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Tranen in je ogen

A
msterdammers, vooral bewoners op en
omdeWallen, klagen steen en been over
de ijswinkels in het centrum. Nog even en

het hele gebied tussen deNieuwmarkt en de
Dam is één zoete, glibberige ijsbaan.Wat
moeten die toeristenmet al die zoetigheid, en
is het ijs überhauptwel te eten?Dat laatste
gaanwe testen in het gebiedNieuwmarkt-
Hoogstraat/Damstraat-Warmoesstraat. Proe-
vers van dienst zijn onze culinair redacteur
NellWesterlaken, receptenschrijfster in het
VolkskrantMagazineYvette van Boven, bei-
den ook buurtbewoners, en fotograaf en ijs-
liefhebber SarahWong.

Ieder neemt een smaak voor zijn rekening:
aardbei (Wong), vanille (Van Boven), cho-
cola (Westerlaken) en pistache (ondergete-
kende). Opvallend is dat in een en dezelfde
ijswinkel de kwaliteitsverschillen tussen de
smaken onderling groot zijn.
Zo doen het pistache-, aardbeien- en vanil-

leijs vanDolce &Gelato bio het behoorlijk
goed,maar vallen de twee soorten chocola-
deijs daar bitter tegen. De extradarkvariant is
droog en hard, en de smaak blijft niet lang
hangen. De darkvariant heeft juist weer veel
teweinig cacao en smaakt als een kinderijsje,
aldusWesterlaken. Over het chocoladeijs
zonder zuivel van Tofani is ze daarentegen
laaiend enthousiast: ‘Wat een ontdekking!
Meer, meer, meer!’
Wat Van Boven betreft staan Dolce & Ge-

lato en IceBakery bovenaan, met ijs dat wel-
iswaar niet heel intens naar vanille smaakt,
maar wel een goede romigheid heeft en niet
zomierzoet is. Want in feite, vindt ze, is al het
geproefde ijs te zoet.

Van de zeven winkelswaar we aardbeienijs
bestellen, hebben er vier roomijs, twee
sorbetijs en een roomijs met yoghurt. De
laatste, van Delicious, smaakt erg chemisch
en heeft een zure nasmaak, maar nog niet zo
erg als de strawberry-cheesecake van
Homemade en het roomijs van Paradiso del
Gelato, waarWong alles vindt. Aardbeien, is
haar conclusie, verdienen beter ijs en komen
het best tot hun recht in sorbetijs, waarbij
dat van Tofani bovenaan staat.
Pistacheijs is de proof of the pudding on-

der de ijssmaken. En als regel geldt: hoe
groener, hoe slechter. Wat dat betreft is al-
leen het felle mintgroen van Paradiso del Ge-
lato verdacht en is ook de pistachesmaak
wat artificeel. Er zijn er maar twee die echt
naar pistache smaken, het ijs van Tofani (met
een lekkere gebrandenotensmaak) en Dolce
& Gelato bio (fijne consistentie, goede door-
eetfactor).

Uiteindelijk zijn we over Tofani het meest
enthousiast. Geen wonder, want het is de
éminence grise onder ijszaken en is sinds
1942 een begrip in Amsterdam. Grootste te-
genvaller is Dutch Homemade: de winkel ziet
er prachtig uit, belooft ambachtelijk ijs, maar
maakt dat niet waar.

Tot slot lopen we binnen bij Metropolitan
Deli van Kees Raat, die zelf regelmatigmee-
proeft voor deze testrubriek en daarom hors
concours is. Daar hebbenwe nu spijt van.
Aardbeiensorbet van de beste lambada’s, zo
puur en vol. En zijn chocoladeijs is niet alleen
van superieure cacao, maar ook nog eens
perfect zacht en luchtig. Om tranen in je
ogen van te krijgen.
Pay-Uun Hiu

In het centrum van Amsterdam
breek je je nek over de ijssalons.
Welke verkopen echt lekker ijs?

