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Films na de Dam

Concerten na de Dam

Na de herdenking bieden Eye, Kriterion, Cinecenter, Rialto, de Tolhuistuin, Pathé Tuschinski en de Uitkijk
een speciaal filmprogramma. Met
onder andere Final image, met speciale aandacht voor journalisten die
in oorlogsgebied in het harnas zijn
gestorven, gepresenteerd door Eye.
Ida van Pawel Pawlikowski is in Eye,
Rialto en Cinecenter te zien.

Op diverse locaties zijn 4 mei herdenkingsconcerten. Zoals Different trains: Radiohead
& Reich, door Zapp4 en het Mondriaan Kwartet in het Concertgebouw. In het Bethaniënklooster klinkt het Quatuor pour la fin du
temps van Messiaen en in het Muziekgebouw aan ’t IJ het Stabat mater van Vivaldi. In de Hofkerk, Augustinuskerk, Obrechtkerk en Noorder- en Westerkerk kan men
een gratis herdenkingsconcert bijwonen.

Het Mondriaan Kwartet
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‘Annelies’ snijdt door de ziel
ier moet het snijden, als een
mes. Héél dun,” zegt dirigent Benjamin Bakker. De
sopranen van koor FeniX
zingen hoe Anne Frank en haar familie aankomen op de Prinsengracht.
Hoe ze door de gang lopen, de houten
trap op naar het Achterhuis. Hoe de
deur achter hen wordt gesloten.
‘En we waren alleen,’ schreef Anne 10 juli 1942 in haar dagboek. De
passages die de Britse componist
James Whitbourn met toestemming
van het Anne Frank Fonds in Basel
heeft gebruikt voor het oratorium
Annelies, snijden inderdaad door de
ziel.
Hoe fijn en vertrouwd ze het geluid vond van de Westertorenklok,
die om het kwartier zegt hoe laat het
is, schreef Annelies Marie Frank in
september 1942. Nu worden 4 mei in
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In de Westerkerk, vlak bij het Achterhuis van Anne Frank,
worden 4 mei haar leven en lot bezongen. Koor FeniX zingt
het oratorium Annelies van de Britse componist James
Whitbourn. ‘Als je het zingt, lopen de rillingen je over het lijf.’
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de Westerkerk, zo dicht bij haar onderduikadres, haar leven en lot bezongen. “Alone,” zingt Bakker voor.
“Voelen jullie hóé triest?”
Bakker (33), gepokt en gemazeld
als solist in het Roder Jongenskoor,
als dirigent internationaal gelauwerd
en sinds anderhalf jaar artistiek
leider van FeniX, heeft Annelies één
keer eerder uitgevoerd. “Je merkt dat
het stuk een enorme indruk maakt
op het publiek. Iedereen kent het
verhaal, maar door de muziek komt

het nét iets dieper binnen.”
Velen van de bijna veertig koorleden zijn opnieuw in het dagboek
van Anne Frank gedoken. Alt Annet
Visser leende haar exemplaar uit de
jaren van vijftig uit aan sopraan en
koorvoorzitter Maureen Cox. “Ik heb
het vroeger wel gelezen, toen ik een
puber was. Dat moest ook van
school. Maar nu ben ik zo bezig met
het stuk. Het doet me echt wat. Als je
het zingt, lopen de rillingen je over
het lijf.” Cox: “Ik sta ermee op en ga

ermee naar bed. Het is zo pakkend.”
Kamerkoor FeniX in steekwoorden: enthousiast, gedreven, hecht en
avontuurlijk. Geen koor louter voor
de gezelligheid, onderstreept bas
Jeroen Vermeer. “Als we niet zo ambitieus waren geweest, zouden we
ook niet zo’n uitzonderlijke dirigent
zo gek hebben gekregen voor ons te
staan. We zingen niet het geijkte repertoire. Meestal is het niet gemakkelijk; onze kracht ligt vooral in heel
bijzondere concerten.”
De bezetting van het vijftien jaar
oude koor is perfect voor dit oratorium, zegt Bakker. En de plaats voor
het concert van 4 mei is eigenlijk bijna huiveringwekkend perfect. Componist Whitbourn komt naar Amsterdam om deze extra geladen uitvoering bij te wonen.
“De titel van het stuk, Annelies, is

bewust zo gekozen. Je zou bijna vergeten dat ze voluit Annelies Marie
Frank heette, zozeer is de naam Anne
Frank nu een merk geworden,” zegt
Bakker. “Er is zo’n wereld rond Anne
Frank ontstaan. Met haar naam kun
je dingen verkopen.”
In Annelies, waarvoor Melanie
Challenger het Engelse libretto
schreef, dat ook zo zal worden gezongen, is Anne Frank weer het meisje
achter de boekenkast, bang opgepakt te worden, verlangend naar
haar vriendin Lies. Opgesloten. ‘Naar
buiten, lucht en lachen, schreeuwt
het in me,’ schreef ze 29 oktober
1943. ‘Let me out,’ zingt FeniX. ’Let
me out.’
James Whitbourn: Annelies. Kamerkoor
FeniX. Dirigent Benjamin Bakker. Sopraan
Nikki Treurniet. Westerkerk, 4 mei 21.00 uur.

