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Culturele ambassadeurs oogsten bewondering  

 

MOST – De gedistingeerde culturele attaché kan haar voeten niet stilhouden. California 

dreemin’ van The Mama’s and the Papa’s klinkt uit de monden van Popkoor The Midges zo 

opzwepend dat mevrouw Jansen wel uit het nauwsluitende keurslijf van het protocol zou 

worden springen, de houten dansvloer op van het immense stadstheater van Most. Het is een 

van de talloze momenten van kippenvel, enthousiasme, bewondering én de onbedwingbare 

neiging om mee te zingen en te dansen. 

 

Verborgen voor de nieuwsgierige oren van de andere leden van de Meppeler delegatie 

brengen de zangers en zangeressen van The Midges zaterdagavond in de eetzaal van een 

school een ode aan de medewerksters die hen van donderdagavond tot en met het vroege 

ontbijt van de zondagmorgen van voeding hebben voorzien. ‘In this heart’ van Sinead 

O’Connor wordt zo ontroerend mooi gezongen dat tranen over de wangen van de Tsjechische 

gastvrouwen biggelen. 

Het repertoire van het Popkoor is veelzijdig, maar nummers van Queen spannen de kroon. 

Somebody to love is meeslepend, Bohemian Rhapsody wordt bewonderenswaardig goed 

gezongen. Op het grote plein tijdens het Festival van Most zaterdag moet het Popkoor het 

opnemen tegen de dreunende bassen van de nabijgelegen kermis. Ze zingen tegen de wind in 

over de Eenzame fietser die Boudewijn de Groot met tekst van Lennaert Nijgh ooit tot leven 

heeft gebracht. Dirigent Stefan Havelaar moet hard werken, geeft hij toe. ‘Ik heb onderweg 

wel eens wat moeten bijsturen.’ De leden zijn na afloop nieuwsgierig naar de ervaringen van 

het publiek. De Tsjechische toeschouwers keken vol bewondering op de houten bankjes van 

de tribune toe. Deze muziek, nee die hadden ze niet eerder gehoord. Het popkoor oogst een 

langdurig applaus. 

Dat geldt ook voor het Accordeon Orkest onder leiding van Ruud van der Wulp. Of het nu 

een Balkan-medley is of de Russchische Fantasie, het twaalf leden tellende orkest van de 

Muziekschool (in volgorde van de deelnemerslijst: Petra van Berkum, Heleen Brand, Pauline 

Breukelman, Simone Brinkman, Siebrand van Galen, Floor Koetsier, Hilda Kort, Ourina 

Korthoef, Trea Riksten, Martine Schiphouwer, Inge Stegeman en Arie Westenbrink) maakt 

indruk. Het is voor de Tsjechische gast tijdens de verschillende optredens een verademing te 

zien dat jongeren uit het westen van Europa zo kunnen opgaan in muziek. De Tsjechische 

bewonderaars veronderstellen dat de discipline die vereist is alleen nog maar aanwezig is in 

dit deel van Europa tot ook hier de luxe toeslaat. ‘Bij jullie is toch zoveel afleiding, dat 

kinderen dan toch een accordeon gaan bespelen. Geweldig’, aldus een bezoeker van de 

expositie over Meppel die het Accordeon Orkest samen met het Saxofoon Kwartet (Monique 

Huisman, Esther Moeke, Eline Pereboom en Rudolf Bosch) onder leiding van Johan 

Kloosterhuis bij de opening muzikaal opluisteren. 

Het kwartet stat opgesteld op een tussenverdieping van de monumentale trappengangen van 

het Museum van Most, een gebouw dat dateert uit de Duitse tijd. 

Eine Kleine Nachtmusik van Mozart weerklinkt even doortastend als verstild door de 

catacomben. Kloosterhuis is even de gelukkigste mens op aarde bij het horen en zien van de 

verrichtingen van zijn kwartet. 

 

Jeroen Boerwinkel  
Vrijdagmiddag begeeft een groot deel van de Meppeler delegatie met een buitengewoon 

betrokken vertegenwoordiging van Rotary Meppel zich naar het Poppentheater in Most. Het 

ligt in een van de karakteristieke buitenwijken van de ruim 70.000 inwoners tellende 



industriestad. Veel hoogbouw. Grauwe appartementencomplexen worden afgewisseld met 

woonblokken die voorzien zijn van een frisse laag verf. De zon schijnt uitbundig en overgiet 

deze fantasieloze exponent van Europese stadsontwikkeling met een romantisch sausje. Met 

dit weer en vrolijke draaiorgelklanken van De Parel in het gehoor kun je zelfs op elf hoog in 

Most gelukkig zijn. 

