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Op de derde en laatste dag van de Hoornse Stadsfeesten begint het zonnetje voorzichtig door te 
komen. Ondanks dat veel mensen (zowel bezoekers als organisatie) er al twee dagen muzikaal en 
cultureel geweld op hebben zitten, is de sfeer aangenaam ontspannen. Het gespreksonderwerp van 
de dag is bij nagenoeg iedereen de voortzetting van de muzikale zegetocht van The Pierce Brothers. 
Dat er echter nog genoeg pareltjes te ontdekken zijn, valt wel op te maken bij een rondwandeling 
langs de verschillende podia.

De zon is namelijk niet het enige dat vroeg op de zondag straalt. Ook de leden van de Gerritsland 
band (Roode Steen, 14:00-14:30) kunnen er wat van. De band wordt gevormd door inwoners van 
Gerritsland, een woonvoorziening voor mensen die zelfstandig wonen met een beetje hulp. Onder 
alle activiteiten welke voor deze toppers worden geregeld, is muziek maken er een van.  De band 
bestaat in volle bezetting uit: Gerrit, Hessel, Joke, Marlies, Olaf, Helisa, Arnold, Ries en Christel en 
wordt begeleid door Laurens. Met zichtbaar veel energie, trots en (speel) plezier komen 
Nederlandstalige (maar ook Engelstalige) nummers op het publiek af. Het enthousiasme van de 
band slaat meteen aan op het publiek, waardoor de sfeer er op de Roode Steen al vroeg op de dag er 
al goed inzit.

Van het ontspannen en zonnige Roode Steen, schuiven we vervolgens aan bij Marissa de Swart en 
Christian Sier (Statenpoort, 14:15-15:00). In een prachtige en klassiek ingerichte zaal, brengen 
zij klassiek geschoolde muziek ten gehore. Marissa (zang) en Christian (piano) kennen elkaar al van 
de middelbare school, waar de samenwerking op muzikaal gebied is gestart. Het repertoire varieert 
van lichtvoetige pop tot Nederlandstalige meesterwerken. Met korte gesprekken tussen de nummers 
door maken we kennis met de twee jonge, maar talentvolle muziekliefhebbers. Met ‘Somewhere 
Only we Know’ (van Keane) al vroeg in de setlist, hebben ze de overvolle zaal al helemaal te 
pakken. 



Klokslag half drie is het op de Roode Steen tijd voor de winnares van de Lakeside Stories wedstrijd. 
Anne-Linde Van de Veen (Roode Steen, 14:30-15:00) heeft in deze singer-songwriter finale 9 
finalisten achter zich gelaten, en mag daarom een half uur spelen. De rede van haar overwinning 
wordt al snel duidelijk: charismatisch, grappig, enthousiast en eerlijk zijn slechts enkele woorden 
om deze dame te omschrijven. Met name haar ‘ode’ aan hoveniers zoon ‘Jelle’ tovert bij het 
aanwezige publiek een brede glimlach op het gezicht.

Ook op de laatste dag van de Hoornse Stadsfeesten is het (muzikaal) contrast op de verschillende 
podia enorm. Van de rustige muziek van voorgaande acts, naar Street Aphrike (Roode Steen, 
15:30-16:30): het contrast kan haast niet groter. Street Aphrike is een 10-koppige formatie en brengt 
hiphop en traditionele Afrikaanse instrumenten samen. De naam van de band staat voor: ‘zonder 
kou of vrees’, en die boodschap brengt de formatie (met frontman Christiaan Nana) op een 
overtuigende wijze.  De sound van deze band is bedoeld voor het hele gezin, met een nimmer te 
belerende boodschap. Het publiek, wat uit inderdaad veel (jonge) kinderen en hun ouders bestaat, 
beleeft dan ook een perfect zomers optreden, van een formatie waarbij de leden perfect op elkaar 
ingespeeld zijn.  

