
Spiering  
Een echte spiering gaat net zoals vele dieren terug naar de plek van geboorte. 
Zwaluwen doen dat, frequente kroegbezoekers doen het en ik doe het helaas 
ook. Hoewel ik geen echte spiering ben, zag ik afgelopen zaterdag tijdens het 
Spieringfestival tal van mensen lopen, die ik uit een nabij en ver verleden 
herkende. Zo kwam ik een meester uit Weesp tegen. Neen, hij is nooit een 
meester geweest, maar hij heet wel Jan. Gelukkig was Dorie bij hem, dus hij 
was rustig. 
Ook gaf ik een hand aan een heer van stand Kees Hennipman. Hij schudde mijn 
hand op een wijze, waardoor ik zijn vrouw niet kon kussen. Flauw echt flauw. 
Aan dit soort dingen merkt men, dat hij geen echte spiering is en nooit zal 
worden ook. Hij mag blij zijn, dat hij niet in Volendam is gaan wonen, want dan 
was hij een jas geweest. Natuurlijk wel een dure jas. Ook had ik een 
ontmoeting met Gerrit de Beer. Deze sc Muider van weleer zingt in een 
beroemd Chantikoor uit Bussum. Het koor gaat het hele land door en Gerrit dus 
ook. Het was echt jammer, dat hij niet een nummertje voor me kon zingen 
omdat hij de bus moest halen. 
Het Spieringfestival was trouwens heel gezellig. Tal van goede bands traden op 
en de kraampjes gaven weer een speciaal cachet aan het geheel. De 
optredende artiesten hadden de mazzel, dat er in het weekend niet geheid 
wordt. Hun liedjes hadden anders een heel ander ritme gehad. Het was een 
echt Muidens feestje met een Amsterdams accent. Maar qua toerisme wil 
Muiden dat dan ook. In Muiden staat al The Castle of Amsterdam en het eiland 
Pampus wordt in de brochures als The Isle of Amsterdam vermeld. Het is te 
hopen dat het Spieringfestival in de toekomst niet als The Amsterdam  Fish 
Party wordt betiteld.  
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