rdige ervarin g. “Ik hoop te
op een heldenrol inc lusief zwaard.
maar de regisseur besloot een Kurt
Cobainversie van Sigmund temaken.

Ineens herkende ikmijn ei gen tiener-
jaren in deze Sigmund.”
En zo ontstond het idee voor weer

een andere variant:met twaalf jonge
mannen uit Nieuw-West die allemaal
een bewogen achtergrond hebben –
een verslaving bi jvoorbeeld, schul-
den, een justitieel verleden. Het luk-
te. Dit weekend staat Wolven in De
Meervaart: vijf aria’s uit de Rin g.
“Hiervoor had ik nooit vanWagner

gehoord,” zegt Kenan (21), één van
de deelnemers. “Ik pr obeerdemijn
leven op het rechtepad te kri jgen en
kwamzobij Wolven terecht. Ik houd
vanmuziek en dacht: operalessen –
waaromook niet?”
Negenmaanden lang repeteerden

zij tweemaal per week. Roswitha
Bergman, zakelijk leider van het pro-
ject: “De toewijding bewijst dat dit
belangrijk voor hen is. Demuziek is
een vorm van zingeving, maar het is
geen bezigheidstherapie. Het is een
serieuze voorstelling onder professi-
onele begeleidi ng.”
Zo kwam sopraan EvaMaria West-

broek een keer langs omtekij ken.
Kenan: “We he bbenmet haar gezon-

gen. Toen zij zong, vielen we all e-
maal stil. Ik heb veel respect gekre-
gen voor operamensen.”
Hens focust niet op de achtergrond

van de spelers, maar op de overeen-

komsten tussen Sigmund en deze
mannen. “Veel van de problematiek
waar deze jongensmee kampen, is
160 jaar geleden al vastgelegd in een
opera. Sigmunds verhaal gaat over
het gevechtmet de demonen in zich-
zelf. We vroegen de jongens: waar
liggen de overeenkomsten tussen jou
en Sigmund?”
Kenan antwoordt resoluut op deze

vraag: “Ik her kenme in de aria Een
zwaa rd beloofdemijnvader. Dan
schreeuwt Sigmund het uit naar zijn

amsterdam
GroenLinkswil ijszaken
aan banden leggen
CENTRUM – I n de strijd tegen de
overdaad aan ijs- en wafelwinkels in
het centrumwil GroenLinks af van
de bepaling dat die geen horecaver-
gunning nodig hebben. Die bepali ng
heeft het stadsdeel in 2009 in gevoerd
ten faveure van ijsfabriek Monte
Pelmo. Gevolg is dat er in de binnen-
stad nu zeventig zijn en drie per week
bij komen.
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‘De lente laaft het leven in in het licht?
Doenormaal man!’

MIKE, operatheaterWolven

advertentie

‘Meer diesel damp
door afsluiti ng’

MARC KRUYSWIJK

AMST ERDAM– Vr achtauto’smo e-
ten per dag vier duizend kilometer
ex tra door de stad ri jden door de
geplande ‘knip’ voor door gaand
verkeer op de Pr ins Hendrik ka de.
In het gunst igste geva l ko st die
een chau eur twintigminuten.

Dat zegt Transport en Logistiek Ne-
derland. Volgens de brancheor gani-
satie voor vrachtvervoerde rs kost het
planhunop jaarbasis viermiljoeneu-
ro. Voorzitter Arthur vanDijk stelt dat
‘te weinig rekening wordt gehouden
met veranderende mobiliteitsvraa g-
stukken in de binnenstad’.
De knip op de Prins Hendrik kade

maakt doorgaand verkeer van oost
naar west en terug onmogelijk. Ver-
keer wordt geacht de Stadshartlus te
nemen, via de Munt, of om te rijden

via de Michiel de Ruytertunnel, ach-
ter het Centraal Station.
De Stadshartlus betekent on geveer

vier extra kilometer s, stelt TL N. Om
winkels en horeca te bevoorraden,
rijden dagelijks on geveer duizend
vrachtauto’s het centrum in. “Daar-
mee krijgt de Stadshartlus een zware
verkeersintensiteit te verwerken. Bo-
vendien zorgen de extra kilometers
ook voor extra uitstoot.” Ook de Mi-
chiel de Ruytertunnel kost extra tijd
en kilometer s, stelt TL N. Bovendien
zijn de viaducten bij het station te
laag om al het vracht verkeer te ver-
werken. Er zijn plannen omdit te ver-
beteren,maar niet concreet.
Het is niet de eni gekritiek opde ver-

keersplannen van de gemeente.
Buurtbewoners zeggen dat het deels
sluiten van de Vi jzelstraat waar-
schijnlijk leidt tot minder auto’s,
maarmeer autokilometer s.