V test of proeft op onregelmatige basis.
Van lentewijn tot fietsroutes tot vleesvervangers.
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ALS EEN TERRIËR

De Festspiele beginnen niet
bijWagner, maar bij zijn
tweede vrouw, Cosima.

Zoals countryfans bijeen klitten in
Nashville, komenWagnerianen
uit alle windstreken jaarlijks naar
Bayreuth, een stadje als een
modeltreinendecor in het Beierse
Fichtelgebergte. In juli en augus-
tus vinden daar de Bayreuther
Festspiele plaats, een operafesti-
val dat volledig is gewijd aan het
werk van RichardWagner (1813-
1883).
En passant bezoeken deWagner-
fans villaWahnfried, het mauso-
leumachtige woonhuis dat de
componist zelf liet bouwen.Wag-
ner, echtgenote Cosima en hond
Russ zijn begraven in de tuin.
Cosima, dochter van Frans Liszt,
was 24 jaar jonger dan haar man
en overleefde hem 47 jaar.
Wagner was tijdens zijn leven al
omstreden vanwege zijn antise-
mitisme, hoewel hij nauw samen-

werkte met Joodse musici. Na
zijn dood waakte Cosima als een
terriër over de nalatenschap en
omarmde zij het opkomende
nationaal-socialisme. Vanaf 1923
werdWagner-adept Adolf Hitler
een huisvriend. De liaison wierp
decennialang een smet op de
Wagnererfenis.
Het Festspielhaus is gebouwd in
opdracht vanWagner op een
heuvel boven Bayreuth. Op 13 au-
gustus 1876 werd het ingewijd
met de operaDas Rheingold, de
eerste van vier opera’s uit Wag-
ners gesamtkunstwerkDer Ring
des Nibelungen. De leiding van
de Festspiele is altijd in handen
gebleven vanWagnertelgen. In
2008 namen achterkleindochters
Eva Pasquier-Wagner en halfzus-
ter KatharinaWagner de leiding
over. Eva trok zich terug in 2015.
‘Bayreuth’ bleef altijd omgeven
door controverses, zij het tegen-
woordig niet meer politiek maar
artistiek.

denstondvast.DatHaenchenook
nogeenszijneigenmuzikaleopvat-
tingenmeebrachtnaarhet Fest-
spielhausmaakteheter voordemu-
sici allerminst eenvoudigerop.Na
de intuïtieveaanpakvanNelsons,
kregendemusici temakenmetde
historischebenaderingvanHaen-
chen. Eerder inzijncarrièrewashij
diep indeBayreutherarchievenge-
doken,hijhad eengrondige studie
gemaaktvanhistorischmuziekma-
teriaal, aantekeningenvanassisten-
tenbestudeerd, vandirigentenen
solistenenvandemeester zelf.
‘Ingeenenkelmuziekstukzijnde

verschillen inuitvoeringspraktijk
zogrootalsbijParsifal. Ikwil zo
dichtmogelijkbijWagnerzelf ko-
men.DienoemdeParsifalbewust
geenopera,maareenBühnen-
weihfestspiel, eenpodiumspel. In
eengrootdeel zittengeenaria’s, er
wordtalshetwareeenverhaal ver-
teld,metnauwelijkshandelingen.
Vertellenvraagteenander tempo.
Opdatpuntpak ikhetbehoorlijk
andersaandandemeestedirigen-
ten. Zij gebruikendepartituurzoals
die ineerste instantie is afgeleverd
doorWagner.Maar tussendatmo-
mentendepremièrezijner zeer
veel aanpassingengeweest. Er zijn
zelfs instrumenten toegevoegd.Dat
neemikallemaalmee.’Doordean-
dere tempi isdeopvoering tiental-
lenminutenkorterdangewoonlijk
enkomthijqua lengte indebuurt
vandeoerpremière. Lachend: ‘Een
Duitsekrant schreef al:Mooi, dan
kunnendemenseneerdernaar
huis.’

