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‘De lente laaft het leven in in het licht?
Doenormaal man!’
MIKE, operatheaterWolven

amsterdam
‘M eer di esel damp
door afsluiti ng’
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GroenLinkswil ijszaken
aan banden leggen

Eis drie jaar cel voor
geradicaliseerde man

Geentips over
kussendeovervaller

Treinen bijWeesp
stilgelegd na bekogeling

Baâdoud neemt kinderen
vluchteling in huis

CENTRUM – I n de strijd tegen de
overdaad aan ijs- en wafelwinkels in
het centrum wil GroenLinks af van
de bepaling dat die geen horecavergunning nodig he bben. Die bepali ng
heeft het stadsdeel in 2009 in gevoerd
ten faveure van ijsfabriek Monte
Pelmo. Gevolg is dat er in de binnenstad nu ze ventig zijn en drie per week
bij komen.

ZUID – H et Openbaar Ministerie
heeft gisteren drie jaar cel geëist tegen een ‘geradicalisee rde’ man (20)
wegens brandstichting op 21 januari
in twee panden aan de Ceintuurbaan
omdat daar een poster zou he bben
gehangen van Charlie Hebdo – a ls
steunbetuigi ng aan het Fr anse satirische weekblad waarop een terroristische aanslag werd gepleegd.

NIEUW -WES T – De politie heeft na
publicatie van een compositietek ening op politie.nl geen tips gekregen
over een overvaller die vorige maand
tijdens een overval van een woning
aan de Honselersdijkstraat het 77-jarige vrouwelij ke slachto er di verse
keren op haar mond en gezicht kuste.
De vrouw werd beroofd van haar sieraden en geld.

WEESP – H et treinverkeer rond
Weesp heeft gisteravond korte tijd
stil gelegen nadat een trein op weg
naar Amsterdam was geraakt door
een voorwerp. Berichten over een beschieting worden door de politie tegengesproken. Vermoed wordt dat er
een stoeptegel tegen de trein is gegooid, maar de politie is nog bez ig
met een onderzoek.

NIEUW -WES T – S tadsdeelvoorzitter
Achmed Baâdoud (P vdA) van NieuwWest heeft vier jonge vlu chtelin gen
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
te bieden tot hun moeder, die in het
ziekenhuis ligt, is hersteld.

MAXIME SMIT

Pr. He

Stationsplein

ndrik

rik

ak

d
en
.r H

Damr

Doorgaand verkeer
van oost naar west
is niet mogelijk

kade

MARC KRUYSWIJK
AM ST ERDAM – Vr achtauto’s mo eten per dag vier du izend kilometer
ex tra door de stad ri jd en door de
geplande ‘knip’ vo or door gaand
verkeer op de Pr ins He ndrik ka de.
In het gunst igste geva l ko st die
een chau eur twintig minuten.
Dat zegt Tr ansport en Logistiek Nederland. Volgens de brancheor ganisatie voor vrachtvervoerde rs kost het
plan hun op jaarbasis vier miljoen euro. Voorzitter Arthur van Dijk stelt dat
‘te weinig rekening wordt gehouden
met veranderende mobiliteitsvraa gstuk ken in de binnenstad’.
De knip op de Prins Hendrik kade
maakt doorgaand verkeer van oost
naar west en terug onmogelijk. Verkeer wordt geacht de Stadshartlus te
nemen, via de Munt, of om te rijden
advertentie
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AM ST ERDAM – R ond va artbo ten
mogen graag ze ggen dat elke we ek
een au to de grachten inri jdt. Maar
dat is du s o cieel niet wa ar. “Het
is een leuk verhaal voor de toeristen,” zegt re derij Ko oij. “Onze
bandjes zijn wa t ouder en dat
geldt ook voor het verhaal.” Een
mede we rker va n re derij Pl as, die
dezelfde tapes gebruik t, bevestigt:
“Ik we rk hier al acht jaar en toen
hadden we dit bandje al.”
Ie dereen die ooit een ro ndva art
heeft gemaakt, ke nt het riedeltje:
die metalen beu gels bij de pa rke er va kken vo orkomen niet dat
we ke lijks gemiddeld één au to de
gracht inri jdt. Hilariteit bij toeris-
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verplichte rijrichting
via de Michiel de Ruytertunnel, achter het Centraal Station.
De Stadshartlus betekent on geveer
vier extra kilometer s, stelt TL N. Om
winkels en horeca te bevoorraden,
rijden da gelijks on geveer duizend
vrachtauto’s het centrum in. “Daarmee krijgt de Stadshartlus een zware
verkeersintensiteit te verwerken. Bovendien zor gen de extra kilometers
ook voor extra uitstoot.” Ook de Michiel 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 verwerken. Er zijn plannen om dit te verbeteren, maar niet concreet.
Het is niet de eni ge kritiek op de verkeersplannen van de gemeente.
Buurtbe woners zeggen dat het deels
sluiten van de Vi jzelstraat waarschijnlijk leidt tot minder auto’s,
maar meer autokilometer s.
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Een auto per week in de
gracht? Ti kje overdreven

