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VOOR RAFFIE IS ER
LEVEN NA THE VOICE

Amsterdamse singer-songwriter komt deze week met eerste eigen muziek

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Raffie van
Maren hoopt met ’Close
My Eyes’ een hit in handen
te hebben. Vrijdag brengt
hij zijn eerste single uit. 

Maar wie is Raffie? Tv-kij-
kers zullen hem nog herin-
neren uit The Voice Of Hol-
land. Zijn ’blind audition’
maakte twee jaar geleden
een hele goede indruk. 

Als 12-jarig jochie deed hij
mee aan The Voice Kids.
Zonder enig resultaat. Dat
heeft hem niet ontmoedigd
om na zeven jaar terug te
komen. Hij koos bij zijn
blind audition voor het ge-
voelige ’This Town’ van de
populaire Ierse zanger Niall
Horan. Anouk draait ra-
zendsnel. Al bij de tweede
regel. Volgens haar kon de
Amsterdammer nog werken
aan zijn opbouw van het
nummer, maar ze vond zijn
stem ’onwijs mooi’. 

Simpel en klein
„Als Anouk snel draait,

dan zit het goed”, wist Raf-
fie. „Anouk vond dat ik rus-
tig en mooi zong. En dat ik
het simpel en klein hield. De
klank en de timing vond ze
goed”, herinnert de Amster-
dammer zich. „Waylon, die
ook draaide, vond het ook
helemaal in orde, maar wil-
de ook een wildere en gek-
kere kant van me zien.”

Toch koos Raffie voor Lil
Kleine als zijn coach in The
Voice. Waarom? „Pas ter
plekke bepaalde ik wie ik als
coach wilde hebben. Lil
Kleine heeft een jong pu-
bliek. Dat vond ik interes-
sant. En het is een grappige
gast. Maar ik had net zo
goed voor Waylon of Anouk
kunnen kiezen.”

Sinds The Voice heeft Van

Maren niet stilgezeten. Zo is
hij een jaar lang naar het Ab-
bey Road Institute gegaan,
een popacademie-opleiding
in Oost. Op zijn zeventiende
volgde hij al een jaar lang
een muziekopleiding in
New York. „Ik had The Voice
dan wel niet gewonnen,
maar ik wist wel dat muziek
mijn leven was. Ik kon zelf
liedjes schrijven en moest er
mee door. En dat heb ik dus
ook gedaan.” 

Eigen muziek
Het zelf schrijven van

liedjes heeft hem niet meer
losgelaten. „Ik schrijf al
mijn muziek zelf. The Voice
is leuk, maar uiteindelijk
gaat het om je eigen muziek.
En heel veel mensen reage-
ren er heel positief op als ik
ze wat laat horen.”

Twee jaar geleden schreef
de Amsterdammer al de
song die deze week als zijn
eerste eigen nummer uit-
komt. Hij woonde net op
zichzelf in De Pijp. Hij start-
te een studie, maar stopte

daar na een maand al mee.
Op zijn zolderkamertje
werd de song in elkaar ge-
zet. „Het gaat over dat je je-
zelf pas echt gaat ontdekken
als je op jezelf woont. ’Close
My Eyes’ ligt al anderhalf
jaar op de plank. Het is een
popnummer met een vleug-
je country geworden.”

Raffie wil geen eendags-
vlieg zijn. De tweede en der-

de single liggen al klaar.
„Het tweede nummer wordt
wat meer soul.”

Zingen doet Raffie sinds
zijn zevende al. „Van mijn
ouders moest ik klassieke
piano leren. Dat vond ik

toen
minder
leuk.
Maar
muziek
was al

snel het enige waar ik mee
bezig was. Toen ik twaalf
was deed ik dus ook al mee
met The Voice Kids. Ik ging
niet door na de eerste ron-
de. Dus twee jaar geleden,
tijdens mijn deelname aan
The Voice, wilde ik me echt
bewijzen. Nu moest het wel
lukken om naar de volgende
ronde te gaan. En het lukte
ook.” 

„Over die blind audition
moet je niet teveel naden-
ken” zegt Raffie er nu over.

„Ik was nerveus. Bloed-
nerveus. Mensen gaan een
mening over je hebben en
dat is eng. Maar als je door
bent naar de volgende ronde
zit je in een rollercoaster.
Het was heel leuk om aan
The Voice mee te doen. Je
leert er veel van. Voor dui-
zenden mensen zing je. Al-
leen dat al is een ervaring.
En je krijgt te maken met
zang- en performance-coa-
ches. Maar op een gegeven
moment is het klaar en
moet je op eigen kracht
door. 

