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Langste solodans ooit

Dansen van
Heerlen naar
Maastricht
Na maanden van intensieve training gaat
danser zijn grootste artistieke uitdaging aan
Sander Hiskemuller
Het wordt de langste danssolo ooit,
die Joost Vrouenraets zondag aanstaande danst. 28 kilometer in afstand, van Heerlen naar Maastricht,
een traject waar hij, al dansend,
acht uur over zal doen. ‘Kokoro’
heet deze tour de force, Japans voor
‘hart’ of ‘de weg van het hart’.
Nee, om een plekje in het ‘Guinness Book of Records’ is het danser/choreograaf Vrouenraets
(Heerlen, 1979) van het Limburgse
Gotra Ballet niet te doen. Hij noemt
Kokoro zijn grootste artistieke uitdaging tot nu toe.
“Ik wil ervaren wat er van mij
overblijft na een uitputtingsslag,
om bij het hart van mijn vak – de
dans – uit te komen. Een queeste
die tot puurheid leidt.”
Gekscherend heeft Vrouenraets
het over zijn ‘Tour de Dance’. Hij refereert daarbij aan de Tour de France, want de dansmarathon is na
maanden van intensieve training
(onder begeleiding van een voormalig triatleet) voor hem een uitdaging van jewelste.
Ook is de kans groot dat er, net zoals bij de wielerwedstrijd, langs het
traject heel wat publiek zal staan,
want Kokoro, georganiseerd in het
kader van festival Musica Sacra,
lééft onder de Limburgers. Vrouenraets: “Ik word er op straat over
aangesproken, mensen zijn enorm
nieuwsgierig. Ik hoop dat het een
happening wordt, met barbecuefeestjes langs de kant.”
De weg, veelomvattend thema van
festival Musica Sacra dit jaar, wordt

in Kokoro afgelegd over de oude
Via Belgica, een route die naar de
thermen van Coriovallum (Heerlen)
leidde, pleister- en rustplaats van
Romeinse soldaten.
Onderweg wordt Vrouenraets
bijgestaan door een karavaan, van
waaruit de tocht live wordt gestreamd naar grote schermen op diverse locaties, waaronder de Bijenkorf
in Maastricht. Aan de kop van de
karavaan gaat een paardenkar,
waarop percussionist Wouter Gulikers een grote trom bespeelt om
Vrouenraets van vuurkracht te
voorzien. Daarbij is Vrouenraets
eigen hartslag leidend: een sensor
geeft die door aan de slagwerker.
Er wordt twee keer gestopt, niet
om pauze te nemen, maar om de
paarden te verwisselen. Ook dan
danst Vrouenraets dóór, op de
plaats rust.
Dat heeft hij nodig om zichzelf in
een tranceachtige ‘staat van zijn’ te
houden, om het transformationele
doel van zijn danstocht te kunnen
behalen.
Hij heeft geen vastomlijnde choreografie, wél een dramaturgisch
raamwerk, gebaseerd op de overgang van elementen, zoals van

‘Ik wil ervaren
wat er van mij
overblijft na een
uitputtingsslag’

Joost Vrouenraets zal 28 kilometer dansend

water naar vuur. Daarbinnen passeren alle facetten van zijn dansstijl
de revue: van klassiek ballet tot
gevechtskunst.
“De weg is in die zin een artistiek
zelfonderzoek. Grotendeels improvisatie, maar beslist geen ‘ik doe
maar wat’.”
Dat het thema van de weg actueel
is geworden door de stromen vluchtelingen, op weg naar een veilig

Kritiek op besluit Haagse scholen
om Zwarte Piet in de ban te doen
Van onze verslaggeefster
Het besluit van alle 150 Haagse basisscholen om Zwarte Piet de komende
drie jaar om te vormen tot een neutrale Piet, stuit op veel weerstand.
Volgens een peiling van Omroep
West vindt 85 procent van de inwoners het afschaffen van Zwarte Piet
‘onzin’ of ‘een slechte beslissing’.
Gemeenteraadslid Richard de Mos
van de Groep De Mos/Ouderenpartij
verzamelde duizenden handtekeningen in een petitie voor het behoud
van Zwarte Piet. Hij vroeg een spoeddebat aan. Haagse ouders, zoals VVDKamerlid Ockje Tellegen, lieten via
Twitter of met telefoontjes aan bijvoorbeeld het AD/Haagse Courant weten woedend te zijn over het besluit.
Ook oudervereniging Ouders & Onderwijs vindt het eigenaardig dat het
besluit over Zwarte Piet genomen is
zonder ouders hierover te raadplegen. Op de meeste scholen in Nederland wordt gezamenlijk overlegd hoe

iedereen het feest het liefst op school
wil vieren.
In Rotterdam leidde dat afgelopen
jaar niet tot problemen, zegt de voorzitter van de koepel van scholen. In
Amsterdam wordt per schoolbestuur, waar meerdere scholen onder
vallen, afgesproken welke rol Zwarte
Piet rondom 5 december speelt. De
lijn in de hoofdstad is wel dat Piet
aan ‘modernisering’ toe is. In Utrecht
wil de voorzitter van de koepel van
basisscholen niets kwijt over het onderwerp. Zij laat alleen weten dat er
over Zwarte Piet gesproken wordt.
In Den Haag moet Zwarte Piet nu
op elke school in drie jaar tijd
ontdaan zijn van discriminerende
kenmerken: zwarte huidskleur,
kroeshaar, dikke rode lippen, oorringen en een dommige, onderdanige
houding. Er zouden volgens de scholen kinderen in Den Haag zijn die
zich niet prettig voelen bij een Sinterklaasfeest met een traditionele
Zwarte Piet.

