
Alles was anders. Maar de twaalfde editie 
van het Havenconcert Goedereede, het 
eerste grotere evenement op Goeree-
Overflakkee deze zomer, was met 450 
bezoekers toch volgeboekt. 

Vanaf het pontonpodium in de haven 
was zelfs amper te zien dat alle stoelen 
op anderhalve meter waren geplaatst. 
Iedereen hield zich keurig aan de 
coronavoorschriften, bleef ook tijdens de 
pauze netjes zitten en trotseerde de paar 

Niet ‘Get on your feet’,  
maar ‘Stay on your seat’

Havenconcert 2020: 

Alles is anders na het vroege voorjaar van 2020, zo ook het Havenconcert Goedereede. Gezondheidscheck 
bij de entree, geen staanplaatsen, stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar, geen koffie, bier en 
wijn afhalen bij de omliggende etablissementen en vooral niet meezingen. De Sir Oliversband had een 
nummer van Gloria Estefan coronaproof gemaakt: ‘Stay on your seat’ in plaats van ‘Get on your feet’.

regendruppels onder een capuchon of een paraplu. Veel was ook hetzelfde. De entourage 
van historische gevels langs een eeuwenoude haven was natuurlijk niet anders dan tijdens 
al die andere Havenconcerten. Net als de vallende bladeren, het vanaf de toren over 
Goedereede uitgestrooide beiaardspel als voorproefje, de schemering die langzaam maar 
zeker plaatsmaakt voor de duisternis en de invallende kilte, die je echter amper voelt door de 
warmte van de muziek en de sfeer.

Morricone
Met de muziek zat het als vanouds wel snor. De bijna 135-jarige Koninklijke Fanfare Apollo 
beet het spits af, in het laatste avondlicht, met onder andere Glenn Miller-composities, 
een gouwe ouwe van André Hazes, ‘Kom van dat dak af ’ van Peter Koelewijn en een 
indrukwekkende medley ter ere van de twee maanden geleden overleden filmcomponist 

Ennio Morricone. Deels samen met 
Apollo en deels solo zong Clementine. De 
inwoonster van Goedereede, die op hoge 
hakken vanuit de Pieterstraat naar de haven 
was gewandeld en daarvoor applaus kreeg, 
begon met ‘Sounds of Silence’, wat haar nog 
veel meer applaus opleverde. Clementine 
had het nummer uitgekozen “als lied voor 
de culturele sector” en om “de mentale 
gezondheid in het oog te houden”. 

Niet voor niets was het rond de haven 
echt stil toen ze het nummer van Simon & 
Garfunkel loepzuiver ten gehore bracht. 
Daarna volgden onder andere nog eigen 
composities, een gearrangeerde tekst van 
Toon Hermans en, ongetwijfeld met het 
oog op de mentale gezondheid, ‘Wonderful 
world’.

Havenconcert vanuit de 
lucht gezien (Foto: Pie-

ter van der Kamp).

Clementine met 
Koninklijke Fan-

fare Apollo (Foto: 
Kees van Rixoort).
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Goedereede

Door Kees van Rixoort

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Iedereen geniet tijdens 
Havenconcert Junior
GOEDEREEDE – Met een interactief muziekfeest 
genoten vrijdagmiddag ruim 350 basisschoolleerlingen 
in de groepen 5 en 6 op het eiland in klassikaal 
verband van de tweede uitvoering van het 
Havenconcert Junior in Goedereede. Na het succes in 
2018 - toen met Be Bach - was er nu de voorstelling 
Be Mozart. Opnieuw gepresenteerd door acteur Ton 
Meijer en zijn internationaal vermaarde ensemble van 
musici. Uiteraard vanaf de ponton in de stadshaven.

