
Het Alhambra, de pata negra, de branding en wat je er zelf van maakt

“Minor things can become moments of great revelation when encountered for the first 
time” 
Margot Fonteyn



Eind februari 2015 was ik op bezoek bij mijn vader Pim en zijn vrouw Helma. Ze wonen in 
het mooie Andalusië, Zuid-Spanje. Ze hadden, na jaren heen en weer gereis door alle 
seizoenen heen besloten dat ze dat jaar ook de feestdagen in december in Spanje zouden 
doorbrengen. Ze bedoelden eigenlijk hiermee te zeggen dat Spanje zo goed als hun thuis 
is geworden, voor de rest van hun leven. En dat ze steeds minder vaak naar Nederland 
zullen terugkeren. En ik geef ze geen ongelijk. Voor Helma, een baldadige kunstenares, 
zoals ze zichzelf typeert maakt haar vestingplaats niet uit. Haar inspiratie komt uit het 
leven zelf. En voor Pim evenmin, zolang hij maar samen met Helma kan zijn. Zij is zijn 
inspiratie zou je kunnen zeggen. Zijn Kunst, zo je wil.
Voordat ik nu uitgebreid ga vertellen hoe belangrijk zij voor mij zijn, en dat zou dit verhaal 
gemakkelijk met een heel groot deel kunnen verlengen, zal ik proberen me te beperken tot 
de essentie van dit verhaal. Wat is Kunst, wat betekent Kunst, en dan specifiek wat het 
voor mij persoonlijk betekent. Want hoe langer je er over nadenkt hoe vager het lijkt te 
worden.
Kunst is evenveel grijpbaar als ongrijpbaar. Kunst is doen, voelen, horen, beleven, leren, 
genieten. En te leren genieten…Kunst is leven.
Kunst kan je afhankelijk maken maar evengoed onafhankelijk. Een gevoel van vrijheid 
geven die er misschien altijd al wel was maar die je nooit zou hebben gevonden zonder 
een aanwijzing, een beeld, klanken of zelfs bepaalde geuren. 
Kunst is ook het harmonieorkest uit mijn geboorte- en woonplaats Zierikzee. Ik dirigeer het 
ook en dat is soms een hele Kunst, net als het meespelen in het orkest als muzikant.

Even terug naar  die onafhankelijkheid. Kan Kunst je dat gevoel geven van onafhankelijk 
zijn, onbelemmerd leven en be-leven?
Ik denk het antwoord te weten maar ben me er tegelijkertijd ten volle van bewust dat deze 
gedachte gemakkelijk tijdelijk kan zijn.  
‘Kunst haalt diep verborgen persoonlijkheden en vergeten kwaliteiten naar boven’
Deze zin komt uit een artikel geschreven door Arnoud Veilbrief. 
Het gaat over dementie. Ik durf te wedden dat dit bij het lezen van die zin niet het eerste 
was waar je aan dacht.
Annette Hendrikx schrijft zelfs in haar onderzoek Voorbij taal en autonomie dat bij 
dementie de persoonlijkheid overeind blijft, het geeft geen afbreuk aan de eigen identiteit. 
Terwijl het juist een van de meest gevreesde ouderdomsziekten is boven bijvoorbeeld 
kanker, waarbij ‘slechts’ het lichaam onder vuur ligt, zoals te lezen is in het artikel van 
Veilbrief. De menselijke waardigheid is hier in het geding en die lijkt te triomferen boven de 
enorme en meedogenloze lijst van zaken die gemoeid zijn met de Pest van deze tijd, niet 
zelden met een afloop die doet denken aan de donkerste dagen in de Middeleeuwen.  
Maar wat heeft dit alles nu met Kunst te maken en vooral de betekenis hiervan?
Een warm bezoek aan Pim en Helma in Andalusië gaf een bescheiden helder antwoord. 
En hoewel hoogstwaarschijnlijk tijdelijk, het is een antwoord.  
Een korte impressie en flarden van tijdelijke waarheid, gegeven door een onderdeel van 
mij en daarmee mijn leven.