Piet zonder stereotype kenmerken.
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Eis: 6,5 jaar cel voor
digitale bankrovers
Vier digitale bankrovers moeten
van het OM tot 6,5 jaar de cel in.
Het viertal heeft volgens de officier van justitie het vertrouwen
in internetbankieren ‘op grove
wijze en stelselmatig geschaad’.
De vier twintigers, die gisteren
voor de rechtbank in Dordrecht
terechtstonden, worden ervan
verdacht honderdduizenden euro’s van rekeningen te hebben
gehaald. Dat gebeurde door rekeninghouders op hun smartphone
software te laten installeren,
waardoor de gegevens in handen
van de bende kwamen. (ANP)

Homohuwelijk ook
voor buitenlanders
Buitenlandse homostellen die in
eigen land niet mogen trouwen,
kunnen in de toekomst mogelijk
terecht in Nederland. Het kabinet gaat op aandringen van D66
onderzoeken of het Nederlands
burgerlijk huwelijk opengesteld
kan worden voor buitenlanders.
Hierover zal onder meer advies
worden gevraagd aan de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, schreef minister Koenders van buitenlandse
zaken gisteren in een brief aan
de Tweede Kamer. (ANP)

Minister wil impasse
politie-cao doorbreken

afleggen. FOTO KOEN VERHEIJDEN

thuis, beschouwt Vrouenraets als
wrang toeval. “Dit project is bedacht voordat er sprake was van
een vluchtelingencrisis. Maar kunst
heeft een profetische waarde: je
kijkt als kunstenaar intuïtief vooruit.”
De beelden van mensen op drift
laat hij zondag tijdens de uitvoering ter inspiratie zeker toe. Sterker, eigenlijk vatten deze precies de

Danser hoopt op
een juichende
menigte op
het Vrijthof

advertentie

Voetbalgeweld
in Groningen
en Amsterdam
Meerdere voetbalfans zijn gisteren aangehouden voor en na de
wedstrijd van Ajax tegen Celtic
in Amsterdam. De politie meldde
dat tien mannen gistermiddag in
het centrum werden aangehouden in de aanloop naar de wedstrijd van de Schotse voetbalclub
tegen Ajax. Rond de Arena zijn
later op de avond nog zeventien
mensen aangehouden in verband met belediging, mishandeling en dronkenschap.
In Groningen, waar ook Europees voetbal werd gespeeld, gingen voor de wedstrijd van FC
Groningen tegen Olympique
Marseille supporters met elkaar
op de vuist. In de binnenstad van
Groningen gooiden ze met stoelen, glaswerk en vuurwerk. De
politie, met veel mensen aanwezig in de stad, haalde de groepen
uit elkaar. Niemand raakte gewond en er is niemand aangehouden. (ANP)

kern van waar het hem om gaat:
het gevoel van ontheemd zijn. “Op
een of andere manier willen we allemaal ‘thuiskomen’.”
Eindpunt Maastricht, zo rond half
vijf ’s middags op het bordes van
Theater aan het Vrijthof. Hoe hoopt
Vrouenraets zich te voelen wanneer
hij door een juichende menigte
wordt binnengehaald?
“Totale leegte. ‘Uitgepuurd’.”

Meekijken
Kijk voor de route en tijden op
www.musicasacramaastricht.nl.
Kokoro wordt live gestreamd via
www.dievanheerlen.nl. Festival
Musica Sacra duurt t/m zondag.
Het is van oorsprong een muziekfestival maar biedt ook theater,
film, lezingen, exposities en dans.

Minister Van der Steur van veiligheid en justitie nodigt vandaag alle politiebonden uit voor
een gesprek over de politie-cao.
Het gesprek moet leiden tot een
doorbraak, zei premier Rutte gisteravond aan het einde van de
Algemene Beschouwingen. Politiebonden en agenten demonstreren al weken tegen het loonbod van het kabinet dat ze te
mager vinden. Woensdag was er
nog een betoging rond de Tweede Kamer in het centrum van
Den Haag. (ANP)

Locatie 112-beller
straks meteen bekend
Ambulances in de regio Hollands
Midden hoeven voortaan niet
meer te zoeken naar de exacte
locatie van een beller in nood,
die niet weet waar hij is. Via een
sms’je naar de beller kan de
meldkamer de gps-gegevens van
de smartphone achterhalen.
De sms-applicatie VIL (Vind Incident Locatie) werd gisteren gepresenteerd op een 112-conferentie in Leiden. De ambulancedienst in Hollands Midden is de
eerste dienst in Nederland die de
applicatie gebruikt. (ANP)

Snelste fietser geen
Nederlander meer
’s Werelds snelste fietser komt
niet langer uit Nederland. Canadees Todd Reichert heeft met
zijn ligfiets een snelheid van 138
kilometer per uur gehaald. Dat
deed hij gisteren bij een wedstrijd in de VS. De Nederlander
Sebastiaan Bowier had in 2013
bij deze wedstrijd een snelheid
van 133,8 km per uur gehaald.
Hij reed met een fiets die was gemaakt door de TU Delft en de VU
in Amsterdam. De universiteiten
proberen nog deze week het record terug te krijgen. (ANP)

