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AMSTERDAM

door Robert Vinkenborg

AMSTERDAM • De organi-
satie van het vreugde-
vuur in Floradorp is woe-
dend op burgemeester
Halsema. Zij dreigt de
vergunning voor deze
traditie in te trekken
omdat, ondanks een ver-
bod, de brandstapel op
oudejaarsavond toch
werd aangestoken. 

Halsema haalt in een ver-
klaring hard uit naar de or-
ganisatie, de Stichting Flo-
ra 4 Life: „We gaan praten
met het stadsdeel en de or-
ganisatie, want op deze wij-
ze kan het vreugdevuur
geen vervolg krijgen.” Ook
stelt ze: „Vooral voor de
dijkbewoners was de situ-
atie heel vervelend en be-
angstigend. Het is dankzij
politie en brandweer goed

gegaan, maar het had ook
anders kunnen aflopen.”
Patrick van Bronswijk
spreekt namens de organi-
satie van een „weinig in-
voelende reactie” en vindt
het „belachelijk” dat zijn
comité de schuld krijgt:
„Wij hebben
meer gedaan
dan afgespro-
ken en nodig
was.”

Flora 4 Life
overweegt de handdoek in
de ring te gooien, vertelt
Floradorper Van Brons-
wijk: „We voelen de reactie
van de burgemeester als
een mes in onze rug. Hon-
derden uren zijn vrijwilli-
gers in touw geweest. Ook
om de jongeren, die altijd
meer en hoger willen, in
toom te houden. Er zijn
door de gemeente op oude-

jaarsavond grote fouten ge-
maakt, in strijd met de afge-
sproken protocollen. Hoe
denkt de gemeente dit nog
ordelijk te laten verlopen
als wij ons terugtrekken?”

Halsema in haar verkla-
ring: „Gedurende de avond

bleek het niet langer veilig.
De brandweer was glashel-
der; niet aansteken bij
windkracht 6 of sterker.
Het is onverantwoord en
kwalijk dat het vreugde-
vuur toen toch is aangesto-
ken.” Van Bronswijk speelt
de bal terug naar de ge-
meente: „Pas rond kwart
over elf werd de knoop
doorgehakt. Op dat mo-

ment waren er al honder-
den mensen aanwezig. Dat
het afgelast zou worden,
begon al snel rond te zingen
doordat er veel te hard over
werd gepraat. Voor ik er erg
in had, gingen de vuurpijlen
al richting de brandstapel
en even later stond de boel
in de hens.”

Halsema: „De organisatie
was niet bereid of in staat
om te voorkomen dat de
brandstapel is aangesto-
ken, met overlast en risico
voor aanwezigen en omwo-
nenden. Dat nemen we zeer
hoog op.” Van Bronswijk:
„Hoezo waren we niet be-
reid? We kregen de kans
niet eens. De politie had de
brandstapel veilig moeten
stellen en het terrein moe-
ten afsluiten. Mevrouw
Halsema geeft, zonder naar
de feiten te kijken, ons nu

Organisatie vreugdevuur is woest op Halsema

de schuld. We beraden ons
of dit nog wel zin heeft. Ik
voorspel wel dat de buurt
nooit zal accepteren als er

volgend jaar geen vuur mag
worden afgestoken. En dan
zijn we weer helemaal te-
rug bij af.”

Het vreugdevuur in Floradorp werd na een verbod toch aangesto-
ken op Oudejaarsnacht. FOTO ANP/HH
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Drones en vuurwerk stre-
den maandagavond om de
eer tijdens een show rond-
om de A'dam Toren, twee
dagen na oud en nieuw. De
show met zeshonderd
drones zou zaterdagavond
in Noord worden gehouden
maar werd afgelast vanwe-
ge het slechte weer. 
FOTO ANP/HH

Opvallend voorstel vanuit bedrijfsleven

’Inrijverbod voor
de Bijenkorf-file’

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Er moet
een inrijdverbod ko-
men bij de Blauwbrug
richting de Bijenkorf-
garage. Een voorstel
van die strekking
wordt gedaan door
organisaties uit het
bedrijfsleven. Ze willen
snel stappen nemen om
de al jaren omstreden
file uit te bannen. 