HijweetdatzijnaanpakdeWag-
nergemeenschapzal verdelen in
rekkelijkenenpreciezen.Demessen
zijngeslepen. ‘Dedrukopmij is
groot’, zegthij, uiterlijk volkomen
relaxed.Het isniet alleenomdeze
redendateenDuitsekrantgewag
maaktevan ‘degevaarlijksteorkest-
bak terwereld’.
Demusici zittenonzichtbaarvoor
hetpubliek indeevenmythischeals
beruchtebak –endus invrijetijds-
kleding,het enigevoordeel vanhet
Festspielhaus, volgensHaenchen,
want indezomerkande tempera-
tuureroplopentotbovende35gra-
den. Ingrijpende technischeaan-
passingen inhethuiswaarWagner

persoonlijkallesheeftbedacht, zou-
dennietminderzijndaneenont-
heiliging.

Doordateendeel vandemusici
ondereenafdakzit, isdeakoestiek
ingewikkeld. ‘Dezangers zijnmoei-
lijk tehorenenvanafmijnpositie
maardeels te zien’, zegtHaenchen.
‘Degrootstemoeilijkheid isdat ze
eenheelkleinbeetje latermoeten
invallendannormaal, vanwegedie
akoestiek. Enals ikmijnhandenbo-
venmijnhoofdhef, komtmijnstok
tegenhetafdak.Daarmoet ikvoort-
durendop letten.’

Hoezalhij straksdepremière te-
gemoetgaan,deurenlangevoor-
stelling indebroeierige spelonk?
Een ijzerenritmevanyogaen fit-
nesshoudtheminconditie, zegthij.
Hoe loopthij straksnaardehouten
dirigeerstoeldieooit voorWagner
zelf isgemaakt? ‘Hahaha, ikhebooit
inAmsterdameen flexibelediri-
geerstoelopmaat latenmaken.Die
ismetmijdehelewereldoverge-
weest endiegebruik ikookhier.’

Maandag25 juli.Onderuitzonder-
lijk strengeveiligheidsmaatregelen
stroomtdezaal vanhet Festspiel-
hausvolmetgalakostuumsen
avondtoiletten. Inhonderdbiosco-
penenviaeen livestreamop inter-
netkijktde rest vandeWagner-
wereldmeehoegraalridderParsifal
opdebühneverlossingbrengt in
eendoor religieuze twistenver-
scheurdewereld.Naafloopminu-
tenlangapplaus . Voordesolisten.
Voorde regie.Nogeenkeervoorde
solisten.Danverschijntdedirigent,
snelomgekleed indecoulissen, in
onberispelijk rokkostuumophet
podium.Hetapplaus isoverweldi-
gend.

‘Godzijdank is erHaenchen’,
schrijftde SüddeutscheZeitung ’s an-
derendaags. ‘Briljantgeluiden in-
drukwekkende transparantie’, al-
dus TheNewYork Times. DeNeue
ZürcherZeitungbenoemthemnage-
noeg tot verlosser vanBayreuth.
HartmutHaenchen isooknadeglo-
rieuzevervullinggeenmanvoor tri-
omfantelijk terugblikken. ‘Nazo’n
bejubeldepremièrevoel ikdedruk
omhetnogveelbeter tedoen’,mailt
hij. Tochmoethij toegevendathet
unaniemeeerbetoonallerminstdes
Bayreuths is.Erhat es geschafft.

1
Tofani

Kloveniers-
burgwal 16
prijs per bol:

€ 1,40

2
Dolce &

Gelato bio
Damstraat 25
prijs per bol:

€ 2,00

3
Ice4You
Nieuw-

markt 30h
prijs per bol:

€ 1,80

4
IceBakery

Oude
Doelenstraat 5
prijs per bol:

€ 1,90

5
Delicious

Nieuwmarkt 40
prijs per bol:

€ 2,00

6
Dutch

Homemade
Oude

Hoogstraat 31
prijs per bol:

1,75

7
Paradiso
del gelato
Nieuwe

Hoogstraat 20
prijs per bol:

1,90


