
Schuim
 
Persmomentje
 

Koningin Máxima maakte
aantekeningen tijdens de vergadering,
en liet de chocolade staan. Rechts nog
een stukje Bart van Meijl, ambassadeur
Méér muziek in de klas.
Hans van der Beek

Marco de Souza, directeur
Instrumentendepot/Leerorkest, en
Janneke van der Wijk, directeur
Conservatorium van Amsterdam.
Hans van der Beek

Namens de overheid:
locoburgemeester Simone Kukenheim
(l) en Joke Geldhof, lococommissaris
van de koning Noord-Holland. Groen
rules vandaag.
Hans van der Beek

Moeder Joan Wiering, violiste Sanne
Wiering en vader Ado Wiering. En
waarom hebben ze jou uitgekozen,
Sanne? "Dat weet ik niet. Dat zullen ze
wel overlegd hebben, maar toen was ik
op vakantie."
Hans van der Beek

Viooljuf Rozemond Zigterman (l)
speelde ook met Sanne mee, en twee
leden van het Nederlands
Philharmonisch Orkest. Rechts: Alice
Ferguson (Leerorkest).
Hans van der Beek

Harry Dobbelaar, directeur Stichting
Bijzonderwijs, en Ciske Ristie-Ligeon,
de juf van Sanne op basisschool
Samenspel in Zuidoost.
Hans van der Beek

Wat werkbezoek van koningin
Máxima bij het Instrumentendepot
Leerorkest
Waar Instrumentendepot
Leerorkest, Batjanstraat
Wie koningin Máxima, Marco de
Souza, Adriana Esmeijer, Jantien
Westerveld, Rob Streevelaar,
Sultan Solak-Bilici, Femie Willems,
Martijn Veenstra
Wanneer woensdag 16 september,
14.00 tot 15.25 uur sharp

Drank en spijs *
Sfeer **
Hans is een groene sticker

Drank en spijs

HANS VAN DER BEEK

Het persmoment. Het blijft een
wonderlijk ding, en al helemaal als
er iemand van het koninklijk huis bij
betrokken is. Van tevoren krijg je
een A4'tje waarop exact staat
beschreven wat waar wanneer
precies staat te gebeuren en wie op
dat moment in welk vak moet
staan. Dat is zo als de koningin
Barack Obama ontvangt en dus
ook als ze op bezoek gaat bij het
Instrumentendepot Leerorkest in de
Indische Buurt.
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Het Leerorkest van oud-
Amsterdammer van het Jaar Marco
de Souza wil dat álle kinderen de
mogelijkheid krijgen muziek te
spelen. Daarom worden
instrumenten, veelal schenkingen,
in het depot verzameld, opgeknapt
en uitgeleend. Koningin Máxima
komt een viool - persmoment! -
naar het depot brengen, de
'Amaliaviool' die ze op Koningsdag
in Dordrecht ontving. De elfjarige
Sanne - persmoment! - zal daar
een deuntje op spelen.

Het heet een werkbezoek, het is
een toneelstukje.

De Rijksvoorlichtingsdienst deelt
stickers uit aan de pers - groene,
rode, gele en blauwe. Bij elke kleur
hoort een plek die Máxima straks
zal bezoeken. Ik krijg een groene
sticker. Groen is goed. Groen mag
straks bij de vergadering zitten
tussen Máxima en enkele muziek-
en schoolbestuurders.

Buiten stopt een Audi en de
koningin loopt naar het halletje
naast de lift, in al haar charme.
Zolang het flitslicht haar bestookt,
en dat is lang, blijft een stralende
glimlach op haar gezicht gebeiteld.
Knap.

De Souza en Sanne spelen dat ze
een gesprek hebben ("Hoe ben je
viool gaan spelen?') en Máxima
overhandigt haar de viool. Weer die
smile-stand. Het moet gezegd:
tussen al deze nerveuze
afgevaardigden en die
stressfotografen blijft ze volkomen
ontspannen. Zo'n Máxima maakt dit
dus elke dag mee. Ze moet het
beeld hebben dat in dit land alleen
maar nerveuze mensen wonen (en
kinderen die aardig viool spelen).

Ook tijdens de vergadering luistert
ze aandachtig en stelt ze af en toe
nog een vraag ook. Is dit een
brainstorm? Worden in deze
vergadering echt knopen
doorgehakt hoe meer
basisschoolkinderen aan de muziek
te krijgen? Welnee, ook dit is een
persmoment. En het werkt: later
deze dag schuiven Marco de
Souza en Sanne aan bij Humberto
Tan. Dat leidt vast weer tot nieuwe

giften van instrumenten, en dat was
allemaal nooit gebeurd als Máxima
hier niet was verschenen.

Terug in de hal beneden speelt
Sanne nog even, en dan is het
weer afgelopen.

Het is een levende kerststal, en
iedereen speelt mee. Koningin
Máxima, och'arme, elke dag.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.
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