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Torenconcerten van Theater De Vaillant in teken ramadan

‘Heel mooi dat dit hier kan’
Tot aan Scheveningen
is het gezang vanuit de
toren van Theater De
Vaillant te horen.
Gezongen teksten uit de
Koran zijn het dit keer,
om het begin van de
ramadan te markeren.
,,Muzikanten zijn welkom,
maar ze moeten geen
hoogtevrees hebben.”
Sandrine Thelosen
Den Haag

Het begin van de ramadan is het
startschot voor een nieuwe reeks torenconcerten. Zulke concerten zijn al
jaren een begrip bij Theater De Vaillant, ook nu het theater dicht is. Al
hopen ze er natuurlijk snel weer bezoekers te mogen ontvangen.
Vanaf grote hoogte is deze dinsdagmiddag de Perzische zanger Ilyas
Nadjafi te horen. De meeste voetgangers herkennen de teksten meteen.
Samira staat zichtbaar emotioneel te
kijken. ,,Wat leuk om te horen. Ik ben
helemaal verrast.” De Scheveningse
komt net uit haar werk. De teksten
uit de Koran heeft ze al lang niet
meer gehoord. Wel thuis, maar nergens anders. Door de coronamaatregelen komt ze niet in de moskee.
,,Heel mooi’’, zegt ze stralend.
Net als vele andere moslims is Samira vandaag begonnen aan de ramadan. ,,Heel mooi dat dit kan, echt een
vrijheidsland’’, zegt Abdelhamid
Kasmi. ,,Ik woon hier nu 35 jaar en
het is de eerste keer dat ik dit zo op
straat hoor.” Hij woont in de straat
tegenover het theater. ,,De volgende
keer kan ik gewoon mijn raam open
zetten.”
Ook vorig jaar tijdens de lockdown
verzorgde het theater torenconcerten, soms twee keer in de week. ,,Tot
het najaar hebben we dat volgehouden, want het weer is soms spelbreker. Het waait nogal hard bovenop de

▲ Op het Hobbemaplein blijven mensen
stilstaan om te luisteren naar het torenconcert van Theater De
Vaillant. Een enkeling
neemt ook een foto.
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We doen niet
aan religie in
het theater,
wij zijn er voor
de cultuur
—Joëlla Schapendonk

toren. En het moet echt droog zijn’’,
vertelt Joëlla Schapendonk van Theater De Vaillant.
De zangers op het dak hebben een
flink bereik. De wind bepaalt hoe ver
en in welke richting de stem wordt
meegevoerd. Vorig jaar was operazangeres Francis van Broekhuizen tot
aan Scheveningen te horen. ,,We zijn
er natuurlijk voor de Schilderswijk
en Transvaal. Daar is het zeker te horen.”
Om niet te veel bezoekers te trekken, kondigde het theater vorig jaar
geen tijden aan. Dit om te voorkomen dat de coronamaatregelen zouden worden overtreden. ,,Je moet het
niet hebben dat mensen komen kijken. Maar inmiddels snappen mensen wel dat ze niet bij elkaar moeten
gaan staan”, vertelt Schapendonk. Nu

Op zoek naar
‘moordenaar’
in de stad

Marktkooplui: ‘We
worden genegeerd’

DEN HAAG Hagenaars moeten op
12 juni niet schrikken als er ‘levenloze’ mensen op de grond liggen en
groepen amateurrechercheurs door
de stad razen op zoek naar een
moordenaar. Die dag wordt in de
stad een Cluedo-spel gespeeld.
Amateurdectetives kunnen zich
aanmelden voor ‘The Hague Ripper’, georganiseerd door CluedUpp
Games. Mensen die denken wel een
‘moordenaar’ te kunnen vangen
kunnen zich nog inschrijven.
Tijdens het spel kunnen spelers
met een door henzelf samengesteld
team van rechercheurs de ‘moordenaar’ vinden aan de hand van diverse aanwijzingen.

Boze marktkooplui zijn gisteren
naar het Malieveld in Den Haag
gekomen om te protesteren, nu
ze hun producten niet op de
markt mogen verkopen. ,,Alleen
etenswaren zijn toegestaan,
terwijl de detailhandel wél open
is.”
Yamilla van Dijk
Den Haag

De groep demonstranten was met
veertig verkoopwagens vanuit
Harmelen vertrokken. Ze verzamelden zich bij het Malieveld,
waar de wagens naast elkaar werden opgesteld. ,,We voelen ons ge-

worden de concerten dus wel aangekondigd. Via Facebook kan je live
meekijken. ,,En doe vooral de ramen
open om mee te luisteren.”
Bovendien: de artiesten staan op
een toren van ongeveer zes verdiepingen. Vanaf de straat is er weinig te
zien. ,,Dat is wel belangrijk: je moet
geen hoogtevrees hebben als je er
wilt spelen. Het uitzicht is wel fantastisch.”

Reacties
Of de religieuze liederen die door de
stad schallen nog negatieve reacties
opleveren? ,,Dat heb ik in die acht jaar
dat we het doen nog nooit meegemaakt. We doen niet aan religie in
het theater. We zijn er voor de cultuur. We zijn er voor iedereen in de
buurt en meer dan de helft daarvan is

negeerd, want we zouden prima
open kunnen. Op de markt is goed
afstand te houden en bovendien
staan we in de buitenlucht.”
Ze willen, met oog op de persconferentie van gisteravond, extra
aandacht vragen voor hun situatie.
,,De horeca en fitnessscholen krijgen steeds veel aandacht, maar wij
zijn er ook nog”, zegt initiatiefnemer Paul Bol. ,,We hebben echt het
gevoel dat we vergeten worden.”
Rond 12.00 uur hebben ze een petitie aangeboden aan CDA-leider
Wopke Hoekstra en Rob Jetten van
D66. Vandaag dient het kort geding tegen de staat om non-food
toch toe te laten op de markt, aan-
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moslim. Voor hen is dit een belangrijke maand. En de zang is ook gewoon prachtig.”
In de concertreeks komen verschillende artiesten uit de buurt optreden. ,,Ik zou wel een oproep aan
Haagse artiesten willen doen: laat het
vooral weten als je een concert wilt
geven. Het is leuk om grote namen
erop te zetten, maar we willen ook
zeker jong talent ondersteunen.”
De concerten zijn onderdeel van
een actieplan van het theater. Eten
voor ouderen, smoothies voor personeel op de ic en in de teststraten en
een bakkie troost aan de deur bij het
theater. ,,We kijken vooral wat we
wél kunnen doen. En met deze concerten kunnen we mensen toch nog
een beetje cultuur meegeven.”
Reageren? hc.lezers@ad.nl

protest op het Malieveld in volle gang. FOTO ANP

gespannen door de branchevereniging van de ambulante handel.
,,Maar dat is mosterd na de maaltijd. Er had veel eerder actie geno-

men moeten worden. Ik verwacht
ook niet dat er echt iets uitkomt,
vandaar dat we gisteren actie hebben gevoerd.”