Alsof de F-side zangles
Repetitie in DeMeervaart,met De Nieuwe Philharmonie Utrecht: ‘Wat glimt daar in het glinsterlicht?’
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‘Ik houdvan
muziek en dacht:
operalessen –
waarom ook niet’

Ring des NibelungenJongerenmet problemen uiten zich in opera

Eis drie jaar cel voor
geradicaliseerde man
ZUID –HetOpenbaarMinisterie
heeft gisteren drie jaar cel geëist te-
gen een ‘geradicalisee rde’man (20)
wegens brandstichting op 21 januari
in twee panden aan de Ceintuurbaan
omdat daar een poster zou hebben
gehangen van Charlie Hebdo– a ls
steunbetuiging aan het Franse satiri-
sche weekblad waarop een terroristi-
sche aanslag werd gepleegd.

Geentips over
kussendeovervaller
NIEUW -WEST –De politie heeft na
publicatie van een compositieteke-
ning oppolitie.nl geen tips gekregen
over een overvaller die vorigemaand
tijdens een overval van eenwoning
aan de Honselersdijkstraat het 77-ja-
rigevrouwelij ke slachto er di verse
keren op haarmond en gezicht kuste.
De vrouw werd beroofd van haar sie-
raden en geld.

Treinen bijWeesp
stilgelegd na bekogeling
WEESP –Het treinverkeer rond
Weesp heeft gisteravond korte tijd
stilgelegen nadat een trein op weg
naar Amsterdam was geraakt door
een voorwerp. Berichten over een be-
schieting worden door de politie te-
gengesproken. Vermoedwordt dat er
een stoeptegel tegen de trein is ge-
gooid,maar de politie is nog bez ig
met een onderzoek.
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Baâdoud neemt kinderen
vluchteling in huis
NIEUW -WEST – S tadsdeelvoorzitter
Achmed Baâdoud (P vdA) van Nieuw-
West heeft vier jonge vluchtelingen
uit Syrië in huis genomen, bevestigt
het stadsdeel. Baâdoud ontmoette de
vier kinderen (4, 5, 6 en 11) tijdens
een werkbezoek aan Sportcentrum
Caland en heeft beloofd ze onde rdak
tebieden tot hunmoeder, die in het
ziekenhuis ligt, is hersteld.FOTOANP

advertentie

heeft gehad
FOTOMATSVAN SOOLINGEN

Een autoper week in de
gracht? Tikje overdreven
MAXIME SMIT

AMST ERDAM –R ondvaartbo ten
mogen graag ze ggen dat elke week
een auto de grachten inri jdt. Maar
dat is dus o cieel niet waar. “Het
is een leuk verhaal voor de toeris-
ten,” zegt rederij Ko oij. “Onze
bandjes zijn wa t ouder en dat
geldt ook voor het verhaal.” Een
medewerker van rederij Pl as, die
dezelfde tapes gebruik t, bevestigt:
“Ik werk hier al acht jaar en toen
hadden we dit bandje al.”
Iedereen die ooit een rondvaart

heeft gemaakt, kent het riedeltje:
diemetalen beu gels bij de par-
ke ervakken voorkomenniet dat
weke lijks gemiddeld één auto de
gracht inri jdt. Hilariteit bij toeris-

ten,maarmenig Amsterdammer
za l denken: dat heb ik dus nog
nooit gezien.
Dat klop t, zeggen ze bij Wa ter-

net, dat baggerwerkzaamheden
doet. “We houden het niet exact

bi j, ” zegt een woordvoerder.
“Maar per jaar va rieert het aantal
auto’s dat we uit de gracht halen
van nul tot vijf stuks.”
Wa ternet is niet de eni ge instan-

tie die auto’s uit de gracht vist. Bij
de meeste on gelukken komt de
brand weer in actie. Daar ze ggen
ze dat vorig jaar achttienmeldin-
gen zijn gedaan van een voertu ig
tewate r in heel Amsterdam. Dit
jaar zijn het er tot nu toe dertien.
“En dat hoeft niet alleen in de
gracht te zijn,” zegt woordvoerder
Ton Smith, die benadrukt dat
‘voertu ig tewate r’ ook nog – bij-
voorbeeld – eenmotor ka n zijn en
geen auto.
Hoev eel auto’s exact in de gracht

belanden, ku nnen Wa ternet,
brand weer en ook de politie dan
ook niet exact ze ggen. Eén per
week is het in elk geva l niet. Een
medewerker van de brand weer:
“Deze week wa ren het er al nul.”

