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Fondse komt uit de jazzhoek en hoopt dat hij de komende twee jaar meer mensen daar kennis mee kan laten maken. Foto: 
Michiel van Nieuwkerk

Fondse is donderdag als de nieuwe 
Componist des Vaderlands gepresen-
teerd in het televisieprogramma M. 
Hij neemt de titel over van Calliope 
Tsoupaki. Volgens de jury is Fondse 
een veelzijdige duizendpoot en iemand 
die door zijn werk en persoonlijkheid 
een brede doelgroep kan bereiken. De 
muzikant komt uit de jazzhoek en valt 
daarom iets uit de toon bij zijn drie 
voorgangers, maar begeeft zich al ja-
ren in bredere kringen, vertelt hij tele-
fonisch vanaf het terras in zijn woon-
plaats Amsterdam. 

,,De kans dat iemand uit Tholen het 
wordt, is natuurlijk klein”, zegt hij met 
een knipoog. Eind van de zomer werd 
hij gebeld. Hoewel er een jury aan te 
pas komt, worden de componisten des 
vaderlands ervoor gevraagd. ,,Ik hoef-
de niet te solliciteren en dat is toch fijn. 
Het is geen wedstrijd. Ik moest er wel 
even goed over nadenken.” Het ging 
namelijk niet zomaar. Fondse moest 
wel een plan schrijven en indienen bij 
organisator Buma Cultuur, dat is een 
belangenorganisatie voor Nederlandse 
componisten en musici. 

Emotie 
De komende twee jaar is de oud-Thole-
naar als Componist des Vaderlands een 
ambassadeur voor de gecomponeerde 
muziek in Nederland. ,,Je moet bij-
voorbeeld bij een bepaalde gebeurtenis 
een stuk schrijven dat past bij de emo-
tie van dat moment. Ik zeg maar wat: 
een aardbeving of de geboorte van een 
koninklijke baby. Mijn plan is verder 
om elke provincie te bezoeken, te ont-
dekken wat er leeft aan muziek en iets 
met lokale musici te doen.” Fondse 

hoopt daar mensen mee te kunnen in-
spireren. Het resultaat zal bestaan uit 
twaalf verschillende composities. ,,Na-
tuurlijk komen we ook langs Zeeland 
en dan zou Tholen er ook bij kunnen 
zitten.”  

Jazzmuziek 
Behalve dat hij geacht wordt stukken te 
schrijven, zal hij regelmatig in gesprek 
gaan met andere componisten, musici, 
programmeurs, concertbezoekers, po-
litici en programmamakers bij radio en 
televisie. De inschatting is dat de func-
tie hem anderhalve dag per week kost. 
Dat jazz niet de boventoon voert in 
de Nederlandse muziekscene komt 
volgens Fondse niet per se doordat 
mensen het niet waarderen. Het zit 
hem volgens de muzikant in het aan-
bod. Mensen horen het nu eenmaal 
niet zo vaak. Als componist des va-
derlands hoopt hij meer mensen er 
kennis mee te laten maken. ,,Ik wil 
jazz wel gaan inzetten. Het is een 
verbindend element in mijn muziek. 
Ik geloof dat veel mensen wel jazz-
muziek kennen, maar niet weten dat 
ze ernaar luisteren. Bijvoorbeeld in 
reclames of in films. Het wordt wat 
minder voor het grote publiek aange-
boden en je moet er nu eenmaal door 
gegrepen worden.” 

Gitaarles 
Vorig jaar zat hij door de strenge coro-
namaatregelen maanden met een lege 
concertagenda. ,,Daardoor heb ik als 
componist juist veel kunnen doen. Ik 
heb in die periode ook gitaarles geno-
men, maar dat laat ik maar even zitten. 
Dat lag overigens niet aan de leraar. 

Die was echt goed.” Fondse speelt 
meestal piano. 
Doordat hij in zijn nieuwe functie in 
werken op de actualiteit moet ingaan, 
vraagt dat ook dat hij het snel moet 
schrijven. ,,Dat heb ik voor het stuk bij 
M. ook gedaan. Het is de avond ervoor 
geschreven. Het is een mooi eerste 
stuk, waar veel mijn stijlen inzitten. Je 
moet sneller schrijven, maar bent dan 
zeker niet minder kritisch. Je twijfelt 
alleen minder. Het is makkelijk om te 
twijfelen over de kwaliteit als je de tijd 
hebt, maar vaak is dat allemaal onzin.” 
Gelijk komt er wel wat bescheidenheid 
om te hoek kijken: ,,Het zou natuurlijk 
arrogant zijn om te denken dat je steeds 
een week later veel beter bent”, zegt 
de 54-jarige Fondse. Hij heeft diverse 
prijzen gewonnen en werkte onder 
andere samen met de bekende Ameri-
kaanse jazzgitarist Pat Metheny en de 
in Nederland wereldberoemde jazzbla-
zer Eric Vloeimans. 

Leuke uitdaging 
Volgens Fondse denken we bij actuali-
teit vaak aan sensationele gebeurtenis-
sen, maar er zijn ook genoeg dagen dat 
er niets gebeurt. Een stuk over zo’n dag 
maken, dat lijkt hem een leuke uitda-
ging. 
Fondse zal niet alleen maar met nieu-
we muziek optreden de komende twee 
jaar. Zijn stuk Maria vindt hij voor een 
breed publiek geschikt. ,,Ik heb het sa-
men met harpist Remy van Kesteren 
gespeeld. Het zit ook bij omroep MAX 
in een kerstuitzending. Het is een lied 
waar veel mensen direct goed op rea-
geren. Dat zou goed passen.” 