Het podium van de Dubbele Buurt is de plek waar (on) bekend talent zijn of haar kunsten mag 
vertonen. Na de ode aan Hazes (door het Hazeskoor op de vrijdag) wordt er tijdens de Stadsfeesten 
Recordings (Dubbele Buurt, 15:00-21:00) een ode aan muziek in de algemene zin van het woord 
gebracht. Net zoals de American Recordings van Johnny Cash of de DWDD-Recordings kunnen de 
mensen een nummer brengen van hun muzikale held.  Talent voor de toekomst (onder andere 
Sabien Faber en Joyce van der Lee) brengen enkel met een gitaar of piano kleine pareltjes ten 
gehore. 

Na de vermenging van hiphop met Afrikaanse instrumenten van Street Aphrike, is het om 18:15 tijd 
voor een vermenging van rock met hiphop. Dat is wat er gebeurt bij een optreden van Two Shakes 
Of A Lamb’s Tail + Sam & Falko (Kerkplein, 18:15-19:30). Two Shakes Of A Lamb’s Tail 
bestaat uit drie jonge muzikanten van begin twintig die al sinds jaar en dag muziek met elkaar 
maken. De psychedelische bluesrock van de band is hard maar strak gespeeld, en weet het publiek 



zichtbaar te bekoren. Aan het strakke en hard gespeelde aspect van de muziek komt halverwege de 
set verandering, als ze halverwege het optreden het podium delen met het jonge hiphop duo Sam & 
Falko. Dit dynamische en Nederlandstalig rappende hip-hop duo uit Heiloo voert met een stevige 
dosis energie en positiviteit haar nummers op. De combinatie van rock en hiphop heeft wel wat weg 
van het Collision Course project (van Jay-Z en Linkin Park). Al met al smaakt deze samenwerking 
bij zowel de vijf heren als bij het publiek zichtbaar naar meer. Hou het hiphop duo daarnaast extra 
goed in de gaten, want ze zullen dit jaar meedoen aan de  Grote Prijs van Nederland.

Een duo wat al eerder hoge ogen heeft weten te gooien op dit festival, is Defact & Overleef 
(Kerkplein, 20:00-20:30). Deze graag geziene mannen zijn reeds gevestigde namen in Hoorn, en 
laten op hun derde optreden tijdens deze Stadsfeesten nogmaals zien waarom dat zo is: divers, 
energiek, grappig en beestachtig gaat het duo tekeer. Dat ze als duo perfect op elkaar ingespeeld zijn 
en het beste bij elkaar naar boven halen wordt in het half uurtje dat ze optreden goed duidelijk.

Van de ene gevestigde naam in Hoorn is het makkelijk overschakelen naar nog zo’n act welke 
bekend is in heel Hoorn (en omstreken): The Tibbs (Roode Steen, 23:00-00:00). Hoewel 
begonnen als cult-act (welke vergeten classics uit de Memphis Soul en Northern Soul speelt), maar 
onder leiding van de wonderschone zangeres Elsa Bekman uitgegroeid tot een band met een groot 
repertoire met eigen werk.  Met haar zang en verschijning doet ze de (muzikale) tijden van  een 
grootheid als Amy Winehouse herleven. Het swingt, ‘rockt’ en feest op het podium en in het 
publiek. Dat de muziek dan wat weinig variatie heeft neemt zowel het publiek als uw verslaggever 
voor lief. Als het zo feestelijk tekeer gaat als nu, is het deze feestelijke afsluiter van de Hoornse 
Stadsfeesten 2015 vergeven.

Na drie dagen feest in de historische en culturele binnenstad van Hoorn, kunnen er een aantal 
dingen geconcludeerd worden. Allereerst dat het karakter van deze feesten, namelijk de gratis 
toegankelijkheid en de diversiteit in de programmering ook bij editie nummer 17 gewaarborgd zijn 
gebleven. Daarnaast heeft het publiek onder gunstige omstandigheden (ik noem het weer, de vele 
terrasjes en activiteiten) kunnen genieten van drie dagen feest. Tenslotte kan ik vaststellen dat 



Hoorn, met de vele (inter)nationale acts en diens cultuur, voor drie dagen heel even het cultureel 
centrum van de regio en misschien wel van Nederland is geweest.
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