Na The Voice ben ik alleen
maar gepassioneerder ge-
worden. Achteraf zeg ik: het
meeste leer je toch door zelf
liedjes te schrijven.” 

Anouk vond zijn
stem ’onwijs mooi’

Op zijn boven-
woning in de
Amsterdamse
Pijp compo-
neert Raffie
van Maren
zijn nummers.
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AMSTERDAM • De re-
cherche vraagt men-
sen uit te kijken naar
een blauwe of donkere
’opgepimpte’ (getune-
de) Volkswagen Golf. 
Die is mogelijk betrok-
ken bij de aanrijding
van een 34-jarige
vrouw op de Reigers-
bosdreef in Zuidoost.
Het slachtoffer werd
vorige week donder-
dag dood op de rijbaan
gevonden. De recher-
che vraagt getuigen
die recent een getune-
de Golf met schade
hebben gezien, om
zich te melden, even-
als mensen die dash-
cambeelden hebben
van de uren voor en na
het incident.

Politie zoekt
Golf vanwege
dode vrouw

AMSTERDAM • Het
aantal mensen in Am-
sterdam dat positief is
getest op het coronavi-
rus is in de week van
26 oktober tot en met 1
november met 30
procent gedaald ten
opzichte van de week
ervoor. Toch is het
aantal nog steeds op
het niveau ’zeer ern-
stig’, meldt de GGD
Amsterdam. In alle
stadsdelen is het aan-
tal positief geteste
mensen in week 44
gedaald. De grootste
relatieve daling was te
zien in Zuid (van 483
per 100.000 naar 283)
en in Nieuw-West (750
naar 535). In totaal
werden in Amsterdam
3451 positief getest.

GGD: minder
besmettingen

Van de auto ontbreekt
ieder spoor.
FOTO MICHEL VAN BERGEN
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Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM • Midden op
de Wibautstraat, ter hoog-
te van het kantoor van de
Reclassering, staat sinds
woensdag een interactie-
ve deur naar een ’duurza-
me toekomst’. 

Het gaat om de Solar Po-
wered Door (to nothingness).
Dat is een grote metalen
deur die door de energie van
zonnepanelen op de deur
automatisch open en dicht
gaat. De deur nodigt voorbij-
gangers uit om door de
deuropening te stappen en
na te denken over duur-
zaamheid en de toekomst.

De deur, ontworpen door
David Smithson, is geïnspi-
reerd op het idee om een
deur te maken die volledig
los staat van alles en je naar
het onbekende leidt. De oor-
sprong van het kunstwerk

ligt in 2011 toen Smithson
merkte dat er nog maar wei-
nig met duurzaamheid
werd gedaan in de kunstwe-
reld. Hij hoopt dat de deur
mensen aan het denken zet
over energieverbruik, maar

hij hoopt ook dat het ’non-
sens’-gehalte van de deur
tot de verbeelding spreekt
en zo voor iedereen iets an-
ders teweegbrengt. 

Stadsdeelbestuurder Ivar
Manuel (van stadsdeel Oost)

kwam gisteren als
eerste kijken naar de
bijzondere deur: „Een
grote Matrix-achtige
deur waar je zomaar
tegenaan kan lopen

op de Wibautstraat, dat zal
de Amsterdammer opval-
len!”, zegt hij. „Het kunst-
werk vraagt aandacht voor
duurzaamheid en is daarom
bij uitstek een symbool dat
past bij de ontwikkelingen

van Knowledge Mile Park.”

Knowledge Mile Park
Het kunstwerk heeft op

verschillende plekken in de
wereld gestaan, maar wordt
nu een vast onderdeel van
een mooi project dat aan-
sluit bij vergroening en ver-
duurzaming, Knowledge
Mile Park. Met Knowledge
Mile Park werken de ge-
meente en de ondernemers-
vereniging BIZ Knowledge
Mile samen met bewoners
en gebruikers van het ge-
bied tussen Amstelplein en
IJ-tunnel, aan het vergroe-
nen en verduurzamen van
deze verkeersader.

INTERACTIEVE DEUR

Kunstenaar David Smithson verwelkomt stadsdeelbestuurder Ivar
Manuel bij de deur. FOTO RICHARD MOUW

Matrix-achtige deur is eyecatcher op de Wibautstraat

Tips: amsterdam@telegraaf.nl

Kunstwerk is
een uitnodiging
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minutieuze operatie en
echt heel belangrijk voor
deze klus. 

