
 ‘I 
k kan mezelf niet zinniger ervaren dan in
muziek. Als ik cello speel kan ik anderen 
laten ervaren dat er een wereld is die groter
is dan kosten en baten, laten voelen hoe
ontzettend mooi, bevrijdend en ruimte
gevend muziek is. Dat is mijn bijdrage aan

de wereld.’
‘Mijn vader speelde iedere avond piano. Als 

vier, vijfjarig jongetje lag ik in bed in het souter
rain in de Johannes Verhulststraat in Amster
dam, en luisterde naar Chopin, Bach, Beetho
ven. Die muziek bracht me in een fantastische
droomwereld, ik zag kleuren en landschappen,
ridders op paarden. Zelfs als klein jochie voelde 
ik dat er meer was dan die platte wereld van
overdag. Dat daarachter een enorme ruimte 
schuilging, waar het zeer de moeite waard was.’

‘Toen ik vijf was mocht ik blokfluit spelen.
Hij lag in een kartonnen doosje op de piano en
ik kon niet wachten tot ik dat mocht beetpak
ken. Het was als een heilig voorwerp in de kerk,
dat je met schroom benadert omdat het een
wereld vertegenwoordigt zo groot, dat je slechts
figurant kunt zijn. Het geluk dat ik voelde toen
ik bij die muzieknoten kon, was overweldigend. 
Een toonladder is reëler voor mij dan de treden
van een trap. Drie jaar later kreeg ik mijn eerste
cello; die vier snaren, die klanken, ik kon niet 
meer stoppen. Vanaf dat moment draaide mijn
week om dat halfuurtje celloles. Het voelde alsof 
alle kennis vanbinnen klaarlag, ik hoefde die
alleen maar te ontdekken.’

‘Ik heb nooit bewust een carrière nagestreefd, 
ik dacht: zolang ik cello mag spelen, is elk plekje
oké. Maar het ging vanzelf. Ik heb mijn hele
leven kunnen rondkomen van de cello. Vrij veel 
kunnen soleren, kamermuziek gespeeld, de Sui
tes voor cellosolo van Bach bestudeerd en vaak
uitgevoerd. Toch ging het nooit om het succes,

maar om iets te kunnen teruggeven van mijn
talent, van dat grote geschenk.’

‘De Radio Kamer Filharmonie was een bijzon
der orkest. Frans Brüggen was een graag geziene
dirigent, met een originele, onbesuisde kijk op 
stukken, maar van een technisch laag niveau. 
Dan zette iedereen z’n schouders eronder om het 
toch voor elkaar te krijgen. Voor hem. Dat is de 
synergie die ontstaat als je de liefde voor muziek
deelt. Een orkest is een weefsel van vertrouwen.
En dat houdt niet op bij die honderd man op het
podium, die tweeduizend mensen in de Grote 
Zaal van het Concertgebouw vertrouwen er ook 
op dat ze in goede handen zijn.’

‘De opheffing zat er al een tijd aan te komen;
overheidsbezuinigingen uitgevoerd door de 
omroepen. Ik hield het gevoel “dit kan niet waar
zijn”. Maar het kon dus wel. We hebben nog een
jaar gespeeld in de wetenschap dat het na juli 
2013 ophield. Toen wisten we: dit is de laatste
keer Stopera. Het werkte verdovend. Het laatste 
optreden was in het Concertgebouw, onder lei
ding van Frans Brüggen. We speelden een wals
van Johann Strauss. Zo’n langzame, melancholi
sche wals waarbij je denkt: het feest is voorbij, ik 
heb iets te veel gedronken, ze was zo mooi en nu
heb ik het moment gemist.’

‘Ik ben iemand die zorgt voor een vangnet, 
dus ook nu had ik het goed geregeld, dacht
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ik. Ik had me ingeschreven bij een coaching-
opleiding; ik werkte al af en toe als coach en
vond dat leuk. Ik dacht: dan kan ik daar mijn
energie uit halen. Maar dit keer bleek mijn
overlevingsmechanisme  niet te werken. Ik was
er niet klaar voor, ik zou mezelf hebben overge-
slagen. Er was een overlevend deel van me dat
doorging, met onze zoon naar school brengen, 
met lesgeven, met bereikbaar zijn. Maar er was
ook dat gapende gat, waarvan ik niet eens de
contouren kon zien. Ik voelde me zo onoverzich-
telijk diep gekwetst.’

‘Daarna werd ik ontzettend kwaad. Wie heb-
ben me zo voor de gek gehouden dat ik mijn
hele leven op deze valse troefkaart heb gewed? 
Wie heeft me zo dronken gevoerd? Mijn ouders, 
Brüggen, de rattenvangers van Hamelen? Kin-
derachtig, maar zo was het. En ik was kwaad op
het systeem. Wie denkt er het recht te hebben 
zoveel rijkdom te vernietigen omwille van een 
paar centen besparing?’

‘Uiteindelijk kon ik onder die laag van rouw
en verdriet toch nieuwe dingen ontdekken. Ik 
moest leren dat in het leven niets blijft wat het 
is. Zolang je dat niet kunt omarmen ben je een 
klomp zand in de motor. Wat mij hielp was het 
inzicht dat zo’n orkest ook maar een vorm is om
uiting te geven aan wat ik het liefste doe. Dat de 
identificatie met die vorm, die buitenkant, me in 
mijn kracht had gezet, maar me nu beroofde van
mijn kracht, terwijl ik niet afhankelijk ben van 
die vorm. Ik hoefde niet meer door die branden-
de hoepel, zaterdagmiddag om kwart over twee. 
Ik hoefde niet meer op dat waanzinnig moeilijke 
stuk te studeren waarin ik die drie noten niet
kon spelen. Dat had ik vijfendertig jaar lang 
gedaan. Waarom had ik de illusie dat juist dat de 
totale vervulling was?’

‘Toen ik die vorm kon loslaten begon ik de 
ruimte weer te voelen die ik als kind had erva-
ren. De tijdloosheid van muziek. Ik speel voor 
coachcliënten Bach, dan vraag ik: hoelang denk
je dat dit stuk duurde? De een zegt twee minu-
ten, de ander zes. Scheelt een factor drie. Muziek 
is beleving. Ik heb het gevoel dat ik nog beter ben
gaan begrijpen wat muziek eigenlijk is. Als ik 
speel ben ik steeds minder Gé die speelt, maar
Bach of Bruckner. Ik heb minder het idee dat ik 
er zelf tussen hoef te staan. Ik heb nog nooit zo-
veel gestudeerd als nu, uren per dag. Alleen om 
het wonder te ervaren van die hand die blinde-
lings de goede noten tevoorschijn tovert.’

‘En toch zijn er nog pijnlijke momenten.
Vooral als ik het soort mensen zie dat vaak in ons 
publiek zat; ergens aan een tafeltje, onderuit-
gezakt, verveeld. Dan denk ik: wij hadden deze 
mensen echt iets te vertellen. Die verarming, dat
vind ik moeilijk om aan te zien.’❏

Dit is het zevende deel in een serie over verlies.
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