zijn vader. In dit stuk hoe k niet te
acteren,maar kan ikmijn ei gen erva-
ring uiten.”
Voor de repetitie begint, zingt Hens

inmet demannen. “Het klinkt een
beetje als de F-side die zan gles heeft
gehad. Ik houd van die rauwe
klank.”
En de stoere zangers doenmeer dan

alleen luisteren en de instructies vol-
gen. Ze denken ook na en reageren
op hun eigenwijze. “Toen wede eer-
ste aria instudeerden,met teksten
als: ‘De lente laaft het le ven in licht’,
was de feedback: ‘Waar gaat dit over,
doe normaalman! Omdrie uur
’s nachts kr egenweopdeappgroep
een re ectie op die tekst vanMike,
een van de jongens. Hij kwammet
een rap: “Ik...ik ben Siegmund en ie-
dereengedraagt zich duister, wan-
trouwend jegensmijn avontuurlijke en
onorthodoxebestaanswijze! maar
ik... ik ben Siegmund. Decomplete
tekst hebbenweopgenomen in het
programmaboekje.”
Ti jdens de repetitie zetten deman-

nen Een zwaa rd beloofdemijnvader
in. Gesteund door De NieuwePhil-

harmonie Utrecht klinken ze telkens
dramatis cher. Opde knieën
schreeuwt het gezelschap ‘vader’, de
blik omhooggericht, naar de lucht.
Langzaamklinkt hoopdoor demu-

ziek: Watglimt daar in het glinster-
licht? Er vallen – overigens hypo-
aller gene – veren uit de lucht, die
een heel dek vormen. Demannen li g-
gen even stil daa ronder, maar de
concentratie is zo vlak voor de pauze
van de repetitie bijna op. De expres-
sieve Jerry houdt het nietmeer en
roept bij wi jze van grap: “Ik ben al-
lergisch voor veren!”
Na dit project is verderemaat-

schappelij ke hulpmogelijk voor de
mannen. Bergmann: “We kunnen
niet garanderen dat ze na de voor-
stelling niet in een zwart gat vallen.
Maar webieden een natraject voor
wie datwil. Een van onze jongens be-
gint volgendeweek al aan zijn nieu-
webaan.”

Wolven, DeMeervaart, vandaag 20.15
uur (try-out), vrijdag 20.15 uur
(première), zaterdag 20.15 uur en
zondag 14.30 uur. Kaartenvanaf € 20.

Toch verhoor zusse n Ho lle eder
PAUL VUGTS

AMST ERDAM– Het gerechtshof
zal zussen As trid en Sonja en ex-
vriendin Sandra den Ha rtog van
Wi llem Holleeder toch al op 30 no-
vember en 1 december verhoren in
het ho ger beroep van het liquida-
tieproces Pass age.

Justitie en de getuigen wilden dat de
drie vrouwen eerst in het proces te-
gen Holleeder zouden worden ver-
hoord (5 en 16 december ), omdat zij

vooral zijn gaan praten omhun broer
en ex achter de tralies te kri jgen.
Hetgerechtshofwil echter eenei gen

koers varen en doorgaan met het ho-
ger beroep in de zaak Passa ge, waar-
in ook vijf verdachten terechtstaan
die volgens justitie samen met Hol-
leeder onderwereldmoorden hebben
gearrangeerd.
Het gerechtshof zei vanmorgen in te

ziendat Pass ageoverlaptmetde zaak
tegen Holleeder, maar vin dt die ver-
wevenheidniet zodanigdathetnodig
is de getuigen vandebeideprocessen

gezamenlijk te verhoren. Het hof wil
tempomaken, en inPassa geis hetbe-
lang vande getuigenissen vandedrie
vrouwen kleiner dan in de zaak tegen
Holleeder.
Zo kunnen zij in de zaken van bij-

voorbeeld Holleeders ex-compagnon
Dino Soerel en vermoed huurmoor-
denaar Jesse R. spreken over de ver-
houding tussen Holleeder, Soerel en
andere verdachten en over de moge-
lij ke betrokkenheid van Passa ge-ver-
dachten bij de liquidatie van crimi-
neel Cor van Hout in 2003.

‘Het is een leuk
verhaal voor de
toeristen’