Onze werkvoorbereider
heeft het hele plan hier-
voor gemaakt. Dat is een
ouwe rot in het vak, met
een bak ervaring. Hij heeft
zijn pensioen uitgesteld om
dit karwei te kunnen afma-
ken. Op zijn zolderkamer
heeft hij dat hele proces
zitten bedenken met steen-
tjes Lego in vier kleuren.
Die zat met de uitdaging
hoe de loop- en metselrou-
tes op elkaar aansluiten.
Want hoeveel kan iemand
op een dag aan stenen
metselen, en wel zodanig
dat er geen enkele fout
wordt gemaakt. Zo is hij
gaan bedenken hoe hij de
pallets gaat aanleveren.
Ook die zijn weer met vier
kleuren ingericht, gekop-
peld aan de vier Hebreeuw-
se letters. Die Legosteen-
tjes liggen nog steeds op
zijn bureau. We gaven hem

op zijn ver-
jaardag ook
een doos
Lego.

Hoe lang
bent U al

bezig?
We zijn in het voorjaar al

begonnen met de ruw-
bouw, dat is zeg maar alles
wat onder de grond zit. Zo
heeft de gemeente alle
kabels weggehaald en ver-
legd. Er zit hier een metro-
station onder de grond. Dat
brengt wel wat uitdagingen
met zich mee. We hebben
een keerwand aangebracht
langs de Weesperstraat. Zo
konden we gaan ontgraven,
want het monument komt
een stuk lager te liggen dan
de straat. Het ligt half ver-
zonken. Pas als je er rond-
loopt zul je pas zien dat de
muren van het monument

Aan de bouw-
kraan, in het
midden van de
bouwlocatie,
valt niet te ont-

komen voor iedereen die
de Weesperstraat passeert.
„De bouwkraan midden op
het terrein is het logistieke
hart”, zegt Den Hartog. „In
stapjes werken we van het
noorden naar het zuiden
aan het monument. Dat
kunnen we alleen maar
met die kraan. We zitten te
bouwen in een hele drukke
straat en er is op de bouw-
locatie slechts ruimte voor
een smalle baan voor de
leveringen van alle mate-
rialen. Het is dus heel erg
passen en meten hier.”

Vandaar dat ik geen
voorraad zie.

Precies. Meer ruimte dan
deze smalle strook is er
voor ons niet beschikbaar.
Qua opslagmogelijkheden
is er niks. Dan is zo’n kraan
ideaal. We draaien het met
de kraan direct naar de
plek waar het moet zijn.
We kunnen hier echt geen
voorraad stenen of andere
materialen aanhouden.
Elke dag wordt er beleverd.

Blij dat de Raad van State
vorige week geen bezwaren
meer had tegen de bouw?

Ik ben opgelucht dat we
niet illegaal aan het bou-
wen zijn. Wij hadden na-
tuurlijk geen enkele twijfel,
maar er speelde nog wel
een zaak bij de Raad van

Aan de Weesperstaat verrijst gestaag het Namenmonument. Pro-
jectleider Johan den Hartog van bouwbedrijf Koninklijke Wouden-
berg uit Ameide is er heel erg druk mee. Hij heeft veel ervaring
met het werken aan monumenten. Eerder hadden zij mooie klus-
sen in onder andere het Rijksmuseum en het Mauritshuis. „Dit is
ook een monument, maar wel een gloednieuw monument”, zegt hij. 

NNaammeennmmoonnuummeenntt
hhuuzzaarreennssttuukkjjee

’Holocaustmonument wordt imposant’

State. Daar hebben we de
opdrachtgever ook in bijge-
staan. We zijn meerdere
malen mee geweest naar
een aantal zittingen. Er was
onder andere protest tegen
het kappen van de bomen
op het Weesperplantsoen,
waar het Holocaust-monu-
ment gaat komen. Van al
die meningsverschillen
hebben wij maar een klein
beetje meegekregen. 

We gebruiken
Holocaustmonument en
Namenmonument door
elkaar. Wat stelt het nieuwe
monument voor?

Het zijn vanuit de lucht
vier Hebreeuwse letters.
Die vormen het woord ’In
Memoriam’. De laatste
letter, aan de noordkant,
die zijn we nu aan het met-
selen. Er zijn al een aantal
muren gemetseld. Over die
vier letters komt uiteinde-
lijk een roestvrijstalen
overkapping. 

Voor wie met een vlieg-
tuig over de stad vliegt,
moet nu al kunnen zien dat
er ’In Memoriam’ staat. De
belettering die op de over-
kapping komt, heeft ook
min of meer dezelfde vorm.
De overkapping zal uitein-
delijk lijken te zweven en
er zullen spiegelingen in
zijn verwerkt. Dat geeft een
waanzinnig effect als je
daar straks onderdoor
loopt. Als je dan naar bo-
ven kijkt komt er van alles
op je af. De weerspiegeling
van allerlei namen, maar

ook van de bomen en de
lucht. Alles komt in de
weerspiegeling bij elkaar.
Dat is heel ingenieus be-
dacht. 