Wie op de Blauwbrug
rechtsaf slaat, doet er al
gauw een half uur over om
de Bijenkorfgarage te berei-
ken. En in de weekenden
kan het een stuk langer du-
ren. De file begint dan vaak
al ter hoogte van de Stopera.
De schuifelende rij auto’s
dwars door het hartje van
Amsterdam is een doorn in
het oog van velen. 

MKB-Amsterdam, Vereni-
ging Amsterdam City en Ko-
ninklijke Horeca Nederland
Amsterdam
zijn hele-
maal klaar
met de be-
ruchte Ro-
kinfile, zoals
zij de file
noemen, en
stellen voor
het autover-
keer op deze route door de
binnenstad ernstig te be-
perken. Zij vragen de ge-
meenteraad op korte ter-
mijn een 24/7-inrijdverbod
voor alle motorvoertuigen
in te stellen vanaf de Blauw-

brug over de Amstel bij het
Waterlooplein, met uitzon-
dering van bestemmings-
verkeer. Dit moet de ge-
meente volgens de onderne-

mersclubs
de tijd geven
een systeem
met ‘intelli-
gente toe-
gang’ in te
voeren,
waar nu el-
ders in de
stad mee

wordt geëxperimenteerd.
Met bestemmingsverkeer

worden ook de auto’s be-
doeld die willen parkeren
bij de Bijenkorf. In de toe-
komst zou je daarvoor moe-
ten reserveren in plaats van

in de lange rij aan te sluiten.
Volgens Frankfurther denkt
de eigenaar van de parkeer-
garage goed mee. 

Guido Frankfurther, vice-
voorzitter van MKB-Amster-
dam heeft als gemeente-
raadslid, stadsdeelwethou-
der en nu als MKB-bestuur-
der jarenlang geworsteld
met de zo goed als dagelijkse
file richting de Bijenkorf-ga-
rage. „Maar nu zijn we er
met deze drie onderne-
mersorganisaties echt hele-
maal klaar mee. Onze deu-
ren staan open om het plan
met de gemeente verder uit
te gaan werken. Dat inrijver-
bod mag van ons nog vóór
Pasen dit jaar ingaan.”

Volgens de ondernemers

stond de file, waar de afgelo-
pen 25 jaar al meters be-
leidsstukken en artikelen
over zijn verschenen, van de
Wibautstraat tot op de Prins
Hendrikkade. 

Automobilisten deden
over deze twee kilometer
meer dan een uur. Maar ook
in de rest van het stadshart
ontstond een compleet ver-
keersinfarct, zoals op het
Mr. Visserplein, delen van
het Wallengebied en rond-
om het Koninklijk Paleis.
Dat is volgens hen niet lan-
ger houdbaar.

File begint
vaak al bij
de Stopera

Ook maandagmiddag 2 januari
was de file zichtbaar.
FOTO MARCEL ANTONISSE

door Pieter 
van Erven Dorens 

AMSTERDAM • Een Am-
sterdammer die in 2016
zijn 80-jarige moeder
vermoordde, bijgenaamd
’de hertogin van het Kas-
tanjeplein’, heeft een
juridische strijd om haar
vastgoederfenis gewon-
nen van zijn twee broers.
Alleen krijgt hij de erfe-
nis niet, zijn twee kinde-
ren wel.

De rechtbank in Amster-
dam moest beslissen of het
testament geldig was dat de
moeder in mei 2013 op-
maakte. Daarin liet zij alles
na aan haar toekomstige
moordenaar, terwijl haar
andere twee zoons werden
onterfd. Volgens de broers
had hun moeder onder in-
vloed van een geestelijke
stoornis en bedreiging gete-
kend. De
rechtbank
besloot ech-
ter in het
voordeel van
de moorde-
naar, blijkt
uit het
maandag gepubliceerde
vonnis.

