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Thuis		
Het muzische als een vanzelfsprekende vorm van expressie is er voor mij altijd al geweest in de vorm van 
‘maken’ en ‘spelen’. Het ontwikkelde zich uit kinderspel. Er stond een piano op de kinderkamer. Ik haalde 
graag het mechanisme van de hamers uit de piano om de klanken van het binnenwerk te kunnen horen. 
Als er gasten waren, gingen mijn zusters en ik in feesttenue naar beneden en improviseerden vreemde en 
wilde sketches van zang en dans. We hielden pas op als we weer naar boven werden gejaagd. Welk 
instrument wil je leren spelen? De keuze mochten we thuis maken door ’s ochtends bij het ontbijt naar 
klassieke muziek op de radio te luisteren en te zeggen wat we hoorden en wat we mooi vonden. Mijn 
keuze viel op de cello. Het hielp ook mee dat er eentje werkeloos aan de muur hing. Die had mijn moeder 
ooit gekocht om er op te gaan spelen als haar hobospel, dat ze als amateur in diverse orkestjes beoefende, 
te zwaar zou worden. Later, als ik als puber thuiskwam uit school, wachtte voor het improviseren de 
piano. Improviseren was op de piano namelijk makkelijker dan op de cello. Daar moest ik op studeren om 
de toonladders een beetje op hun plaats te krijgen. Improviseren op de cello was snel vals. Op de piano 
kon ik er vrijer op los bonken. Het werd een toevluchtsoord. Het opende een andere ruimte als antidotum 
tegen de schoolgang waar ik tegen opzag en waar ik het niet naar mijn zin had. Ik schudde werken op 
school al spelend van me af. Bovendien waren mijn ouders inmiddels net gescheiden. Ik bevond me in 
termen van dit boek in scheiding en bij lange na niet in verbinding. Het muzische domein was een wereld 
waar het wél klopte, waar wél verbindingen waren. Door te improviseren leerde ik dat er eigenlijk altijd 
iets te verzinnen valt. Als ik me daar aan overgaf ontwikkelde de muziek zich vanzelf.1  De ervaring leerde 
mij bovendien dat ik weer aangesloten kon raken bij de omgeving. Door te spelen raakte ik weer deel van 
het grotere geheel, verbonden dus. Wat mij achteraf treft is dat het muzische moment van de opvoering 
zo sterk naar voren komt in het kind-zijn. De feesttenues die werden aangetrokken en de wilde sketches 
die voor de gasten werden opgevoerd: mijn eerste en altijd voortgaande leermeester is het verlangen naar 
de muzische beleving zelf. Dat verlangen dient zich telkens opnieuw aan en breekt door dat wat er gaande 
is heen om zich te manifesteren. 

                                                
1 Veel later, als ik de draad van dat vrije spel weer oppak en mij vragen stel over wat improviseren eigenlijk is, komt 
als verheldering het boek Free Play, improvisation in life and art, van Stephen Nachmanovitch (1990) New York: Penguin 
Putnam Inc. op mijn pad 
 