Is het een bijzondere klus?
Heel bijzonder. Het is

weliswaar makkelijk om
dat zo even te roepen. Maar
dit wordt een symbool dat
de hele wereld over gaat.
Restauratie en renovatie
van ingewikkelde monu-
mentale panden is onze
specialiteit. Wat hier bij-
zonder is, is dat het een
nieuwbouwmonument. Het
is al een monument, terwijl
het beton nog maar een

maand oud is. Dat is waan-
zinnig. 

Daar komt een staaltje
bouwlogistiek bij kijken.
Qua planning moet het
allemaal heel goed op el-
kaar aanpassen. Dat moet
van tevoren heel goed door-
dacht worden. De een
wordt volledig verantwoor-
delijk voor het betonwerk;
de ander voor de overkap-
ping. En iedereen moet
daarin zoveel mogelijk
meedenken. Van begin tot
het eind.

Nu heeft U het alweer over
de planning.

De hele logistiek is een

Metselvolgorde
monnikenwerk

Johan den Hartog: „Als je door
de ruwbouw heen loopt, krijg je
al het gevoel dat je heel erg
nietig bent.”
FOTO RICHARD MOUW

door Richard van de Crommert

INTERVIEW

2,5 meter hoog zijn. 

Het gaat heel hard, lijkt het
wel?

Inderdaad. Dat is heel
gaaf om te zien. 

Als een van de weinigen
heeft U al door het
monument heen kunnen
lopen. Hoe wordt het?

Het wordt gigantisch
imposant. Dat merk je nu
al, terwijl nog lang niet alle
muren met namen gemet-
seld zijn. Als je door de
ruwbouw heen loopt, krijg
je al het gevoel dat je heel
erg nietig bent. Het komt
heel indrukwekkend over.
Overweldigend. Dit hele
kleine strookje Amster-
dam, dat nu wordt volge-
zet, voelt heel groot als je
er tussen staat. Een jaar
geleden zagen we hier
alleen een klein stukje leeg
gerooide zandvlakte. Maar
als je er nu tussendoor
loopt is het werkelijk
enorm. Immens. Het komt
heel erg op je af. Zeker als
je weet dat elk steentje een
klein grafmonument is, het
zijn allemaal namen van
vermoorde mensen.

Maakt de lading van het
monument het niet heftig?

Het is heel erg confronte-
rend. Die namen van die
ruim 100.000 mensen, met
de leeftijden erbij, komen
zo hard binnen. 

De volgorde van de ste-
nen is op alfabetische volg-
orde. De families zijn alfa-
betisch geclusterd. Daar is
heel goed over nagedacht
door onder andere de ar-
chitect. Elke steen, elke
naam, moet op de aange-
wezen plek komen. Je moet
checken en dubbel chec-
ken. De persoon met de
achternaam die met een
dubbele AA begint, moet

dus linksboven op de eer-
ste muur komen. Maar je
begint niet bovenaan te
metselen, je begint onder-
aan. Vooraf zijn dus al die
namen al ingedeeld. Daar-
van hebben wij de metsel-
volgorde gemaakt. Dat was
me een monnikenwerk.

Heeft U nog archeologische
vondsten gedaan?

Wat restanten van bebou-
wing zijn we tegengeko-
men, maar niks spectacu-
lairs, een paar heipalen.
Geen servies of iets derge-
lijks. De meest bijzondere
vondst die we deden is dat
er ook vijf mensen in het
monument worden ge-
noemd die uit Ameide
komen, een oud, klein
stadje. Wij zijn daar geves-
tigd. Die namen willen we
sowieso adopteren. Mis-
schien vinden we in ons
stadje nog mensen die een
van die vijf hebben gekend.

Wanneer bent U klaar?
We verwachten tot me-

dio maart met al het met-
selwerk zoet te zijn. Dat
zijn meer dan 100.000
stenen. Dan moet de ter-
reininrichting worden
aangelegd. Het zal tot de
zomer van volgend jaar
doorlopen. We hebben nog
leveringen van basalt dat
uit Sicilië moet komen. Het
zal nog een uitdaging zijn
om dat daar op te halen en
de kwaliteit te controleren.
Wij verwachten rond de
zomervakantie van volgend
jaar klaar kunnen zijn. En
zoals we er nu voorstaan,
zouden we dat moeten
kunnen redden.