In juni 2016 werd de al
zwaar zieke Rietje Willms
dood aangetroffen in haar
woning met een pil oxyco-
don, een morfineachtige
pijnstiller, onder haar tong.
De autopsie wees uit dat zij
door een overdosis om het
leven was gekomen.

De vrouw werd verzorgd
door een inwonende hulp
en haar zoon Hans, wiens
tuin aan de hare grensde in

Amster-
dam-Oost.
In dezelfde
buurt had
haar man
Edward
Willms, die
in 2000

overleed, een loodgietersbe-
drijf en vastgoedportefeuil-
le met panden. Zijn weduwe
werd daarom wel ’de Herto-
gin van het Kastanjeplein’
genoemd.

Zoon Hans ontkende elke
betrokkenheid, maar hij
werd wel veroordeeld voor
moord. De politie had mi-
crofoons geplaatst in zijn

Porsche. Een opgenomen
gesprek met zijn partner,
die werd vrijgesproken,
werd hem fataal. Eerst
kreeg hij 10 jaar cel, in hoger
beroep 15 jaar en 9 maan-
den, een vonnis dat door de
Hoge Raad is bekrachtigd.

In een testament geda-
teerd op 19 februari 2013 had
de moeder de drie zoons nog
voor gelijke delen tot erfge-
naam benoemd. Op 31 mei
van datzelfde jaar herriep
zij dit testament, en be-
noemde zoon Hans tot enige
erfgenaam.

Bij de rechtbank poogden
de broers aan te tonen dat
hun moeder destijds geeste-
lijk niet in orde was. Zo kwa-
men zij met een brief van de
huisarts van de moeder uit

maart 2013, waarin deze
schreef dat bij haar sprake
was van ’confabulatie’, ofte-
wel het vertellen van over-
dreven, gefantaseerde of
overdreven verhalen. Ten
tijde van het opmaken van
het testament woonde ze bij
zoon Hans, aldus de broers.
De verwardheid van hun
moeder is „toen verder toe-
genomen als gevolg van
slechte verzorging, weinig
slaap en veel alcohol die erf-
laatster kreeg”, zo citeert de
rechtbank hun stelling.

Ook zou zoon Hans haar
bedreigd hebben door te
zeggen „dat zij geen voeding
en drank meer zou krijgen,
weer terug zou moeten naar
het verzorgingshuis en haar
kleinkinderen nooit meer te
zien zou krijgen als zij haar
testament niet ten gunste
van hem zou wijzigen.”

De rechtbank vond dat er
„geen enkele medische on-
derbouwing is overgelegd”
voor de stelling dat de
vrouw ten tijde van het op-
maken van haar testament
een geestelijke stoornis
had. Ook bedreiging werd
niet aangenomen. Het testa-
ment blijft dus in stand, ten
voordele van de twee kinde-
ren van de veroordeelde.
Een moordenaar kan vol-
gens de wet niet erven van
zijn slachtoffer.

Overigens zal voor de
twee onterfde zoons ook
nog wat overblijven. Volgens
Nederlands recht kan je een
kind niet geheel onterven. 

Moordenaar wint lange strijd

Geldigheid
van erfenis
was in orde

Eindelijk oordeel over erfenis van ’de hertogin van Kastanjeplein’

Het Kastanje-
plein in Oost. 
FOTO 
RICHARD MOUW

’Reactie burgemeester
is mes in onze rug’

Bezoekers van grote Amsterdamse evenementen in de openbare ruim-
te, betalen vanaf dit jaar 1,50 euro als bijdrage aan het gebruik en on-
derhoud van die publieke plek. De extra heffing geldt voor evenemen-
ten met 500 betalende bezoekers of meer.1,50

AMSTERDAM • Volgens burgemeester
Femke Halsema is Amsterdam ’lang
niet altijd’ de lieve stad waarover haar
voorganger Eberhard van der Laan
sprak. Dat zei ze tijdens haar nieuw-
jaarstoespraak zondag in het Concert-
gebouw. Ze signaleerde een ’giftige
mix’ van extreemrechtse ideeën, vrou-
wenhaat en complottheorieën. Veel
van die polarisatie die landelijk te zien
is „gaat – gelukkig – aan onze stad
voorbij”, merkte Halsema daarbij op.
„Op straat kom ik – bijna – altijd aardi-
ge mensen tegen.”