De kleine, intieme zaal loopt vol. De Tsjechische gasten zijn in de meerderheid. Uit de 

duisternis verschijnt Jeroen Boerwinkel met zijn voorstelling Harlekinade waarmee hij op 

scholen veel succes boekt. Hij dresseert met kleine visuele grappen een hond. Jeroen is een 

geboren mime-speler. Hij beweegt zich in zijn zelfgemaakte kleding met zijn atletisch lange 

lijf in een ingetogen tempo over het toneel. Jeroen Boerwinkel spreekt met zijn uitbeeldingen, 

zijn gezicht en de minimale theaterstukken die hij gebruikt een taal die iedereen, van jong tot 

oud, begrijpt. De Tsjechische toeschouwers zijn even enthousiast als de Meppelers. ‘En wat 

gaat hij op zijn vader lijken hè’ zegt Bert Straatman van de muziekschool. Jeroen laat aan de 

kinderen zien welke truc hij op een gegeven moment heeft gebruikt en toont andermaal zijn 

ontwapenende karakter. 

 

Logistiek  

In de ontvangsthal van het stadstheater zijn Bert Middelbos, Bram Bernard, Paulus Bols en 

Coen Speelman druk bezig hun instrumenten op te stellen ter begeleiding van het popkoor. De 

logistieke problemen waarvan Bert Middelbos gewag maakt, zijn legio. Ze rijgen zich zo 

aaneen, van kleine ergernissen tot onoplosbare dilemma’s dat Middelbos er ondertussen 

hartelijk om moet lachen. ‘Het wordt bijna een soort cultverhaal.’ Hij heeft er een pasklare 

vertaling voor. ‘Wij zijn als Nederlanders geboren met improvisatievermogen. Als we denken 

dat iets beter geregeld kan worden, zeggen we dat tegen de overigens zeer sympathieke 

begeleider. Die zegt dan in eerste instantie dat het niet kan. 

We vragen het op vriendelijke wijze nog een keer en dan wordt er hogerop overlegd. Maar ja, 

wie durft de verantwoordelijkheid te nemen voor een verandering van het programma.’ De 

culturele ploeg heeft één grote bus tot haar beschikking. Als een deel van het gezelschap naar 

de school wordt gebracht om te eten, kunnen er op dat moment geen instrumenten worden 

vervoerd. ‘We hebben nog weer bijgeleerd hoe je moet improviseren’, lacht Middelbos. 

 

Tijdens de optredens willen ze alles geven, wellicht een beetje afreageren. Het optreden op 

het centrale plein zaterdagmiddag met concurrentie van de belendende kermis vergt een grote 

mate van terughoudendheid van de band die niets liever wil dan excelleren. In de 

tussenstukken geven Middelbos en Bernard vol gas. De gitaarsolo van Bram Bernard tijdens 

Bohemian Rapsody van Queen klinkt als een bevrijding. 

Jeroen Boerwinkel loopt ’s avonds naar het buffet (‘alweer één’, verzucht stadsgriffier Hilko 

Folkeringa die geniet van de sfeer in de delegatie), maar dat gaat zo maar niet. Om de meter 

wordt hij gecomplimenteerd met zijn programma vrijdagmiddag en het openluchtoptreden 

zaterdag. Jeroen lacht bescheiden. ‘Bedankt’. Volgens theaterdirecteur Václav Hofmann komt 

die jongen er wel. 

Het zangtalent dat niet in Most wordt ontdekt, maar al veel langer roem oogst, is dat van Piet 

Koopmans (Peter Merchant voor de gasten die hij in het Engels tegemoet treedt). Al gaat het 

een beetje fout met de vertolking op het plein van het Tsjechische volkslied met begeleiding 

van De Parel, Piet bereikt wel dat honderden Tsjechen opstaan. ‘Misschien doen ze dat wel 

voor Piet’, grapt Wim Zwaan. 