Het Alhambra

“Minor things can become moments of great revelation when encountered for the first 
time” 
Telkens wanneer het vliegtuig in de buurt van Malaga is kan ik het niet laten even naar 
links te kijken, de Sierra Nevada is niet te missen, vooral niet in de winter wanneer de 
grillige toppen gul en wit besneeuwd zijn. Granada ligt daar dan ergens aan de voet en 
daar in de buurt ligt het Alhambra, werelderfgoed op de lijst van Unesco.
Het Alhambra. De magie ligt voor mij al gevangen in het woord zelf en dat komt omdat ik 
het gezien heb. Ik heb het gevoeld, geroken, aangeraakt, beleefd en heb er van genoten. 
Dit Rode Paleis kun je op een willekeurige dag in een willekeurig seizoen bezoeken en ik 
verzeker je, geen keer gaat hetzelfde zijn of je dezelfde sensatie geven als de keer ervoor. 
Als je er tenminste echt in kunt opgaan. Ik verbaas me altijd over de drang te fotograferen, 
overal om je heen zijn mensen bezig beelden te vangen. Voor thuis. Maar het is net als die 
heerlijke koele rode Ribera del Duero. Je kunt een dozijn meenemen naar Nederland maar 
ze zal nooit dezelfde sensatie geven die je had toen je haar tot je nam in zinderend 
Spanje.

Margot Fonteyn, een van de beroemdste prima-ballerina’s aller tijden en daarmee 
kunstenares is gefotografeerd op een werkelijk hemels stukje Alhambra, voor zover je kunt 
spreken van het generaliseren van een enkel stukje want elke stukje daar is eigenlijk 
magisch.
Ze staat aan het begin van de Patio de la Acequia, het Hof van het Waterkanaal. De lange 
watervijver met de elegante fonteinen, met in het voorjaar een uitbundige bloemenzee aan 
weerszijden. In een tuin die zo oud is dat je het je bijna niet kunt voorstellen.
Ze lijkt ontspannen verdiept in het proberen de kitten zacht vast te houden. Je kunt de 
sfeer in de Paleistuin bijna voelen, horen en ruiken. Spelende kittens, lawaaierige krekels, 
het kletterende water. De foto heeft geen titel, gelukkig maar. Het stelt me zo in staat om 
er abstract naar te kijken en mijn gedachten er zelf op los te laten.
De foto is gemaakt in de zomer van 1954 door Juan Gyenes. Als je zijn foto’s bekijkt valt 
zijn manier van schaduwgebruik en belichting onmiddellijk op. Het kan je in verwarring 
brengen als je vaak naar de foto kijkt, je gaat je afvragen wat de betekenis is. Waarom 
vinden mensen dit een mooie foto, waarom vind ik dit een mooie foto?
Van kinds af aan ben ik al gefascineerd door ballet, eerst door klassiek ballet en later 
kwam daar moderne dans bij. Ik zie mezelf als meisje nog meegaan als gastleerling met 
een vriendinnetje. De les was in een oude concertzaal op een houten podium. Het rook er 
naar de leren zooltjes van balletschoentjes en ik wilde heel erg graag, ontzettend graag op 
ballet. Het idee dat ik dan zelf ook zulke schoentjes aan mocht en dan die geweldige 
bewegingen zou gaan leren met mijn voeten en armen, op zo’n podium…een droom. 
Het is er niet van gekomen, ik mocht uiteindelijk niet, het kwam niet uit. Wel kreeg ik vier 
jaar later een advertentie onder mijn neus geschoven door mijn vader. Er werd een pianist 
gezocht door de balletschool. Ik heb er ruim vijftien jaar gespeeld, en als er iemand miste 
tijdens de repetities mocht ik af en toe wel eens mee dansen. 
Dus ja, op de foto valt mij de elegante verschijning van Madame Margot Fonteyn als 
eerste op. Ik bekijk echt elk stukje van haar lichaam, bijna hongerig. Toch, bij een 
volgende blik, samen met een vriendin, gaat onze aandacht naar de omgeving. Geleid 
door de schaduw. Hoe subliem is dat, een wereldberoemde danseres, een dansgodin, in 
de schaduw gefotografeerd in het Alhambra. En zo de focus, de prikkeling tweeledig 
maken.
De beleving is de Kunst. Kunst bevat, omvat de beleving. 
Het Alhambra, de ballerina, de fotograaf en mijn vader.