Amsterdam ’lang
niet altijd’ lieve stad

TOESPRAAK HALSEMA

AMSTERDAM • Het
Grachtenfestival
heeft een bijzon-
dere prijs in de
aanbieding voor
alle Amsterdam-
mers. Die kunnen
namelijk als
buurt een buurt-
concert winnen.
Directeur Marie-
Luce Bree hoopt
’overdonderd’ te
worden door alle
reacties. „Mensen
verenigen met
muziek, dat is
precies waar het
festival voor

staat. Ben je ook
toe aan een war-
me zomer? We
nodigen je uit om
jouw buurt op te
geven voor een
gratis buurtcon-
cert gedurende
het festival ko-
mende zomer.”

Bewoners moe-
ten wel voor 20
januari al hun
aanvraag insturen
en ook zelf een
geschikte locatie
aandragen. Het
festival is in au-
gustus.

Buurtconcert als
bijzondere prijs

GRACHTENFESTIVAL

AMSTERDAM • Eric Fennis (52), pas-
toor van de Nicolaasbasiliek, is be-
noemd tot deken van Amsterdam. 

Fennis wordt daarmee de vertegen-
woordiger van de bisschop in de stad
Amsterdam. De benoeming ging afge-
lopen zondag in. Hij krijgt ook de taak
om contact te onderhouden met de
andere kerken en religies en de over-
heid. Er zijn volgens het persbericht
van de kerk 80.000 katholieken in de
stad. Deken Ambro Bakker is vorige
maand teruggetreden vanwege het
bereiken van de 80-jarige leeftijd.

Nieuwe deken voor
80.000 katholieken

BENOEMING ERIC FENNIS

AMSTERDAM • Een zwaar
verwaarloosde valkpar-
kiet is met kerst in haar
kooitje gedumpt bij het
vuil. Ze haalde het nieuwe
jaar niet. De politie is op
zoek naar de dader.

Op kerstavond werd de
valkparkiet in haar kooi ge-
spot bij een berg vuilnis in
de Leimuidenstraat in
stadsdeel Zuid. Het diertje
was in slechte conditie.
„Doodziek”,
omschreven
medewer-
kers van de
Dierenam-
bulance Am-
sterdam
haar. Ze was
doorweekt door de regen en
haar snavel was ver doorge-
groeid. In het hok was ook
geen eten of drinken te vin-
den voor het dier.

Harteloos
„Het zal de ultieme kerst-

gedachte geweest zijn van
een mens zonder hart”,
sneerde de Dierenambulan-
ce op Twitter. Het bericht
werd maar liefst 250.000
keer gezien. Veel Amster-
dammers wilden weten hoe
het met de vogel afgelopen

was. Helaas bleek enige da-
gen later na de vondst, dat
de naamloze parkiet overle-
den was in vogelopvang De
Toevlucht. Volgens mede-
werkster Kelly was de par-
kiet ’vreselijk lief ’.

Getuigen gezocht
Het dumpen van de vogel

blijft mogelijk niet zonder
consequenties voor de da-
der. De politie doet namelijk

onderzoek
naar de
zaak. Er is
een opspo-
ringsbericht
verstuurd
waarin de
eigenaar op-

geroepen wordt om zich te
melden. Ook worden er ge-
tuigen gezocht of andere
buurtbewoners die wellicht
weten van wie de parkiet
was.

Amsterdammers die
meer weten over de zaak
kunnen contact opnemen
via het telefoonnummer
0900 8844, laat de politie
weten. De oproep werd af-
gelopen vrijdag gedeeld via
verschillende kanalen.
Vooralsnog is er geen door-
braak in de zaak te melden.

Het gedumpte vogeltje.
FOTO DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

Politie zoekt
parkietdumper

Verregend
vogeltje was
’vreselijk lief’

Tips? Mail aub naar amsterdam@telegraaf.nl


