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WIE OLIVIER ‘OLLIE’ LOCADIA ALIAS
WILLIE WARTAAL (Amsterdam, 1982)
IS een van de drie rappers bij De
Jeugd van Tegenwoordig
NIEUWSTE ALBUMS Het zevende
van de Jeugd: Anders (Different); en
zijn eerste soloalbum (begin 2019):
#Enkelbangars
Edison ‘Beste Nieuwkomer’ 2005 met
album PARELS VOOR DE ZWIJNEN
UITSPRAAK ‘Een burgerlijk leven is
een goed leven. Ik verlang er sterk
naar.’ (April 2014)
OPVALLEND Geloof niet wat er op
Wikipedia staat. Ollie is niet geboren
in het Zeeuwse plaatsje Poortvliet.
Hij is Amsterdammer. ‘Grappig,
toch? Ik zie meteen wie mij heeft
opgezocht.’

‘De Jeugd’, 30 juni

“Oh, mag ik een sigaretje van je”, vraagt hij aan een
‘mattie’ van lang geleden met de bijnaam Ziektewet.
Zijn maat is aan het schilderen in de vorig jaar gesloten club Winston Kingdom en wist alle sporen van
het oude nachtleven uit. Er komt een restaurant met
Belgische speciaalbieren. “Hier heb ik geleerd wat
het is om op een podium te staan. Je moest gewoon
tussen al die rappers je momentje pakken. Dat zijn
wel enge dingen. Het was best een hoog niveau
tijdens die ‘Open Mic Nights’.”
Olivier ‘Ollie’ Locadia gokt dat het een jaar of vijftien
geleden is, dat hij hier kwam. In ieder geval vóór de
grote doorbraak van De Jeugd van Tegenwoordig
met de hiphopkraker Watskeburt?! in 2005. Na het

optreden liepen ze met een ploegje naar huis. Er
was geen geld voor een nachtbuskaartje. Een van
de nachtelijke wandelaars was ook zijn middelbare
schoolvriend Freddy Tratlehner, beter bekend als
Vièze Fur. De vrienden konden toen niet bevroeden
dat ze als een van de bekendste hiphopformaties
van Nederland zoveel jaren later – inmiddels allemaal vaders van midden dertig – nog steeds samen
door het land zouden toeren. Van naamsverandering
wil hij niks weten. “Het is gewoon een naam. Onze
levens zijn veranderd. Ik heb een gezin en woon in
Den Haag. Maar de muziek gaat door. Je moet je juist
laten beïnvloeden door alles wat er gebeurt. Anders
klopt er iets niet. Je maakt tijdscapsules.”

Pizzahut
De rapper waarschuwt dat hij langzaam loopt, echt
héél langzaam en dat de route vanaf de pont een
hele lange, rechte weg is. Best saai. “Als je in je
eentje dit stuk zou lopen, word je hélemaal gek. Na
zo’n optreden was dat niet erg. Ik zat bomvol met
adrenaline. ‘Ik was goed he?’, ‘Zag je mij?’, riep ik
dan tegen mijn maten. Aan de andere kant van het IJ
werd het steeds stiller. We liepen over het fietspad
of midden over de weg. Een beetje lawaai maken.
Noord was van ons. We hadden zéker geen schijt
aan alles. We keken naar de wereld als een plek die
veroverd moest worden, vrij en open.”
‘Watskeburt?’ staat in grote letters op zijn gezicht
te lezen als we door de blinkende Amstelpassage
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2005, portiek flatgebouw
Noord. V.l.n.r.: Willie
Wartaal (Olivier Locadia),
Vièze Fur (Freddy
Tratlehner) en Faberyayo
(Pepijn Lanen).

Vijf kilometer lopen met een
herstellende enkel. Olivier Locadia
(36), beter bekend als Willie Wartaal
van de Jeugd van Tegenwoordig,
doet het gewoon. Het is alweer
een half jaar geleden dat hij van
een podium donderde bij het
festival Kingsland Twente. Maar de
rapper wil per se zijn nachtelijke
uitgaansroute teruglopen, net als
vroeger. Van The Winston Kingdom
in de Warmoesstraat naar zijn oude
‘hood’, de Banne in Noord.

~‘Zodra we Coffeeshop Atlas naderen,
wordt hij al in de armen gesloten.’

Halte bus 38

l Van der Pekstraat l Mosplein l Kamperfoelieweg l

l Koopvaardersplantsoen l Lichterstraat l Overslag l
Moeder
Eerste thuis

lopen op het Centraal Station, met kunst-, antiekwinkels en de Lil’club – your new playground, for every
day and every night. “Dit is echt crazy. Het lijkt wel
een nachtclub.” Het doet in de verste verte niet meer
denken aan het oude station, met de Pizzahut en het
Meeting Point, een van de oude hang- en versierplekken van Ollie en Freddy. Hij verbaast zich ook over het
opgeknapte Van der Pekplein na het pontje, waar de
hippe restaurants allemaal dezelfde rode markiezen
en hoge prijzen delen. “Dit is superchic geworden. Ik
hoor al mijn hele leven dat Noord in de lift zit. Ik vond
zelfs een keer een boekje uit 1965 waarin dat stond.
Maar ik heb er nooit veel van gemerkt.”
Ollie woonde van zijn zesde tot zijn achttiende in
Noord. Zijn moeder was verslaafd aan de harddrugs
en niet bezig met het gezinsleven. Zijn vader, een
salsamuzikant uit Curaçao, was afwezig. “Hij is
heen gegaan en heeft zich vermenigvuldigd”, vatte
Ollie het ooit pakkend samen in een interview met
de Volkskrant. De rapper is vaak verhuisd, maar de
langste tijd bracht hij door in Banne I en II (onder en
boven de IJdoornlaan). “Ik moest voor mezelf en mijn
jongere broertje zorgen. Mijn eigen shit regelen. Als
kind heb ik me best eenzaam gevoeld. Je weet niet
beter. Ik dacht dat het zo hoorde. Ook al was het niet
leuk. Aan de buurt heb ik goede herinneringen. Het
was er wel relaxed. Ik fietste graag rond, tot aan het
water, ontmoette overal mensen.”

