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INTERVIEW

De mondharmonica van
onder moeders waslijn
Jan Willem Boer verzamelt mondharmonica’s. Hij bespeelt
ze ook, in Ter Apel en wijde omgeving.

Jan Willem Boer met een niet alledaagse mondharmonica.
MARCEL LOODEN
TER APEL De 65-jarige Jan Willem
Boer woont in Ter Apel. In zijn woning liggen 130 mondharmonica’s,
in alle soorten en maten. Hij verzamelde ze in de afgelopen decennia.
Zijn eerste mondharmonica vond
hij als jongen van zeven. ,,Ik woonde
in Wezep, op een boerderij. Op een
dag vond ik onder de waslijn van
mijn moeder een doosje. Daarin zat
een mondharmonica. Hoe die daar
was terechtgekomen, ben ik nooit te
weten gekomen.’’
Hij hield het instrument, begon er
op te spelen en genoot daarvan. ,,Ik
werd er steeds beter in en kreeg
nieuwe harmonica’s van mijn ouders. Die vonden ook leuk wat ik
deed.’’
Toch kwam in de late puberjaren
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‘Het spelen geeft
me iets van mijn
jeugd terug’
het moment waarop de mondharmonica minder belangrijk werd.
Boer bouwde zijn sociaal leven en
maatschappelijke loopbaan op en
werd hovenier. ,,Maar enkele tientallen jaren geleden kreeg ik in de kerk
in Wezep de mogelijkheid weer op
een mondharmonica te gaan spelen.
Sindsdien speel ik weer. Het verzamelen begon toen ook.’’
Die verzameling en de liefde voor
het instrument nam hij anderhalf
jaar geleden met zich mee naar Ter
Apel, waar hij van zijn pensioen ge-

niet. ,,Daardoor kreeg ik ook tijd om
meer te spelen en andere mensen te
vermaken. Dat was een grote wens.’’
Mede dankzij mond tot mond reclame wordt hij gevraagd voor allerlei feesten en evenementen. Elke
maandag treedt hij op voor de bewoners van het zorgcentrum Maarsheerd in Stadskanaal. ,,Ik vind het
prachtig om te doen. Ik speel christelijke liederen, maar ook volksmuziek. Ik heb altijd een koffertje met
meer harmonica’s bij me.’’
Boer noemt zich op zijn website
de Mondharmonica Man. Maar hij is
toch vooral de jongen onder de waslijn als hij optreedt. ,,Want het spelen geeft me iets van mijn jeugd terug. Dat ontroert me. En daarbij raken de klanken van het instrument
me sowieso. Om dat alles houd ik zo
van de mondharmonica.’’