De pata negra

Tijdens een van de avonden raakte ik per toeval in gesprek met een gepensioneerde 
Noorse ondernemer. Vergezeld door Pim en Helma. Aangevuld met rode wijn, heerlijk eten 
en een mooie omgeving. Het eten gedeeld, zoals gewend in Spanje.
Øyvind Dulsrud was eigenaar van Hysj! Hysj!, een bedrijf vergelijkbaar met Free Record 
Shop. Op het eerste gezicht, of beter gevoel, een sneue ondernemer die zich gedurende 
zijn loopbaan voornamelijk had bezig gehouden had met van geld nog meer geld maken. 
Met muziek als middel. Muzikanten als middel. Kunstenaars als middel. Mensen als 
middel. 
Echter, er kwam tijdens de twee gesprekken een heel andere persoonlijkheid naar boven 
dan ik in eerste instantie dacht. Hier zat iemand die zijn leven had gegeven aan muziek. 
Het element muziek was niet zijn middel geweest maar zijn doel. In dienst van de 
kunstenaar; de muzikant en de mens achter de muzikant.
Elk stukje vinyl met daarop een klinkende werkelijkheid gemaakt door deze mensen had 
voor deze man een bijzondere meerwaarde. Toen de verhalen kwamen werd de eerst wat 
treurige indruk die hij me voor de echte kennismaking gaf met een indrukwekkende 
overtuiging van tafel geveegd. Een gepassioneerde artiest en bevlogen ondernemer met 
hart voor de toonkunstenaars kwam tevoorschijn.
Elke plaat en elke hoes heeft zijn eigen geschiedenis en we hebben ruim twee uur gepraat 
hierover. Over de echte waarde van het vinyl. Het ruiken, het voelen, het kijken en het 
beluisteren. En je moet me geloven als ik zeg dat deze man niet verbitterd is geworden 
door de komst van de cd, en zelfs het rap naderende afscheid hiervan, en hiermee de 
teloorgang van zowel Free Record Shop als Hysj! Hysj! 
Integendeel. Hij vertelt zijn kinderen enthousiast de verhalen over alles wat hij heeft 
meegemaakt met mensen als Whitney Houston, Frank Zappa en tientallen andere 
artiesten. En hij vertelt ze over hun muziek. Met het bewijs in zijn hand. Hij geeft het 
letterlijk door.
De Kunst van het delen. Het delen van de Kunst.
De pata negra, Øyvind, het vinyl en Pim en Helma. 



De branding

Mijn vader is trompettist. Autodidact, net als mijn zoon overigens. 
Hij speelde tot oktober 2015 elke twee weken mee met een swing-band in een gezellige 
bar ergens aan de kust. Ik was er toen hij die avond een optreden had. Hij staat elke 
morgen rond kwart over zeven op en gaat dan aan de gang met zijn ontbijt. En regelmatig 
maakt hij ook ’s nachts een ontbijt. Niet omdat hij het lekker vindt om twee keer te ontbijten 
maar omdat hij steeds meer in de war raakt. Mijn vader heeft namelijk Alzheimer. 
Die avond moest hij dus optreden. En nog voor het ontbijt (ik sliep op de slaapbank in de 
woonkamer, grenzend aan de keuken) werd ik getuige van zijn voorbereiding hiervoor.
Nog voor de dagelijkse loop richting een lekkere café con leche lagen er papieren met 
akkoordenschema’s en songteksten op de keukentafel. Heerlijk geordend, ik was er bijna 
jaloers op, zo geordend als het eruit zag. 
Hij was er de hele dag best druk mee, met zijn papieren. En vreemd genoeg meer met de 
papieren dan met de trompet. Ik zou de hele dag willen spelen, studeren. Zodat de kans 
op fouten nihil of ten minste minimaal zou zijn. 
Eenmaal aangekomen in de bar waar het optreden zou plaatsvinden herhaalde zich in het 
klein hetzelfde, het leek haast een ritueel. Papieren werden weer geordend klaargelegd. 
De trompet nog steeds niet uit de koffer. Vlak voordat hij ‘op’ moest kregen de papieren op 
de tafel een laatste controle. De trompet kwam uit de koffer, het mondstuk ging er op. Hij 
stond op en liep naar voren…zonder ook maar een enkel papier! En hij speelde en zong 
de sterren van de hemel.
Hij had geen enkele aanwijzing nodig, geen enkele sturing was nodig. Dit zat gewoon in 
zijn hoofd, in zijn geheugen. Het was er altijd al en het zal er ook altijd blijven, ondanks zijn 
ziekte. 