‘En mijn oma dan, de vrouw van die Jodenjager?’
Het Stadsarchief heeft in kaart gebracht waar in Amsterdam
tussen 1940 en 1945 bommen zijn ingeslagen. Er zijn
gegevens over locatie, datum, doden en gewonden. ‘Je kijkt
meteen anders naar de stad.’
e hebben bommenlijsten doorgevlooid, rapporten van de politie en de Luchtbeschermingsdienst, ambtelijke verslagen.
Waar zijn de honderden bommen en
granaten ingeslagen in Amsterdam?
En waar zijn vliegtuigen gecrasht, zowel Duitse als geallieerde?
Eric Heijselaar en Peter Kroesen zijn
onderzoekers bij het Amsterdams
Stadsarchief, gespecialiseerd in de
periode 1910-1950. 3 en 4 mei bemannen zij een extra balie, waar mensen
terecht kunnen met vragen over de
Tweede Wereldoorlog.
In De Bazel, het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij in de Vijzelstraat,
hangt dan ook een speciale kaart,
waarop staat waar ongeveer vierhonderd bommen op de stad zijn gevallen. Later zal die kaart ook in digitale
vorm beschikbaar zijn op de website
van het Stadsarchief, met gegevens
over locatie, datum, doden en
gewonden. “Snap je ineens: o, dáárom staat nieuwbouw midden tussen
die panden uit de jaren twintig,”
aldus Kroesen. “Je kijkt meteen anders naar de stad.”
Van Herengracht tot Keizersgracht,
op vier verdiepingen, beslaat het papieren archief in De Bazel veertig kilometer. Met de antwoorden op vragen waarmee mensen soms jaren
hebben rondgelopen. Zes dagen per
week kan iedereen met vragen bij het
Stadsarchief terecht en de laatste
jaren weten mensen het steeds beter
te vinden. Ze kunnen de archieven
gratis inzien, maar ook specialisten
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kunnen aan het werk worden gezet.
Onlangs hielpen die specialisten
een winkelier uit de buurt, die de
zaak van zijn vader en opa runde,
maar dacht dat zijn opa die tijdens de
oorlog niet geheel koosjer had overgenomen. “Met snel zoekwerk zien
wij dan dat de zaak in de jaren dertig
zonder dwang is verkocht. ‘Had mijn
vader dat nog maar geweten,’ zei de
winkelier. ‘Die heeft er zijn hele leven
last van gehad.’”
Of de kleinzoon van een beruchte
Jodenjager, die na de oorlog ook ter
dood is veroordeeld. Maar hoe zat het

Ze krijgen antwoorden op
vragen waarmee ze soms
jaren hebben rondgelopen
met zijn oma? wilde de man weten,
want die had hij toch altijd zo lief gevonden. Kroesen: “En dan vinden wij
een dossier waaruit blijkt dat die oma
door buren is vrijgepleit; die had de
briefjes waarmee zijn opa Joden aangaf, zo veel mogelijk vernietigd. Die
man had tranen in zijn ogen. ‘Dat
heeft ze godverdomme goed gedaan,’
zei hij.”
Hun werk draagt bij aan het verwerkingsproces. “Dat blok archief van
1910-1950, daar zit het allemaal in,”
zegt Kroesen. “Om te vinden wat je
zoekt, moet je er soms via een zijdeurtje in. Je bouwt het verhaal op als een
muurtje met verschillende stenen.
Het is echt een Miss Marplegevoel.”

De Recht Boomssloot, waar 30 september 1940 Engelse bommen insloegen. Zeven mensen kwamen daarbij om het leven.

Die bouwstenen kunnen marktkaarten zijn, de vergunningen van kooplui, die voor tachtig procent Joods waren. Zo kreeg een zoon voor het eerst
een foto van zijn moeder te zien; verder had hij niets. Heijselaar: “Zijn
dochter bleek sprekend op zijn moeder te lijken. We moeten de boodschap soms voorzichtig brengen.
Soms is het huilen, huilen, huilen.”
Rapporten van de sociale dienst

mogen na twintig jaar weg, zegt Kroesen bij de wanden vol dozen. Hij
opent een dossier met schrijnende
details van armoede, die veel vertellen over het leven van toen. “Doen wij
dus mooi niet; ze zijn voor ons van
onschatbare waarde. Alles werd keihard genoteerd.”
Het onderzoek naar de bommen,
granaten en neergestorte vliegtuigen
is deze meidagen een extra service
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aan het publiek. Soms, zegt Heijselaar, wil je haast niet verder lezen als
je met je neus in de rapporten zit.
“Dan staat er dat een brisantbom in
een kinderkamer terechtkwam en
denk je: o nee hè? Alleen bleek die
bom niet te zijn afgegaan en had het
meisje het overleefd. Maar meestal
liep het verkeerd af.”
www.stadsarchief.amsterdam.nl

