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Zand geeft nét een beetje blues
Piano bleef staan na een feestje bij De Vrijheit

badgasten geven spontaan concerten

Heleen Vink

Heemskerk
„Eenzaam in een
kamertje stoffig worden, of
gezellig onder de mensen op het
strand? Deze piano heeft geluk
gehad”, lacht Sjaak Klaase,
strandpaviljoenhouder van De
Vrijheit in Heemskerk. „Misschien heeft de piano een korter
leven en wordt ie uiteindelijk
opgeslorpt door de elementen,
maar hij heeft wel een mooier
leven.”
De net gestemde piano, ’gratis van
internet geplukt’, belandde voor
een privéfeestje op het strand. Na
het feestje was het even wachten
voor hij in een strandhuisje onderdak zou krijgen, maar daar kwam
het niet van. „Vanaf dat de piano er
stond, werd er spontaan door
strandbezoekers op gespeeld”,
vertelt Annemieke De Ruyter,
zomer-strand-bewoonster uit
Heemskerk. Eensgezind werd met
Sjaak besloten de piano voor het
strandseizoen te laten staan.

Mahler-concert
Uiteenlopende passanten nemen
plaats achter de piano. „Een Japanse conservatoriumstudente uit
Amsterdam gaf hier een heel Mahler-concert. Daarvan staat een filmpje op de facebookpagina van De
Vrijheit. En op een grijze dag kwamen twee evenzo grijze vrienden
met rugzakken op langsgelopen en
streken samen achter de piano
neer. We horen van ’Boer er ligt een
kip in het water’, tot blues en klassiek”, neemt Annemiek een slok
van haar koffie verkeerd op het
zonovergoten terras van De Vrijheit. „Mensen gaan verschillend
met de piano om, de een sluit na
spelen zorgvuldig de klep en een
ander laat hem zorgeloos open
staan.”
Svenja en York vieren met hun

York speelt een deuntje, zijn vrouw Svenja en hun tweejarige dochtertje Emma zijn het publiek.

tweejarige dochtertje Emma van
hun eerste vakantiedag. Drie weken verblijft het uit Wiesbaden
afkomstige gezin op Camping
Geesterduin. York probeert of er
nog muziek in de piano zit, „We
zagen de piano en voelden ons hier
meteen thuis. Het is hier genieten,

zeker met dit mooie weer.”
Emma vult ondertussen haar
emmertje met zand. Jeugdvriendinnen van Svenja brachten hier
hun vakanties door.
Zelf bezocht ze met York twee
keer Amsterdam en zijn nu voor
het eerst hier. „En het wordt ko-

mende week tropisch”, verheugt ze
zich al.
„Ja, ik heb stiekem ook gespeeld
al ben ik zeker geen Stevie Wonder”, geniet Sjaak. „Het is hier
internationaal. Italianen speelden
er al op en gisteren Fransen. Ze
vonden het - vachement bien – te
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gek en wilden me bedanken. Maar
die eer komt anderen toe, vertelde
ik ze.”
Zaterdag had de piano veel wind
en regen te verduren, maar hij
speelt nog steeds goed verzekert
Sjaak. „Een beetje zand erin zorgt
voor net dat beetje blues.”

IJmuiden uit
zijn dak met
Dirty Daddies
Kees de Boer

IJmuiden
Meteen maar knallen
eigenlijk. Als The Dirty Daddies zaterdagavond het podium betreden
tijdens het Zomerfestival IJmuiden,
zetten ze met een coverversie van
’Whole Lotta Rosie’ van de Australische band AC/DC gelijk de toon van
de avond.
Het publiek kan het waarderen, de
stemming zit er al snel goed in.
De enthousiaste band neemt het
ruim duizendkoppige publiek mee
met een bont repertoire. Van The
Beatles tot aan Bon Jovi, en van Bryan Adams naar ABBA. In twee uur
tijd komen er ruim honderd nummers in hoog tempo voorbij.
Overal staan groepjes mensen met
elkaar te praten, dit evenement van
het Zomerfestival IJmuiden heeft

het karakter van een groot dorpsfeest. Het weer werkt ook mee: het is
niet te warm en droog, in tegenstelling tot eerder op de dag.
Ondertussen houdt de band de
vaart erin. Al naar gelang het karakter van het gebrachte nummer met
rook, vlammenwerpers, stoom of
met vuurwerk.
De vriendinnen Tanja en Angelique hebben het naar hun zin, zeggen ze. ,,De energie spat van het podium af en er is voor iedereen wat”,
aldus Tanja. ,,Ik vind niet alles super, sommige nummers zijn niet
mijn smaak, maar er blijft genoeg
over waar je lekker op kunt meeswingen.”
Angelique: ,,Leve de vieze vaders.
Ze zijn hier nu voor de vierde keer,
maar ze blijven leuk, die mannen.”
Met biertje in haar hand: ,,Ik hou
wel van een feestje.” Terwijl ze dit

Dirty Daddies op het Zomerfestival IJmuiden.

zegt, krijgt ze van vrienden wat bier
over zich heen.
Regelmatig zijn er verkleedpartijen bij de band, al naar gelang het
nummer dat wordt opgevoerd. Het

is allemaal onder het motto: hoe
gekker, hoe beter. En hoe meer bier
er is geconsumeerd, hoe meer er mee
wordt bewogen, vrouwen op schouders getild en handen de lucht in-
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gaan.
Bezoeker Dorien Mooy gaat na afloop blij naar huis. ,,Ik vond het een
topfeest. In Santpoort hebben ze de
feestweek, wij hebben dit.”