Ring des NibelungenJongeren met problemen uiten zich in opera

DeRuyterkade
Michiel de
Ruytertunnel
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ten, maar menig Amsterdammer
za l denken: dat heb ik du s nog
nooit gezien.
Dat klop t, zeggen ze bij Wa ternet, dat bagger we rkzaamheden
doet. “We houden het niet ex act

‘Het is een leuk
verhaal voor de
toeristen’
bi j, ” zegt een wo or dvoerder.
“Maar per jaar va rieert het aantal
au to’s dat we uit de gracht halen
va n nul tot vijf stuks.”
Wa ternet is niet de eni ge instan-

tie die au to’s uit de gracht vist. Bij
de meeste on gelu kken ko mt de
brand we er in actie. Daar ze ggen
ze dat vo rig jaar achttien meldingen zijn gedaan va n een voertu ig
te wate r in heel Amsterdam. Dit
jaar zijn het er tot nu toe dertien.
“En dat hoeft niet alleen in de
gracht te zijn,” zegt wo or dvoerder
To n Sm ith, die benadrukt dat
‘voertu ig te wate r’ ook nog – b ijvo orbeeld – e en motor ka n zijn en
geen au to.
Hoev eel au to’s ex act in de gracht
belanden, ku nnen Wa ternet,
brand we er en ook de politie dan
ook niet ex act ze ggen. Eén per
we ek is het in elk geva l niet. Een
mede we rker va n de brand we er:
“Deze we ek wa re n het er al nul.”

To ch verhoor zusse n Ho lle eder
PAUL VUGTS
AM ST ERDAM – He t gere chtshof
zal zussen As trid en Sonja en exvriendin Sa ndra den Ha rt og van
Wi llem Ho lleeder toch al op 30 november en 1 december verhoren in
het ho ger beroep va n het liquidatieproces Pa ss age.

Repetitie in De Meer
vaart, met De Nieuwe Philharmonie Utrecht: ‘Wat glimt daar in het glinsterlicht?’

Alsof de F-side zangles
Wagners Sigmund
heeft veel gemeen
met jongens uit
Nieuw-West, vindt
theatermaker Charl es
Hens. Nu zingen
stoere gasten aria’s
in De Meervaart.
CLARISSA VAN DEVENTER

C

harles Hens, theatermaker, oud-operazan ger en
momenteel onder meer
artistiek directeur van
Operatheater Amsterdam, speelde el aar geleden in New York Sigmund in een alternatie ve versie van Wagners Der
Ri ng des Nibelungen. Het werd een
merkwaa rdige ervarin g. “Ik hoop te
op een heldenrol inc lusief zwaard.
maar de regisseur besloot een Ku rt
Cobainversie van Sigmund te maken.

Ineens herkende ik mijn ei gen tienerjaren 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 he bben –
een verslaving bi jvoorbeeld, schulden, een justitieel verleden. Het lukte. Dit weekend staat Wolven in De
Meervaa rt: vijf aria’s uit de Rin g.
“Hiervoor had ik nooit van Wagner
gehoord,” zegt Kenan (21), één van
de deelnemers. “Ik pr obeerde mijn
leven op het rechte pad te kri jgen en
kwam zo bij Wolven terecht. Ik houd
van muziek en dacht: operalessen –
waarom ook niet?”
Negen maanden lang repeteerden
zij tweemaal per week. Roswitha
Bergman, zakelijk leider van het project: “De toewijding bewijst dat dit
belangrijk voor hen is. De muziek is
een vorm van zin geving, maar het is
geen bezigheidsther apie. Het is een
serieuze voorstelling onder professionele begeleidi ng.”
Zo kwam sopraan Eva Maria Westbroek een keer lan gs om te kij ken.
Kenan: “We he bben met haar gezon-

gen. Toen zij zon g, vielen we all emaal stil. Ik heb veel respect gekregen voor operamensen.”
Hens focust niet op de achtergrond
van de speler s, maar op de overeen-