Fondse zou twee jaar geleden mee-
werken aan een muzikaal evenement 
in Tholen, samen met zijn broer Mau-
rits en een andere bekende muzikant 
annex oud-Tholenaar: Ties Mellema. 
De kaartverkoop voor het concert en 
workshops viel tegen. De musici hopen 
op een revanche. 

Martin Fondse wil meer mensen aan jazz laten proeven

Componist des Vaderlands komt 
misschien ’terug’ naar Tholen
De nieuwe Componist des Vaderlands heeft zijn wortels in 
Tholen. Martin Fondse gaat deze functie de komende twee jaar 
bekleden. Mogelijk bezoekt hij dan ook Tholen. Het plan is 
namelijk om in alle provincies langs te gaan en muziekstukken 
te maken. 

,,We hebben nog even over alternatie-
ven gedacht”, vertelt Ton. ,,We kon-
den het verplaatsen naar de middag, 
maar we waren bang dat veel mensen 
dan niet konden komen, omdat ze op 
zo’n korte termijn andere bezigheden 
niet zouden kunnen verzetten. En om 
’s avonds stoelen te zetten, dan zou het 
wel een hele droge stoelendans gewor-
den zijn, want de horeca moest toch om 
acht uur dicht. Bovendien: die maatre-
gelen zijn er niet voor niets. Moet je 
het koste wat kost door wíllen laten 
gaan? Wij vinden van niet, dus hebben 
we maar besloten om het zaterdag niet 
door te laten gaan. Dat was natuurlijk 
wel een domper, er heerst momenteel 
een verslagen gevoel. Al proberen we 
positief te blijven.”  

Tribute
Van uitstel komt geen afstel, benadrukt 
hij. ,,De afgelopen tijd hebben we ge-
zorgd voor een mooi draaiboek. Ik heb 
een goed team van vrijwilligers om me 
heen, die precies weten wat ze moeten 

doen. Zodra we weer een datum kun-
nen plannen, is het zó geregeld. Het 
vuurtje blijft branden.”
In december staat in Meulvliet nog een 
concert gepland, met tributebands van 
Golden Earring en U2. Of dit doorgaat 
is nog onzeker. De band L.A. vation 
staat voor een tour door Europa en 
weet nog niet of dit kan en mag, meldt  
Carolien Bal van stichting No Limits. 
,,In ieder geval is een middageditie 
voor mij geen optie.” 

Terughoudend
De stadhuisconcerten kunnen wél ge-
woon doorgaan. Deze zijn op zater-
dagmiddag en het publiek is altijd al 
geplaceerd. Organisator Jan de Viet 
van de stichting Anthonie Keldermans 
Concerten merkt wel dat er wat minder 
publiek komt. ,,Mensen zijn toch terug-
houdend. We zien wel dat ze uit de hele 
regio komen: Middelburg, Goes, West-
Brabant, Goeree-Overflakkee. Dat is 
fijn.” Bij de ingang wordt wel een co-
ronacheck gedaan. 

De uitlaatplek langs de Gankelweg is 
een uitlaatklep voor de dieren en een 
ontmoetingsplek voor Vossemeerders. 
Ook komen er graag mensen uit andere 
dorpen, weet Van Leeuwen. De los-
loopplek was in 2018 een initiatief van 
raadslid Jack Vaders, die in het dorp 
woont. De gemeente heeft daar destijds 
aan bijgedragen met subsidie uit het 
stimuleringsfonds samenleven. Binnen 
de bebouwde kom mogen honden niet 
loslopen. Binnen de afzetting van het 
veld mag het wel. 

In de praktijk bleek dat de trouwe vier-
voeters nogal eens over het hek gingen, 
richting de Gankelweg. Het veld ligt aan 
de rand van het dorpsbos. De gemeente 
wil de initiatienemers tegemoet komen 
om onveilige situaties te voorkomen. 
Daarnaast worden er bomen geplant 
rondom het losloopveld. ,,Dat heeft 
weer raakvlak met de aangenomen mo-
tie over het actieplan bomen”, zegt de 
wethouder. ,,Het losloopveld heeft echt 
een bredere functie gekregen. Het is niet 
zomaar een uitlaatplek.”

Honden lopen nogal eens de weg op 

Gemeente betaalt hoger hek 
losloopveld Vossemeer
De initiatiefnemers van het hondenlosloopveld in Oud-Vosse-
meer krijgen 4000 euro van de gemeente voor materiaal om 
de huidige omheining te vervangen voor een hoger hekwerk. 
Ze gaan dat klusje zelf opknappen. ,,Het is een voorziening 
die aanslaat”, zegt wethouder Corniel van Leeuwen. 

Geen rock in Tholen, wel stadhuisconcerten

’Het vuurtje 
blijft branden’

Ton van Riet was er zaterdag helemaal klaar voor. Nadat vo-
rig jaar het festival Women in Rock niet door kon gaan, zou 
het er nu dan toch van komen. Maar toen kwam vrijdagavond 
de persconferentie en moest hij alsnog het concert in Meu-
vliet in Tholen afgelasten.
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