In vier dagen tijd heb ik toen ruim 30 kilometer gelopen en geloof me, dat is erg veel voor 
mijn doen.
Pim en Helma lopen elke dag gemiddeld 10 kilometer. Mijn vader moet veel bewegen want  
dat is goed voor hem en zijn geestestoestand. En ik ging mee, vanzelfsprekend. Maar dat 
was geen straf in die omgeving. Langs het strand. Met helder weer en een beetje geluk in 
de verte zicht op de bergen van Marokko.
Tijdens een van de wandelingen langs de kust vroeg Helma op een bepaald moment mijn 
vader en ik om even stil te staan en te luisteren. 
Ik luisterde maar had geen idee wat er zo bijzonder was om naar te luisteren, naar wat ik 
dan moest luisteren. Ik, een musicus, gewend om gefocust te luisteren. En ik hoorde het 
niet.
Ze zei ‘luister eens, de branding…’
En toen zei ze iets heel bijzonders. Ze zei ‘dat geluid is al eeuwen onveranderd. Of er nu 
twee huizen stonden of over kilometers lengte hoogbouw zoals nu, het heeft nooit verschil 
gemaakt’ 
En het is waar. Het ruisende geluid van de golven die aankomen op de kust, afhankelijk 
van het weer sterker of minder sterk, heeft al-tijd zo geklonken. Het was een bijzondere 
gewaarwording. En een feit. En ik had de branding natuurlijk wel al eerder gehoord maar 
nog niet eerder op die manier. Ik had de branding voor het eerst echt gehoord.
De Kunst van luisteren. Het luisteren naar Kunst.
De branding, wat er altijd al was, wat er altijd zal blijven en Helma.



Wat je er zelf van maakt

Kan de consumptiemaatschappij, de wegwerpmentaliteit, het kapitalisme, een 
schijndemocratie, werkelijk schuldig zijn aan het verleren van het vermogen Kunst te 
waarderen, te begrijpen, te omarmen. Kunst bestaat toch uit meer dan een schilderij, een 
beeld, een muziekstuk, een theaterstuk. Het gaat toch om het aanleren, het aanreiken van 
de bewustwording. En daarmee weer het leren aanreiken. En dat geldt voor zowel wat is 
als wat was, voor zover je dit al als twee verschillende begrippen kunt zien. Luisteren, 
voelen, delen, beleven, maken, deel maken, getuige maken.

Op 3 april 2015 gaf mijn held en inspirator Maestro Valery Gergiev een masterclass in 
Amsterdam en ik was erbij. Niet als deelnemer helaas maar als toeschouwer. Maar wat is 
dat een heerlijk woord in dit verband, ik mag toe schouwen, er bij zijn. En mijn twee 
kinderen (toen 12 en 15 jaar jong) gingen mee! Gewoon, omdat ze het ook mee wilden 
beleven. ‘Jongens, op 3 april komt een van ’s werelds beste dirigenten les geven in het 
Concertgebouw, zin om mee te gaan kijken?’ En ze zeiden allebei zonder twijfel direct ‘ja, 
vet mama!’ Ik geef het zonder moeite door, want zo leer ik dat. Nog steeds van mijn vader.

Cathy Kotoun, Zierikzee voorjaar 2015
Voor Pim en Helma