‘Ik houdvan
muziek en dacht:
operalessen –
waarom ook niet’
komsten tussen Sigmund en deze
mannen. “Veel van de problematiek
waar deze jongens mee kampen, is
160 jaar geleden al vastgelegd in een
opera. Sigmunds verhaal gaat over
het gevecht met de demonen in zichzelf. We vroegen de jongens: waar
liggen de overeenkomsten tussen jou
en Sigmund?”
Kenan antwoor dt resoluut op deze
vraa g: “Ik her ken me in de aria Een
zwaa rd beloofde mijnvader. Dan
schreeuwt Sigmund het uit naar zijn
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heeft gehad
zijn vader. In dit stuk hoe k niet te
acteren, maar kan ik mijn ei gen ervaring uiten.”
Voor de repetitie begint, zingt Hens
in met de mannen. “Het klinkt een
beetje als de F-side die zan gles heeft
gehad. Ik houd van die rauwe
klank.”
En de stoere zan gers doen meer dan
alleen luisteren en de instructies volgen. Ze denken ook na en reageren
op hun eigen wijze. “Toen we de eerste aria instudeerden, met teksten
als: ‘De lente laaft het le ven in licht’,
was de feedback: ‘Waar gaat dit over,
doe normaal man! Om drie uur
’s nachts kr egen we op de appgroep
een re ectie op die tekst van Mike,
een van de jongens. Hij kwam met
een rap: “Ik...ik ben Siegmund en iedereen gedraa gt zich duister, wantrouwend jegens mijn avontuurlijke en
onorthodoxe bestaa nswijze! maar
ik... ik ben Siegmund. De complete
tekst hebben we opgenomen in het
programmaboekje.”
Ti jdens de repetitie zetten de mannen Een zwaa rd beloofde mijnvader
in. Gesteund door De Nieuwe Phil-

harmonie Utrecht klinken ze telkens
dramatis cher. Op de knieën
schreeuwt het gezelschap ‘vader’, de
blik omho og gericht, naar de lucht.
La ngzaam klinkt hoop door de muziek: Wat glimt daar in het glinsterlicht? Er vallen – overigens hypoaller gene – veren uit de lucht, die
een heel dek vormen. De mannen li ggen even stil daa ronder, maar de
concentratie is zo vlak voor de pauze
van de repetitie bijna op. De expressieve Jerry houdt het niet meer en
roept bij wijze van grap: “Ik ben allergisch voor veren!”
Na dit project is verdere maatschappelij ke hulp mogelijk voor de
mannen. Bergmann: “We kunnen
niet garanderen dat ze na de voorstelling niet in een zwart gat vallen.
Maar we bieden een natr aject voor
wie dat wil. Een van onze jongens begint volgende week al aan zijn nieuwe baan.”
Wolven, De Meervaart, vandaag 20.15
uur (try-out), vrijdag 20.15 uur
(première), zaterdag 20.15 uur en
zondag 14.30 uur
. Kaartenvanaf € 20.

Justitie en de getuigen wilden dat de
drie vrou wen eerst in het proces tegen Holleeder zouden worden verhoord (5 en 16 december ), omdat zij
advertentie

vooral zijn gaan praten om hun broer
en ex achter de tralies te kri jgen.
Het gerechtshof wil echter een ei gen
koers varen en doorgaan met het hoger beroep in de zaak Passa ge, waarin ook vijf verdachten terechtstaan
die volgens justitie samen met Holleeder onderwereldmoo rden hebben
gearran geerd.
Het gerechtshof zei vanmorgen in te
zien dat Pass age overlapt met de zaak
tegen Holleeder, maar vin dt die verwevenheid niet zodanig dat het nodig
is de getuigen van de beide processen

gezamenlijk te verhoren. Het hof wil
tempo maken, en in Passa geis het belang van de getuigenissen van de drie
vrouwen kleiner dan in de zaak tegen
Holleeder.
Zo kunnen zij in de zaken van bijvoorbeeld Holleeders ex-compagnon
Dino Soerel en vermoed huurmoordenaar Jesse R. spreken over de verhouding tussen Holleeder, Soerel en
andere verdachten en over de mogelij ke betrokkenheid van Passa ge-verdachten bij de liquidatie van crimineel Cor van Hout in 2003.