Door Jaap Ruizeveld

Met veel humor speelde en vertelde de acteur over het leven van 
Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een topper. Vooral door de wijze 
waarop hij leerlingen bij de verschillende onderdelen van de voorstelling 
betrok. Artistiek directeur in het bestuur van de Stichting Havenconcert 
Goedereede Piet Westhoeve en voorzitter Rien Slagter waren terecht in 
hun nopjes over het resultaat dat aan de schooljeugd, keurig op stoeltjes 
verzameld op de markt rond de sfeervolle haven, kon worden geboden. 
Het enthousiasme was heel groot. De interactie was perfect en het plezier 
straalde ervan af. Daar doe je het voor, was beider mening. Opnieuw een 
unieke mogelijkheid om jongeren te betrekken bij klassieke muziek, hen 
een andere vorm van muziek te leren kennen en hen te inspireren.

Vakmanschap
Maar om het levensverhaal van wonderkind Mozart te kunnen 
overbrengen, te kunnen verbeelden aan schoolkinderen en hen daarin 
een rol te bieden om zich eventjes als Mozart te voelen, dat vereist 
vakmanschap. Ton Meijer deed het stapsgewijs. Vanaf de jonge jaren 
van de vermaarde componist, pianist, cellist, violist en dirigent, 
geboren in 1756 in Salzburg tot zijn overlijden in 1791 in Wenen. Bij 
elk onderdeel mochten één of meerdere jeugdige toeschouwers in de 
act figureren. Dat alles muzikaal ondersteund door de professionals 
met de wereldberoemde klanken van o.a. die Zauberflöte, Eine kleine 
Nachtmusik en het Requiem.

Uitbeelden
In het verhaal werd duidelijk gemaakt dat Mozart geen enkele muzikale 
kunst niet beheerste en dat moesten de leerlingen op de havenponton 

ook laten zien. Zelfs een aria bleek 
niet te hoog gegrepen in de show. 
Ook de Europese reis die destijds 
zijn vader met de jonge Mozart 
en zijn eveneens getalenteerde 
zusje Nannerl maakte naar Parijs, 
Londen en Den Haag werd 
hilarisch gepresenteerd. “Dit 
vergeten de meisjes en jongens 
niet meer”, zei Piet Westhoeve en 
dat bleek al direct na afloop van 
de voorstelling uit de reacties: 
Hartstikke gaaf man, cool, ik heb 

veel plezier beleefd. “Wellicht dat 
het leidt tot een lidmaatschap bij 
verenigingen. Dat doorstromen 
in de muziek is zeker ook ons 
doel”, aldus de artistiek directeur. 
Het was een enorm succes en 
smaakt weer naar meer. Het is 
tenslotte een leuke manier om 
kinderen enthousiast te maken 
voor muziek. Misschien is er wel 
een instrument dat ze graag willen 
bespelen, geïnspireerd door deze 
voorstelling en of het concert, gaf 
Westhoeve aan.

Verschillende leerlingen 
mochten meedoen 
aan de acts, zoals 
deze jonge Flakkeese 
vioolspeler (Foto: Jaap 
Ruizeveld).

Leerlingen groepen 5 en 6 
rond de havenkom (Foto: 

Jaap Ruizeveld). 

Funky en spetterend
De finale van het Havenconcert was voor de Sir Oliversband, die 
ook wel bekendstaat als de big band of plenty. Niet alleen vanwege 
de omvang van de band, maar ook door de veelzijdigheid van het 
repertoire. Veelzijdig was de concertbijdrage vanuit Den Bommel 
zeker. Én energiek, funky en spetterend, met hoofdrollen – voor 
zover je daarvan kan spreken bij de imponerende totaalsound van 
zo’n fantastische big band – voor de twee zangeressen en de zanger.

Na onder meer ‘Street life’, ‘Play that Funky Music’ en ‘Hot stuff ’ 
was het tijd voor ‘Stay on your seat’, de coronaversie van ‘Get on 
your feet’. Niemand ging staan, iedereen bleef zitten. Het enige wat 
in het publiek bewoog waren de lampjes van de Havenconcert-
sleutelhangers. Een mooi slot van de gedenkwaardige twaalfde editie 
van het concert dat zijn bestaansrecht allang heeft bewezen en daar 
dus zelfs in coronatijd gewoon mee is doorgegaan.

Prachtig beeld van het 
Havenconcert in de 
avond (Foto: Kees van 
Rixoort).

Ton Meijer


Ton Meijer


Ton Meijer


Ton Meijer