Rapscene

Coffeeshop Atlas

Zeker niet nu we bijna bij de Banne zijn, maar dan
moeten we eerst nog over de Buiksloterbreek. Ooit,
voor alle opknapbeurten, een stukje niemandsland.
“Er was graffiti. Je kon onder de brug wiet roken. Hier
heeft Freddy een keer de fiets van z’n moeder in het
water gereden. Bij wijze van truc. Dat vond ik zo leip.
Wat is dit voor een rare man? Hij woonde precies naast
Molenwijk, werd heel vrij opgevoed. Warm, dat is
wat ik me ervan herinner. Ik was de hele tijd bij hem.
Freddy trok me mee naar de stad en opende mijn
wereld aan de andere kant van het water. Met hem
ging ik ook voor het eerst drinken en paddenstoelen
gebruiken. Hij is een gekke rebel.”

Heimwee
In de Banne zijn al veel portiek- en etageflats uit de
jaren zestig en zeventig gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Maar Ollie’s thuis in de Lichterstraat
(nummer 21) staat er nog steeds. “Ik heb er niet lang
gewoond. Mijn moeder is hier uit haar woning gezet.
Ze had heel lang de huur niet betaald. Ik woonde
toen al bij mijn pleegvader. We zagen onze spullen,
de lelijke dan, op straat liggen. Kapot. De flat lijkt
nu veel kleiner. Gek man. Er was nog zo’n hof, waar
nu die nieuwbouw staat. Daar zou ik best kunnen
wonen. Ik heb in mijn leven al genoeg in oude shit
gewoond.”
We lopen onder een viaduct door naar Banne II. Op
Overslag 78 woonde Ollie van zijn twaalfde tot zijn
achttiende samen met zijn pleegvader en vier jaar
jongere broer en elf jaar jongere zusje. De pleegvader
was hun biologische vader. Moeder was vertrokken,
nadat de relatie met hem verbroken was. “Ik kon
het niet met mijn pleegvader vinden, maar hij heeft
ons wel bij elkaar gehouden en een thuis gegeven.
Stabiliteit.” Ollie kijkt opgetogen om zich heen. Al
doet zijn enkel nu echt pijn. “Dit was de ‘hood’ man,
m’n buurt. Het is er beter geworden. Dat lelijke
winkelcentrum is weg. Niet dat ik het per se mis.
Maar ik zou me op straat minder eenzaam voelen dan
waar ik nu woon. Hier kom ik altijd wel iemand tegen
die ik ken. Ik heb geen heimwee naar plekken, maar
hier wonen mijn mensen.” Zodra we Coffeeshop Atlas
(Parlevinker 8) naderen, wordt hij al in de armen
gesloten. “Hi, maestro, hoe ist?”

GONTER.

Het Ponthuis bij het IJ-veer
aan de Buiksloterweg (foto:
herfst 2003). “Hier was ons
allereerste optreden van de
cd-release in 2005”, zegt
Olivier Locadia als we van
de pont stappen. De single
Watskeburt?! bracht De
Jeugd van Tegenwoordig de
doorbraak naar het grote
publiek. Vijf maanden later
verscheen het album Parels
voor de zwijnen.
Een van de twintig
nummers was Willie
Wartaal is een baas (Banne
2 Anthem): “Hoezo in
de Banne hebben wij
geen leven?/ Kom op,
kankerlijers, kom op!/ En
represent non-stop, ben
aan het dansen en heb een
slok op/ Ik heb geen zin,
om fucking weg te gaan/
Want Banne boys zijn
vierentwintig uur per dag
aan.”
Het zijn regels die
herinneringen oproepen
aan Ik verveel me zo (in
Amsterdam-Noord) van de
popgroep Drukwerk, eind
jaren zeventig: “Ze noemen
mij een vandalist/ Maar als
eenieder toch eens wist/
Hoe het is om in Noord te
wonen.”
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Na het Mosplein, als we op de Kamperfoelieweg
lopen, begint Noord pas echt, vindt hij. Alles daarvoor is toch meer centrum. “Kijk, hier is de laatste
bushalte, waar we uitstapten voor we naar de stad
gingen. Bus 38 was onze favoriete hangplek. ‘Bussen’
deed iedereen in de buurt die niks te doen had. Zaten
we achterin, reden we alsmaar rondjes.”
In de jaren negentig had Noord een echte rapscene,
gaat Ollie verder. “Er waren mensen die een studio
hadden, waar je andere rappers tegenkwam. Adje,
Jayh, Reverse.* Ik was een jaar of dertien toen ik ermee begon. Ik schreef al liedjes. We waren gewoon
kids die ergens in wilden uitblinken. Eigenlijk heel
simpel. Laten zien dat je goed kon nadenken. Ik
vroeg me ook niet af waarom ik het deed. Ik deed
het gewoon.”
Hij vindt de wandeling erg leuk, zegt hij. Ook al begint
hij zijn enkel nu wel te voelen. Maar hij geeft niet op.

Pleegvader
Tienerjaren

Parlevinker(pad)

